
 

ส ำเนำคู่ฉบบั 

ท่ี สต ๗๒๗๐๑/ว 019                                  ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
                                                                                 อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๒๐ 

                       9  มิถุนำยน   2564 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑/๒๕64 

เรียน   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย เอกสำรประกอบกำรประชุม  จ ำนวน 1 ชุด 

ตำมประกำศอ ำเภอทุ่งหว้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภำสมัยประชุมวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2564 
ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ลงวันท่ี 9  มิถุนำยน  2564 ซึ่งได้ก ำหนดสมัยประชุมวิสำมัญ สมัยท่ี 
3 ประจ ำปี 2564  ต้ังแต่วันท่ี 9  มิถุนำยน  2564 – 23  มิถุนำยน  2564 โดยมีก ำหนด 15 วัน นั้น  

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  มีควำมประสงค์ประชุมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำร
ลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOU) , กำรให้ควำมเห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่โครงกำร
ช่วยเหลือประชำชนด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต (กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019) โครงกำรจัดซื้อไฟฟ้ำสำธำรณะ
โซลำเซลล์และหำรือข้อรำชกำรอื่น ๆ  ดังนั้นจึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน
สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี ๑/๒๕64  ในวันจันทร์ท่ี  14  มิถุนำยน  2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้อง
ประชุมศูนย์บริกำรประชำชนและชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

               ขอแสดงควำมนับถือ 
        

 

              (นำยจำตุรงค์  ส่งแสง) 
               ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

 
หมำยเหตุ  - แต่งกำยด้วยชุดสีกำกีคอพับ 
  
 
ส ำนักปลัด งำนกิจกำรสภำ 
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕ 
โทรสำร ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕  ต่อ 113 
http://www.natorn.go.th 
 
 
 

“ ซือ่สตัย ์สจุริต มุ่งสมัฤทธิข์องงาน ยดึม ัน่มาตรฐาน บริการดว้ยใจเป็นธรรม ” 

 

http://www.natorn.go.th/


 

ส ำเนำคู่ฉบบั 

ท่ี สต ๗๒๗๐๑/ว 020                                          ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
                                                                                อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๒๐ 

                  9  มิถุนำยน  2564 

เรื่อง    ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 

เรียน    นำยก อบต. , รองนำยก อบต. , ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต. และผู้อ ำนวยกำรกองทุกกอง  

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย เอกสำรประกอบกำรประชุม  จ ำนวน 1 ชุด 

ตำมประกำศอ ำเภอทุ่งหว้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภำสมัยประชุมวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2564 
ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ลงวันท่ี 9  มิถุนำยน  2564 ซึ่งได้ก ำหนดสมัยประชุมวิสำมัญ สมัยท่ี 
3 ประจ ำปี 2564  ต้ังแต่วันท่ี 9  มิถุนำยน  2564 – 23  มิถุนำยน  2564 โดยมีก ำหนด 15 วัน นั้น  

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  มีควำมประสงค์ประชุมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำร
ลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOU) , กำรให้ควำมเห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่โครงกำร
ช่วยเหลือประชำชนด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต (กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019) โครงกำรจัดซื้อไฟฟ้ำสำธำรณะ
โซลำเซลล์และหำรือข้อรำชกำรอื่น ๆ  ดังนั้นจึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน
สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี ๑/๒๕64  ในวันจันทร์ที่  14  มิถุนำยน  2564  เวลำ 13.30 น.  ณ ห้อง
ประชุมศูนย์บริกำรประชำชนและชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

               ขอแสดงควำมนับถือ 
        

 

               (นำยจำตุรงค์  ส่งแสง) 
               ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

 
 
 
งำนกิจกำรสภำ อบต. (ส ำนักงำนปลัด)  
โทรศัพท์/โทรสำร ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕  
http://www.natorn.go.th 
 
 
 
 

“ ซือ่สตัย ์สจุริต มุ่งสมัฤทธิข์องงาน ยดึม ัน่มาตรฐาน บริการดว้ยใจเป็นธรรม ” 

 
 

http://www.natorn.go.th/


 
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 

ท่ี สต ๗๒๗๐๑/ว 021                                           ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
                                                                                 อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๒๐ 

       9  มิถุนำยน  2564 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมรับฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

เรียน   ก ำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำน , ผู้น ำศำสนำ , ผู้ทรงคุณวุฒิในต ำบลและหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  ระเบียบวำระกำรประชุม   จ ำนวน ๑ ฉบับ  

ตำมท่ีอ ำเภอทุ่งหว้ำได้ประกำศก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  สมัย
วิสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี ๒๕64  ต้ังแต่วันท่ี  9 มิถุนำยน  2564 – 23  มิถุนำยน 2564  มีก ำหนด 15 วัน  
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOU) , กำรให้ควำมเห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต (กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019) โครงกำรจัดซื้อไฟฟ้ำสำธำรณะโซลำเซลล์และหำรือข้อรำชกำรอื่น ๆ  นั้น   

ดังนั้นจึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน สมัยวิสำมัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 ในวันจันทร์ท่ี  14  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2564  เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ศูนย์บริกำรประชำชนและชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล  

จึงเรียนมำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบโดยท่ัวกัน   

                         ขอแสดงควำมนับถือ 
                        
 

                         (นำยจำตุรงค์  ส่งแสง) 
                         ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

 
 
 

ส ำนักปลัด งำนกิจกำรสภำ  
โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๔-๕ 
โทรสำร  ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕  ต่อ  ๑๑๓ 
http://www.natorn.go.th 
 
 
 
 

“ ซือ่สตัย ์สจุริต มุ่งสมัฤทธิข์องงาน ยดึม ัน่มาตรฐาน บริการดว้ยใจเป็นธรรม ” 

 

http://www.natorn.go.th/


 
 

ระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่ 1/2564 

14   มิถุนำยน   2564 
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริกำรประชำชนและชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  หมู่ที่  ๙  ต ำบลนำทอน   

อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  
---------------------------------------- 

 
ระเบียบวำระที่  ๑  เร่ืองประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

๑.๑  กำรแต่งต้ังประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน แทนต ำแหน่งท่ีว่ำง 
 

 
ระเบียบวำระที่  ๒  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี ๒๕๖4  
      เมื่อวันท่ี  20  พฤษภำคม  ๒๕๖4 

 
 
ระเบียบวำระที่  ๓  เร่ืองเพือ่ทรำบ 

3.๑  .......................................................................................... 
 

 
ระเบียบวำระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 

4.1 พิจำรณำขอควำมเห็นชอบกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 
4.2 พิจำรณำอนุมัติกำรโอนลดเงินงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โครงกำรขยำยเขตประปำ 
      ภำยในต ำบล หมู่ท่ี   บ้ำนบำรำยี ต ำบลนำทอน เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ โครงกำร 
      ช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต (กรณีโรคระบำดติดเช้ือไวรัส 
      โคโรน่ำ 2019)   
4.3 พิจำรณำอนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โครงกำรขยำยเขตประปำภำยในต ำบล  
      หมู่ท่ี   บ้ำนบำรำยี ต ำบลนำทอน เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนเคหะและชุมชน  
      งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ค่ำจัดซื้อโคมไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์   
4.4 พิจำรณำอนุมัติโอนเงินงบประมำณเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  
      งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ 
      ส ำนักงำน 
 

 
ระเบียบวำระที่  5  ญัตติอื่น ๆ  
  5.๑  ........................................................................................  
 
 
 
 

 


