
 

 
 

                                                             
ประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  2561 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

------------------------------------------- 
   

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินครั้งแรก เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  ๒๕61               
ไดก้ าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 1   มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561             
ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   มีก าหนด  30   วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เมษายน   2561             
ถึงวันที่ 30   เมษายน   2561 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   มีก าหนด  30  วัน   เริ่มตัง้แต่วันที่  1  สิงหาคม   2561             
ถึงวันที่ 30   สิงหาคม   2561 

 สมัยสามัญ  สมัยที่   4  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   2561             
ถึงวันที่ 30   ตุลาคม   2561 
 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2562  มีก าหนด  30  วัน ตั้งแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2562  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2562 

   ประกาศ ณ วันที่   14   เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ.2561   
 
 
 
 

(นายภัคธร  จะเฮิง) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                             
ประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

------------------------------------------- 
   

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินครั้งแรก เมื่อวันที่  15   กุมภาพันธ์ ๒๕62               
ไดก้ าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 1   มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562             
ถึงวันที่  2  มีนาคม  2562 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   มีก าหนด  30   วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เมษายน   2562             
ถึงวันที่ 30   เมษายน   2562 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   มีก าหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม   2562            
ถึงวันที่ 30   สิงหาคม   2562 

 สมัยสามัญ  สมัยที่   4  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   2562             
ถึงวันที่ 30   ตุลาคม   2562 
 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2563 มีก าหนด  30  วัน ตั้งแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2563 

   ประกาศ ณ วันที่     16    เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ.2562   
 
 
 
 

(นายภัคธร  จะเฮิง) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
ที่ ชร ๕๗๑๐๑/                              วันที ่    15   กุมภาพันธ์   2561 
เรื่อง  ปิดประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  2561 
       และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินครั้งแรก  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  ๒๕61               

ไดก้ าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1   มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561             

ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   มีก าหนด  30   วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เมษายน   2561             

ถึงวันที่ 30   เมษายน   2561 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   มีก าหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม   2561             
ถึงวันที่ 30   สิงหาคม   2561 

 สมัยสามัญ  สมัยที่   4  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   2561             
ถึงวันที่ 30   ตุลาคม   2561 
 

สภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์ เงิน ได้ก าหนดประชุมวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ประจ าปี พ.ศ. 2561  มีก าหนด  30  วัน ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จึงขอส่งส าเนาประกาศฯ เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน                       
สมัยสามัญ   ประจ าปี  พ.ศ.  2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  ดังกล่าว 
มาพร้อมนี้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้รับทราบโดยทั่วถึง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

     (ลงชื่อ) 
                                            (นายภัคธร  จะเฮิง) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

 

- แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ 
 
 
                   (นายสิทธิราช  บ าเหน็ด) 
     นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 



 
 

                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
ที่ ชร ๕๗๑๐๑/                              วันที ่    16  กุมภาพันธ์  2562 
เรื่อง ปิดประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
       และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินครั้งแรก เมื่อวันที่   15   กุมภาพันธ์ ๒๕62               

ไดก้ าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1   มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562             

ถึงวันที่  2  มีนาคม  2562 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   มีก าหนด  30   วัน  เริ่มตั้ งแต่วันที่  1  เมษายน   2562             

ถึงวันที่ 30   เมษายน   2562 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   มีก าหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม   2562            
ถึงวันที่ 30   สิงหาคม   2562 

 สมัยสามัญ  สมัยที่   4  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   2562             
ถึงวันที่ 30   ตุลาคม   2562 

สภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้ก าหนดประชุมวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 
พ.ศ. 2562   มีก าหนด  30  วัน ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2562   เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   จึงขอส่งส าเนาประกาศฯ เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  สมัยสามัญ   
ประจ าปี  พ.ศ.  2562   และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  ดังกล่าว มาพร้อมนี้
เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้รับทราบโดยทั่วถึง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

     (ลงชื่อ) 
                                            (นายภัคธร  จะเฮิง) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ 

 
 
                
                   (นายสิทธิราช  บ าเหน็ด) 
      นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 



 


