
 

ส ำเนำคู่ฉบบั 

ท่ี สต ๗๒๗๐๑/ว 016                                   ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
                                                                                 อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๒๐ 

                       27  กรกฎำคม   ๒๕64 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑/๒๕64 

เรียน   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนทุกท่ำน 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย เอกสำรประกอบกำรประชุม  จ ำนวน 1 ชุด 

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน ได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำทอน  สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 สิงหำคม 2564 โดยมีก ำหนด 
15 วัน นั้น 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ได้รับกำรเสนอญัตติจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำทอน เพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 , กำรพิจำรณำโอนเงินงบประมำณเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  และหำรือข้อ
รำชกำรอื่น ๆ  ดังนั้นจึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนสมัยสำมัญ สมัยท่ี  3  
ครั้งท่ี ๑/๒๕64  ในวันอังคำรที่   3  สิงหำคม 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์บริกำร
ประชำชนและชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต 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 
 
 
 

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิข์องงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 

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


 

ส ำเนำคู่ฉบบั 

ท่ี สต ๗๒๗๐๑/ว 017                                        ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
                                                                                อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๒๐ 

                      27  กรกฎำคม   2564 

เรื่อง    ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 

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

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย เอกสำรประกอบกำรประชุม  จ ำนวน 1 ชุด 

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน ได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำทอน  สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 สิงหำคม 2564 โดยมีก ำหนด 
15 วัน นั้น 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ได้รับกำรเสนอญัตติจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำทอน เพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 , กำรพิจำรณำโอนเงินงบประมำณเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  และหำรือข้อ
รำชกำรอื่น ๆ  ดังนั้นจึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนสมัยสำมัญ สมัยท่ี  3  
ครั้งท่ี ๑/๒๕64  ในวันอังคำรที ่ 3  สิงหำคม 2564 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริกำรประชำชน
และชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                      ขอแสดงควำมนับถือ 
         

                          

                     (นำยจำตุรงค์   ส่งแสง) 
                      ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

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

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิข์องงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 

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


 

ส ำเนำคู่ฉบับ 

ท่ี สต ๗๒๗๐๑/ว 018                                            ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
                                                                                 อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๒๐ 

    27   กรกฎำคม  2564 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมรับฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

เรียน   ก ำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำน , ผู้น ำศำสนำ , ผู้ทรงคุณวุฒิในต ำบลและหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  ระเบียบวำระกำรประชุม   จ ำนวน ๑ ฉบับ  

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน มีควำมประสงค์ประชุมเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 , กำร
พิจำรณำโอนเงินงบประมำณเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ และหำรือข้อรำชกำรอื่น ๆ   

ดังนั้นจึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน สมัย
สำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2564 ในวันอังคำรท่ี  3  เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมศูนย์บริกำรประชำชนและชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต 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 
 
 
 
 
 
 
 

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิข์องงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 

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


 
ระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

สมัยสำมัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่ 1/2564 
วันอังคำรท่ี  3  สิงหำคม  2564 

เวลำ  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริกำรประชำชนและชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  หมู่ที่  ๙  ต ำบลนำทอน   

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

 

ระเบียบวำระที่  ๑  เร่ืองประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
๑.๑  .......................................................................... 

 
 
ระเบียบวำระที่  ๒  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี ๒๕๖4  
      เมื่อวันท่ี  14  มิถุนำยน  2564 

 
 
ระเบียบวำระที่  ๓  เร่ืองเพือ่ทรำบ 
  3.๑  รำยงำนกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ  
                            พ.ศ. 2563 
 
 
ระเบียบวำระที่  4  เร่ืองด่วน 
  4.๑  .......................................................................... 
 
 
ระเบียบวำระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 
  5.1 ญัตติพิจำรณำอนุญำตให้บริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) เข้ำท ำประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่ำไม้ เพื่อจัดต้ังสถำนีทวนสัญญำณบ้ำนช่องงับ 
  5.2 ญัตติพิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์
ส ำนักงำน เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนำด 30,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง 
  5.3 ญัตติ (ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (วำระท่ี 1 ข้ันรับหลักกำร) 
 
 
ระเบียบวำระที่  6  ญัตติอื่น ๆ  
  5.๑  ........................................................................................  
 

 


