
 

   

ที่ ภก ๕๓๐๐๑/ ว๑๖                                                สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

                 ถนนเทพกระษัตรี ภก ๘๓๑๑๐ 
 

                ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๓ 
 

เรียน  สมาชิกสภา /คณะผูบริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร     
 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม                                                          จํานวน   ๑  ฉบับ 

        ๒. รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๓          จํานวน   ๑  ฉบับ 

๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจําปงบประมาณ   

                         พ.ศ.๒๕๖๓                  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔. เอกสารประกอบการประชุม  จํานวน  ๑   ชุด 

    

ตามที่ สภ าเท ศบาล ตําบลศ รีสุ นทร  ได กํ าหนดวันป ระชุ มสภา  สมั ย สามัญ  สมั ยที่  ๔                 

ประจําป ๒๕๖๓  ในระหวางวันที่  ๑ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร            

สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ แลวน้ัน 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๓ ประธานสภาจึงนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี   ๔   ประจําป ๒๕๖๓  

ในวันท่ี   ๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร               

เพื่อพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่สงมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

              (นายไตรรงค   คําวิเศษณ) 

                 ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

สํานักปลัด (งานสภาฯ) 

โทร. ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓-๔ 

โทรสาร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓-๔ 

  

  

“ภูเก็ตสามคัคี รวมใจภักดิ์ รักษสถาบันพระมหากษัตริย” 



ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔  ประจําป  ๒๕๖๓ 

วันท่ี    ๓   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐  น. 

ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

--------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓   

- การยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจง ตามกฎกระทรวง

กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ ตุลาคม 

๒๕๖๓ มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

- ร ับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ   สมัยที่   ๑  ประจําป   ๒๕๖๓               

เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินรายรับ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

(เน่ืองจากสํานักงานที่ ดินได รับชําระเงินผิดพลาดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ              

จดทะเบียนจํานองที่ดินเกิน เปนเงิน ๒๙,๓๐๖.-บาท)  (กองคลัง) 

๓.๒ ขอแก ไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม             

(การกําหนดความสูงอาคารในบริเวณที่ ๕ ซึ่งสามารถแกไขไดจากความสูง ๖.๐๐ เมตร

แตไมเกิน ๑๒.๐๐ เมตร บริษัท โอโฮม ๘๘๘ จํากัด)  (กองชาง) 

๓.๓ ขอแกไขแบบแปลนโครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายนํ้า คสล.รูปตัวยูมีฝาปด 

ซอยตาฮวน หมูที่ ๒ ตําบลศรีสุนทร งบประมาณ ๙๙๓,๓๒๕.-บาท (กองชาง) 

๓.๔ ขอแกไขแบบแปลนโครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยนาโพธิ์     

หมูที่ ๒ ตําบลศรีสุนทร (กองชาง) 

๓.๕ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ตอเติมคูระบายนํ้า คสล.

รูปตัวยูมีฝาปด ซอยบางเหนียวดํา ๒ หมูที่ ๗ ตําบลศรีสุนทร  งบประมาณ ๖๗,๔๗๕.-

บาท (กองชาง) 

๓.๖ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โครงการปรับปรุง          

ภูมิทัศนหองนํ้าสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา ขุมนํ้าบางมะรวน หมูที่ ๔ ตําบล              

ศรีสุนทร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (กองชาง) 

๓.๗ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โครงการปรับปรุง           

ภูมิทัศนศาลาพอทานบอแร หมูที่ ๘ ตําบลศรีสุนทร งบประมาณ ๔๙๔,๖๐๕.-บาท 

(กองชาง) 

 

 



-๒- 

 

๓.๘ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โครงการกอสรางเขื่อน

กันดินหลังเทศบาลถึงบานแขกบอแร (ชวงที่๒) หมูที่ ๘ ตําบลศรีสุนทร งบประมาณ 

๓๖๔,๐๐๐.-บาท (กองชาง) 

๓.๙ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โครงการกอสรางถนน 

คสล.ซอยอารี หมูที่ ๓ ตําบลศรีสุนทร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (กองชาง) 

๓.๑๐ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โครงการกอสราง               

คูระบายนํ้า คสล.รูปตัวยูมีฝาปดริมถนนบางโจ-ควนตาแทนฝงซาย หมูที่ ๒ ตําบล           

ศรีสุนทร งบประมาณ ๗๘๒,๐๐๐.-บาท (กองชาง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองอ่ืนๆ    
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