
 

 

ที่  ชม  ๕๘๒๐๑(ส)/๐๒๔                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

 ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  ชุด 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๔   ประจ าปี  ๒๕๖๔   ตั้งแต่วันที่  ๑  -  ๓๐  ธันวาคม  
๒๕๖๔   มีก าหนด  ๓๐  วัน  บัดนี้ได้ถึงก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ดังกล่าวแล้วนั้น 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๓๐  ธันวาคม  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)/๐๒๕                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
              อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๔   ครั้งที่   ๑   ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เรียน ก านันต าบลดอยแก้ว และ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑ จ านวน  ๑  ฉบับ  

ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญที่  ๔   
ประจ าปี  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๓๐  วัน  บัดนี้ได้ถึงก าหนดการประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอยแก้วดังกล่าวแล้ว  นั้น 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ  และ  
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๓๐  ธันวาคม 
๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่ สนใจ
สามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  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  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔   
วันที ่ ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

   ..................................................................................................... .............................. 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕       

(ตั้งจ่ายรายการใหม่)  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุน  จ านวน  

๒๐  โครงการ  รวมงบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท 

............................................................................................................................. ........ 
๕.๒  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง)  โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตสายป่าช้าบ้านดอยแก้ว  หมู่ที่  ๒  ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง  จ.
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๔๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ ๔๐/๒๕๖๔  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –  



-๒- 
 

๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๗  ล าดับที่  ๗  และฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หน้าที่  ๔  ล าดับที่  
๒ ประกาศเมื่อ  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  วงเงินงบประมาณ  ๕๕๐,๘๐๐.-บาท  (ห้า
แสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
.....................................................................................................................................  

๕.๓  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง)  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชม.ถ๑๖-๐๑๖  สายแม่เตี๊ยะใต้  
ซอย  ๙ หมู่ที่  ๗  ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๕๐  
เมตร หนา ๐.๑๕  เมตรตามแบบเทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่  ๑๓/๒๕๖๔  น ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๗  ล าดับที่  ๗ 
และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๓  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่  ๓  ล าดับที่  ๑  ประกาศเมื่อ  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  
วงเงินงบประมาณ ๓๔๒,๖๐๐.- บาท  (สามแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๔  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง)  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยขนุน ๓  หมู่ที่  ๙ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ กว้าง  ๔ เมตร ยาว  ๑๙๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลดอยแก้วเลขที่  ๔๖/๒๕๖๔  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่  ๑๑  ล าดับที่  ๓  วงเงินงบประมาณ  ๔๓๔,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 


