
 

 

 

ที่  ส  ๐๐๗/๒๕๖๓                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่าน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
          จ านวน  ๑  ชุด 

๓. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่อง  การก าหนดค่าตอบแทน 
การอนุญาตให้ใช้ในที่ดินของรัฐ  พ.ศ.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  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   ในวันศุกร์  ที่  ๑  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  ๐๐๘/๒๕๖๓                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
              อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๒   ครั้งที่   ๑   ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน ก านันต าบลดอยแก้วและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑ 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  ในวันศุกร์  ที่  ๑  พฤษภาคม  
๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้ารับฟังการประชุม  สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  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 1  ประจ าปี 2562   

วันที่  27  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

******************************** 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ..................................................................................................... .............................. 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยที่  1   
   ครั้งที่  1  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562 
   .......................................................................................... .......................................... 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   ........................................................................................................................ ............ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ...................................................................................... ............................................... 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติเรื่องการขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จ านวน  9  หมู่บ้าน ๆ ละ  20,000.-บาท  รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 180,000.00 บาท   
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นขอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,000  ซีซี  จ านวน  1  คัน  รายละเอียดคุณลักษณะ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ.2561  เป็นเงินจ านวน  652,000.-บาท   
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  
..................................................................... ................................................................ 


