
 

ที่  ชม  ๕๘๒๐๑(ส)/๐๑๐                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศอ าเภอจอมทอง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว    
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔   
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     จ านวน  ๑  ชุด 
๓. ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยวิสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วยสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พิจารณาเปิดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่   ๑  ประจ าปี   ๒๕๖๔  พิจารณาอนุมัติ             
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๒  รายการ   ซึ่งต้องพิจารณาอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  นั้น  

  อ าเภอจอมทอง  อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่  ๒๕๘๙/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๑๔  
มิถุนายน  ๒๕๖๔    เรื่อง  มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผนวก  ซ.  
ข้อ  ๑๐.๖   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่      
๕ - ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔   มีก าหนดระยะเวลา  ๑๕  วัน  จึงก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว          
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑    ประจ าปี  ๒๕๖๔    ในวันพุธ  ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐         
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                            ขอแสดงความนับถือ 

           

               (นายปัญญา  จันจินา) 
                       ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล 
โทรศัพท์ ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐3 
โทรสาร  ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐8 



  

 

ที่  ชม  ๕๘๒๐๑(ส)/๐๑๑                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
              อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

    ๓๐   มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยวิสามัญสมัยที่  ๑   ครั้งที่   ๑   ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เรียน ก านันต าบลดอยแก้วและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยวิสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑ จ านวน  ๑  ฉบับ  

ด้วยสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  มีก าหนดการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี  ๒๕๖๔   ในวันพุธที ่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๒  รายการ   ซึ่งต้องพิจารณาอันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน  นั้น 

เพ่ือเป็นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  จึงขอความอนุ เคราะห์ท่าน
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว สมัยวิสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔   
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบโดยทั่วกัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป  

                   ขอแสดงความนับถือ 

        

                                  (นายปัญญา  จันจินา) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 
 
 
 

งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล 
โทรศัพท์ ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐3 
โทรสาร  ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐8 



 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
สมัยวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔   
วันที ่ ๗  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑  เมื่อ
วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

   …....................................................................................... ......................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   …....................................................................................... .........................................
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   …....................................................................................... ......................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จ านวน  ๗  หมู่บ้าน ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐.-บาท  รวม
งบประมาณทั้งสิ้น        ๑๔๐,๐๐๐.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒๕๖๑-
๒๕๖๕)   ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  ๘  ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ล าดับที่  ๑ – ๑๔  
หน้าที่  ๖ – ๑๐  
............................................................................................................................. ........ 
๕.๒  ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้ งจ่ายรายการใหม่                
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
ส้มป่อย อาคาร คสล.๑ ชั้น ตามแบบเทศบาลต าบลดอยแก้ว เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ เป็น
เงิน ๑๙,๗๔๕.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
๘ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว ล าดับที่  ๗  หน้าที่ ๑๓  
...................................................................................................... ............................... 



-๒- 
 

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

 


