
 

 

ที่  ส๐๒๓/๒๕๖๓                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
               อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศอ าเภอจอมทอง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.  ส าเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓                     
เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓       จ านวน  ๑  ชุด 

 ๓.  ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน  ๑  แผ่น 

 ด้วยสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พิจารณาเปิดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าฯ  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

อ าเภอจอมทอง  อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่  ๔๔๖๖/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม   
๒๕๖๓  เรื่อง  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผนวก  ซ.  ข้อ  ๑๐.๖      
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน  จึงก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑    
ประจ าปี  ๒๕๖๓    ในวันอังคาร  ที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ดอยแก้ว (แต่งกายเครื่องแบบสีกากี) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ขอแสดงความนับถือ 

 

              (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล 
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๐ ๖๘๕๒ ต่อ ๑๐๑ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๐ ๖๘๕๒ ต่อ ๑๐๘ 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 



 
 

ที่  ส๐๒๔/๒๕๖๓                           สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
               อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑ 

เรียน ก านนัต าบลดอยแก้วและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน  ๑  แผ่น 

ด้วยสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  มีก าหนดการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่   ๑  
ประจ าปี  ๒๕๖๓   ในวันอังคารที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าฯ  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

เพ่ือเป็นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว สมัยวิสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓   ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ทราบโดยทั่วกัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
          ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 
 
งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล 
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๐ ๖๘๕๒ ต่อ ๑๐๑ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๐ ๖๘๕๒ ต่อ ๑๐๘ 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 



 
 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
สมัยวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   

วันที่  ๒๗  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

******************************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ..................................................................................................... .............................. 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒   
   ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
            ............................................................................................. ......................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ............................................................................................. ......................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
            ............................................................................................. ......................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีเทศบาลต าบลดอยแก้วขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าฯ  
จ านวน  ๓๒  แห่ง 
...........................................................................................................................................  

 ๕.๒  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจอมทองขอใช้
พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง จ านวน  ๓  แห่ง  และพ้ืนที่ป่าชุมชน  จ านวน  
๑  แห่ง 
...........................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
..................................................................... ..................................................................... 

 


