
 

 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
---------------------- 

                    ตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕4๗  
ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๒๑  ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม
สามัญของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลต าบลนาสาร  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร ครั้ง แรก 
ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  ๑5  กุมภาพันธ์  ๒๕62 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕62 
และสมัยแรก  ประจ าปี  2563   ดังนี้  

  1.  สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  2562 
       1.1  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 
     เริ่มตั้งแต่วันที่  2  เมษายน – 1  พฤษภาคม  2562 
       1.2  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2562 
      เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม – 30 สิงหาคม  2562 
       1.3  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  2562 
      เริ่มตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 
  2.  สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี 2563 
       2.1  สมัยประชุมสมัยสามัญแรก  ประจ าปี  2563 
            เริ่มตั้งแต่วันที่  16  มกราคม – 14  กุมภาพันธ์  2563                                 

       ฉะนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน           

           ประกาศ  ณ  วันที่    25   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

          จรินทร์   คุ้มกุมาร 

        (นายจรินทร์   คุ้มกุมาร)      
                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

 

 

 



 
ที่  นศ  ๕๖๔๐๑.1/ ว                       ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 
             ถนนพระเพรง – ขุนทะเล  ต าบลนาสาร 
             อ าเภอพระพรหม  นครศรีฯ  ๘๐๐๐๐ 

                             มีนาคม   ๒๕62 

เรื่อง   การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕62  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป   

เรียน   คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสารทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ                                        จ านวน     ๑    ฉบับ                                                    

                     ด้วยสภาเทศบาลต าบลนาสาร ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่  ๑/๒๕62  
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕62  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕62  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  
พ.ศ.  ๒๕62 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ตามนัยข้อ ๑๑ และข้อ ๒๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย     

           จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                      (นายจรินทร์   คุ้มกุมาร)     
                                                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

 
 

ส านักปลัดฯ (งานกิจการสภาฯ) 
โทร. ๐ – ๗๕๗๖ – ๓๒๖๕ 
โทรสาร   ๐ – ๗๕๗๖ – ๓๒๖6 

 

 

 



หนังสือรับเลขท่ี  นศ  56401.1/ว. .........        ลงวันที่  .. ....มีนาคม...2562............................. 

คณะผู้บริหาร 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายพยงค์    สงวนถ้อย นายกเทศมนตรี  

2. นายโชติ    สจัจมาศ รองนายกเทศมนตรี  

3. นายอนัน    ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี  

4. นายกฤษฎา    นาคเนตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

5. นายกิตติวัฒน์    โพธิ์ทิพย์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายจรินทร์    คุ้มกุมาร ประธานสภาฯ  

2. นายบุญรวย   สุตระ รองประธานสภาฯ  

3. นายยงยุทธ    โชติพันธ์ สมาชิกฯ  

4. นายประคอง    สุวรรณ สมาชิกฯ  

5. นายประสงค์    นาคราช สมาชิกฯ  

6. นายพิเชฐ    แสนโยชน์ สมาชิกฯ  

7. นายสมมาศ    สุวรรณ สมาชิกฯ  

8. นางสาวปรีดาภรณ์    สินภิบาล สมาชิกฯ  

9. นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกฯ  

10. นายเสถียร    ชักแสง สมาชิกฯ  

11. นายเอี่ยม     รัสมโน สมาชิกฯ  

12. นายฟื้น    ยอดนารี สมาชิกฯ  
 

 



 

 

 

 

 


