
 

 

 

ที่  ส ๐๒๘ / ๒๕๖๓                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
          จ านวน  ๑  ชุด 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๔   ประจ าปี  ๒๕๖๓   ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  
เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  บัดนี้ได้ถึงก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ดังกล่าวแล้วนั้น 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในวันพุธ  ที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐  น.         
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                            ขอแสดงความนับถือ 

          

            (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
                    ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 
 
โทรศัพท์ ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐3 
โทรสาร  ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐8 

 “ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”  



 
 

ที่  ส ๐๒๙ / ๒๕๖๓                         สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
              อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญสมัยที่  ๔   ครั้งที่   ๑   ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน ก านันต าบลดอยแก้วและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑ จ านวน  ๑  ฉบับ  

ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญที่  ๔   
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  บัดนี้ได้ถึง
ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วดังกล่าวแล้ว  นั้น 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ  และ  
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว  ในวันพุธ  ที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับ
ฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ได้  ทั้งนี้กรุณา
แต่งกายสุภาพ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป  

                   ขอแสดงความนับถือ 

          

                                  (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 
 
 
โทรศัพท์ ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐3 
โทรสาร  ๐ ๕310  6852 ต่อ ๑๐8 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



 
 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   
วันที ่ ๙  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญสมัยท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑    
   ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓    
   ..................................................................................................... .............................. 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔  ขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าจอมทอง ตามมาตรา   ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติป ่าไม้  พ.ศ.  
๒๔๘๔  จ านวน  ๓  แห่ง  ได้แก่ ๑.  เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักสงฆ์บ้านห้วยมะนาว 
   ๒.  เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักสงฆ์บ้านห้วยหินเหล็กไฟ 
   ๓.  เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักสงฆ์รัตนคีรี 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๕.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณผีู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕  ขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าจอมทอง ตามมาตรา   ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติป ่าไม้  พ.ศ.  
๒๔๘๔  เพ่ือใช้ประโยชน์แก่พุทธศาสนาส าหรับใช้เป็นที่ตั้งส านักสงฆ์บ้านขุนแตะ 
................................................................................... .................................................. 

 
 



-๒- 

๕.๓  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  ขอใช้พ้ืนที่ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง ตามมาตรา   ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.  
๒๔๘๔  เพ่ือใช้ประโยชน์แก่พุทธศาสนาส าหรับใช้เป็นที่ตั้งส านักสงฆ์บ้านห้วยส้มป่อย 
............................................................................................................................. ........ 
 
๕.๔  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙  ขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าจอมทอง ตามมาตรา   ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติป ่าไม้  พ.ศ.  
๒๔๘๔  เพ่ือใช้ประโยชน์แก่พุทธศาสนาส าหรับใช้เป็นที่ตั้งส านักสงฆ์บ้านห้วยขนุน 
................................................................................................................................................. 

๕.๕  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  ขอใช้พ้ืนที่

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง
.................................................................................. ................................................... 

๕.๖  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีเทศบาลต าบลดอยแก้วขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าฯ  
จ านวน  ๑๐  แห่ง 
................................................................................................... .................................. 

๕.๗  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคเลื่อยยนต์  ยี่ห้อ  Stronger  รุ่น  ST-

๕๘๐๐  เครื่องยนต์แบบเบนซิน  แรงม้า  ๖.๕  HP   ขนาดเครื่องยนต์  ๔,๘๐๐  วัตต์  

จ านวน  ๑  เครื่อง 

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

๕.๘  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563       

(ตั้งจ่ายรายการใหม่)  ส านักปลัดเทศบาล 
.....................................................................................................................................  

๕.๙  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

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

 


