
 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕64 
……………………………….. 

 
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  ๒๕64 ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่  16 – 30 สิงหาคม ๒๕64 นั้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕5๒  ประกอบข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่  16 – 30 สิงหาคม  2564 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 9  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

                  ลงชื่อ 
                                                                    (นายคเชนทร์  ไกรนรา) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
 
  



 
 
 
ที่ นศ ๗๗๔๐๑/(สภา)/ว 24         ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๒๒๐ 

         9  สิงหาคม  2564 
 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ทุกท่าน 

อ้างถึง  หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ที่ นศ ๗๗๔๐๑/(สภา)/ว7 ลงวันที่  8 มนีาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน   ๑   ฉบับ 
 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม  2564  
   

ทั้งนี้ หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงผู้ใดมีญัตติหรือเรื่องอ่ืนใด ที่จะต้องให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงพิจารณา  ให้เสนอญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือเพ่ือประธานสภาจะได้บรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป  รายละเอียดประกาศปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายคเชนทร์  ไกรนรา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร./โทรสาร ๐-7๕๓๐-๐๘๐๐ กด ๓/ กด 6 
www.thungsong.go.th 



 
 
 

ที่ นศ ๗๗๔๐๑/(สภา)/25     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๒๒๐ 

         9  สิงหาคม  2564 
 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
อ้างถึง  หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ที่ นศ ๗๗๔๐๑/(สภา)/8 ลงวันที่ 8  มีนาคม  2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน   ๑   ฉบับ 
 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม  2564 
   

ทั้งนี้ หากผู้บริหารมีญัตติหรือเรื่องอ่ืนใด ที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงพิจารณา  
ให้เสนอญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือเพ่ือประธานสภาจะได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป  รายละเอียด
ประกาศปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายคเชนทร์  ไกรนรา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ส านักงานปลัด อบต. 
โทร./โทรสาร ๐-7๕๓๐-๐๘๐๐-1 กด ๓/ กด ๖ 
www.thungsong.go.th 



 
 
 
 
ที่ นศ ๗๗๔๐๑/(สภา)/ว 26     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๒๒๐ 

          9  สิงหาคม  2564 
 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรียน  ก านัน, ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งสง ทุกท่าน 

อ้างถึง  หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ที่ นศ ๗๗๔๐๑/(สภา)/ว9   ลงวันที่ 8  มีนาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน   ๑   ฉบับ 
 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัย 
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม  2564 

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงขอความร่วมมือจากท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่ของท่านทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดประกาศปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายคเชนทร์  ไกรนรา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
ส านักงานปลัด อบต./ฝ่ายกิจการสภา 
โทร./โทรสาร ๐-7๕๓๐-0๘๐๐-1 กด ๓/ กด ๖ 
www.thungsong.go.th 


