
 
 
 
 
ที่ นศ. ๗7๔๐๑/(สภา) /ว 23                                               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 
                                                                                    1 หมู่ที่  9 อำเภอนาบอน นศ. 80220  

         21  มีนาคม  2565 

เรื่อง      นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงทุกท่าน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม     จำนวน  1  ฉบับ 
  2. รายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา จำนวน  1  ฉบับ 
  3. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2565  

    จำนวน  1  ชุด 

  ตามท่ีนายอำเภอนาบอน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1/๒๕65 ตั้งแต่วันที่  11 มีนาคม 2565  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน   

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ขอเรียนว่าสภาฯ มีญัตติท่ีจะต้องพิจารณา ตาม
ระเบียบวาระการประชุม  จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕65  ในวันศุกร์ที ่ 25 มีนาคม 2565 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งสง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

         ขอแสดงความนับถือ 
        

 
                       (นายสุพจน์ เชื้อหมอเฒ่า) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 
 
งานกิจการสภา 
สำนักปลัด  อบต. 
โทร/โทรสาร ๐-7530-0800-1 กด 3 / กด 6 
www.thungsong.go.th 
  

http://www.thungsong.go.th/


 

 

ที่ นศ. ๗7๔๐๑/(สภา) / 24                                               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 
                                                                                    1 หมู่ที่  9 อำเภอนาบอน นศ. 80220  

      21  มีนาคม  2565 

เรื่อง      นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม     จำนวน  1  ฉบับ 
  2. รายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา จำนวน  1  ฉบับ 
  3. รายละเอียดการขอความเห็นชอบขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แปลง “หนอง 

    ปรือ” เพื่อก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองปรือ  จำนวน  1  ชุด 

  ตามท่ีนายอำเภอนาบอน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1/๒๕65 ตั้งแต่วันที่  11 มีนาคม 2565  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน   

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ขอเรียนว่าสภาฯ มีญัตติที่จะต้องพิจารณา ตาม
ระเบียบวาระการประชุม  จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕65  ในวันศุกร์ที ่ 25 มีนาคม 2565 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งสง 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

         ขอแสดงความนับถือ 
        

 
                       (นายสุพจน์  เชื้อหมอเฒ่า) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 
 
 
 
งานกิจการสภา 
สำนักปลัด  อบต. 
โทร/โทรสาร ๐-7530-0800-1 กด 3 / กด 6 
www.thungsong.go.th  

http://www.thungsong.go.th/


 
 

ที่ นศ. ๗7๔๐๑ /(สภา) /ว 25                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 
                                                                                    1 หมู่ที่ 9 อำเภอนาบอน นศ. 80220                                                      

                  21  มีนาคม  2565 
 
เรื่อง      ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 

เรียน  กำนันตำบลทุ่งสง และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านของตำบลทุ่งสง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุมฯ  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ตามท่ีนายอำเภอนาบอน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1/๒๕65 ตั้งแต่วันที่  11 มีนาคม 2565  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน   

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ขอเรียนว่าสภาฯ มีญัตติท่ีจะต้องพิจารณา ตาม
ระเบียบวาระการประชุม  จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที ่25 มีนาคม 2565  เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งสง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุม และขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์การประชุม
สภาฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน  ในเขตชุมชน หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม    พร้อมเผยแพร่ทางหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน   เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมโดยทั่วกัน โดยวาระการ
ประชุมปรากฏตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย   

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ     

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

         (นายสุพจน์  เชื้อหมอเฒ่า) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 

 
 
งานกิจการสภา 
สำนักปลัด  อบต. 
โทร/โทรสาร ๐-7530-0800-1 กด 3 / กด 6 
www.thungsong.go.th 

http://www.thungsong.go.th/


 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 

สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ ๒๕65 
วันศุกร์ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 
…………………………. 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ …………………………………… 
๑.๒ …………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันอังคารที่  15 มีนาคม 
2565 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
                               ๓.๑ ............................................ 

๓.๒  …………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ๔.๑  ......................................... 
  ๔.๒  ......................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
๕.๑ ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2565 

       
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑ ........................................... 
   ๖.๒  ........................................... 
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