
-ส ำเนำคู่ฉบบั- 

ที่  นศ  ๕๖๔๐๑.๑/ว. 004                      ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 
                    ถนนพระเพรง - ขุนทะเล หมู่ที่ ๖  

            อ าเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช      
            ๘๐๐๐๐ 

         11   กุมภาพันธ์   ๒๕62 

เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ.  2562 

เรียน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสาร เขตที่  ๑ และ ๒  

อ้างถึง    หนังสือเทศบาลต าบลนาสาร ที่ นศ ๕๖๔๐๑.๑/ว 001  ลงวันที่  11  มกราคม  ๒๕62 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ     จ านวน    ๑    ฉบับ 

      ตามท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ 
สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕62  ตั้งแต่วันที่  17  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕62  เป็นต้นไป มีก าหนด  ๓๐  วัน นั้น             

  บัดนี้ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัย
สามัญสมัยที่ 1   ประจ าปี ๒๕62 ในวันศุกร์ที ่15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร (อาคารอเนกประสงค์)  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (โปรดแต่งกายชุด
เครื่องแบบกาก)ี 

                                    ขอแสดงความนับถือ 

      จรินทร์   คุ้มกุมาร 

                                                             (นายจรินทร์   คุ้มกุมาร) 
                           ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  (งานกิจการสภา) 
โทร. ๐-๗๕๗๖-๓๒๖๕     
 

 

 

 



 
วาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วันศุกร์ที่   15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62   เวลา  09.3๐   น. 

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒     รับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4   ประจ าปี  พ.ศ.  
2561  วันที่  14  พฤศจิกายน  2561 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     กระทู้ถาม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1   การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร  สมัยสามัญ                
         ประจ าปี  พ.ศ. 2562  และสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.  2563 
5.2   การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
        โอนครั้งที่ 3  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดฯ) จ านวน  2  รายการ 

1)  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล   
  จ านวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  46,000.-  บาท  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

2)  เพ่ือจัดซื้อจอภาพ LED ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่  
 ช ารุด จ านวน  1  จอ  เป็นเงิน  4,000.-  บาท  (รายละเอียดตาม  
 เอกสารแนบท้าย) 

5.3   การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562     
       เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ 
  1)  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  1  ชดุ เป็นเงิน   
                     9,500.-  บาท 
  2)  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
       -โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน  1  ชุด เป็นเงิน   5,800   บาท 
       -เก้าอ้ีส านักงานแบบมีท้าวแขนและล้อเลื่อน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน   
                     1,250.-  บาท 



-2- 
 

      -ตู้สองบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 3  ฟุต จ านวน  1  ตู้ เป็นเงิน   
                    3,800.- บาท 
      -โต๊ะเหล็กเสริมข้าง  3  ลิน้ชัก มีลูกล้อเลื่อนได้ จ านวน  2  ตัว       
                    เป็นเงิน  6,400.-  บาท 
      -ตู้เหล็ก แบบ  2  บาน จ านวน  4   ตู้  เป็นเงิน  22,000.-  บาท 
  3)  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว :- 
       -เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน   
                     8,900.-  บาท   

5.4   การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
        ประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวน  2  รายการ 
  1)    รายการที่  1  โทรทัศน์จอแบบ แอลอีดี 
  2)    รายการที่  2  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖     เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    

   
***************** 

 

 

 

 


