
 
 
 
 
ที่ นศ ๗๗๔๐๑/(สภา)/ว13      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๒๒๐ 

          22  พฤษภาคม  2563 

เรื่อง   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ทุกท่าน 

อ้างถึง   หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ที่ นศ 77401/(สภา)/ว10 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ จ านวน    ๑    ฉบับ 
2. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21  
    กุมภาพันธ์  2563 จ านวน  1  ชุด 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้เรียกประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ระหว่างวันที่ 15 – 29 พฤษภาคม 2563  
นั้น    

                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงขอเรียนว่า  มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุม  และเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงทราบ  จึงนัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62ฃ3  ในวันอังคารที่       26  
พฤษภาคม  2563 เวลา ๑๓.3๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายคเชนทร์  ไกรนรา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร./โทรสาร ๐-7๕๓๐-0๘๐๐-1 ต่อ ๓ / ต่อ 6 
www.thungsong.go.th 
 
 
 

 

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


 

 
 

ที่ นศ. ๗7๔๐๑/(สภา)/14                                             ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
                                                                                  1 หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน  

         จังหวัดนครศรีธรรมราช  80220                                                      

                    22  พฤษภาคม  2563 
 

เรื่อง      นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

อ้างถึง   หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ที่ นศ 77401/(สภา)/11 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ จ านวน    ๑    ฉบับ 
2. . ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21  
    กุมภาพันธ์  2563 จ านวน  1  ชุด 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้เรียกประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลทุ่งสงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต่วันที่  15 – 29 พฤษภาคม ๒๕63  นั้น    

                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงขอเรียนว่า  มีเรื่องเสนอตามระเบียบวาระการ
ประชุม  และเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงทราบ และพิจารณา  จึงนัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/๒๕63  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63  ในวันอังคารที่  
26  พฤษภาคม  ๒๕63  เวลา ๑๓.3๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายคเชนทร์  ไกรนรา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร./โทรสาร ๐-7๕๓๐-0๘๐๐-1 ต่อ ๓ / ต่อ 6 
www.thungsong.go.th 
  

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


 
 

ที่ นศ. ๗7๔๐๑ /(สภา) /ว15                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
                                                                                    1 หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220                                                      

                      22  พฤษภาคม  2563 

เรื่อง      ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรียน  ก านันต าบลทุ่งสง และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านของต าบลทุ่งสง 

อ้างถึง  หนังสือ อบต.ทุ่งสง ที่ นศ 77401/(สภา)/ว12 ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง สมยัสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15 – 29  พฤษภาคม  2563 นั้น  

  เนื่องจากมีการเสนอญัตติ และเสนอเรื่องเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงพิจาณา จึง
นัดประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งสง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่   
26  พฤษภาคม  2563 เวลา ๑3.3๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จึงขอเชิญท่านเข้า
รับฟังการประชุม และขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน  ในเขตชุมชน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสม พร้อมเผยแพร่ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมโดยทั่วกัน   รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ     

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

         (นายคเชนทร์  ไกรนรา) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 

 

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

 

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


 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒563 
วันอังคารที ่26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
…………………………. 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  

       21 กุมภาพันธ์  2563  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
                               ๓.๑ ............................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ๔.๑  ......................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
5.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดรายจ่ายการจ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

         
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑ ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 


