
 

 

ที่  ชม  ๕๘๒๐๑(ส)/๐๐๕                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งแรก    จ านวน  ๑  ชุด 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖๔   ตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  
๒๕๖๔  -  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๓๐  วัน  บัดนี้ได้ถึงก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
ดังกล่าวแล้วนั้น 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   เวลา  
๐๙.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                            ขอแสดงความนับถือ 

            

               (นายปัญญา  จันจินา) 
                    ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 
 
 
 
โทรศัพท์ ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐3 
โทรสาร  ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐8 

 “ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”  

 



 
 

ที่  ชม  ๕๘๒๐๑(ส)/๐๐๖                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
              อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๑   ครั้งที่   ๑   ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เรียน ก านันต าบลดอยแก้ว และ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑ จ านวน  ๑  ฉบับ  

ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญที่  ๑   
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  -  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๓๐  วัน  
มีก าหนด  ๓๐  วัน  บัดนี้ได้ถึงก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วดังกล่าวแล้ว  นั้น 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ  และ  
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๐  พฤษภาคม 
๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่ สนใจ
สามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ได้  
ทั้งนี้กรุณาแต่งกายสุภาพ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป  

                   ขอแสดงความนับถือ 

           

                                  (นายปัญญา  จันจินา) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 
 
 
 
โทรศัพท์ ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐3 
โทรสาร  ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐8 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 

 



 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔   
วันที ่ ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
******************************** 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยแรก  เม่ือวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
   ............................................................................................................................. ........ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ................................................................................... ..................................................
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ............................................................................................................................. ........ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี 
............................................................................................................................. ........ 
๕.๒  คัดเลือกคณะกรรมการ  สปสช.ต าบลดอยแก้ว  จ านวน  ๒  ท่าน 
............................................................................................................................. ........ 
๕.๓  คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จ านวน  ๓  ท่าน 
.....................................................................................................................................  
๕.๔  คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  ๓  ท่าน 
................................................................................................ ..................................... 
๕.๕  คัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล  จ านวน  ๑  ท่าน 
............................................................................................................................... ...... 
๕.๖  คัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
............................................................................................................................. ........ 
๕.๗  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดวงตราประจ าเทศบาลและดวงตราประจ านายทะเบียน
ท้องถิ่น 
.....................................................................................................................................  

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

 


