
 

 

 

ที่  ส  ๐๑๐/๒๕๖๓                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
          จ านวน  ๑  ชุด 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ประจ าปี  ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  บัดนี้ได้ถึงก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ดังกล่าวแล้วนั้น 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในวันจันทร์  ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.            
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                            ขอแสดงความนับถือ 

     

            (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
                    ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 
 
 
งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล 
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๐  ๖๘๕๒ ต่อ ๑๐๓ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๐  ๖๘๕๒ ต่อ ๑๐๘ 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



 

 
ที่  ส  ๐๑๑/๒๕๖๓                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
              อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๒   ครั้งที่   ๒   ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน ก านันต าบลดอยแก้วและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒ จ านวน  ๑  ฉบับ  

ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญที่  ๒   
ประจ าปี  ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  บัดนี้ได้ถึงก าหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วดังกล่าวแล้ว  นั้น 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ  และ  
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว  ในวันจันทร์  ที่  ๑๘  พฤษภาคม  
๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้ารับฟังการประชุม  สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  
๒๕๖๓  ได้  ทั้งนี้กรุณาแต่งกายสุภาพ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป  

                   ขอแสดงความนับถือ 

 

                                  (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 
งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล 
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๐  ๖๘๕๒ ต่อ ๑๐๓ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๐  ๖๘๕๒ ต่อ ๑๐๘ 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



 
 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี 2563   

วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
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