
 
 
 
   
ท่ี ภก ๕๓๐๐๑/ ว7                                                สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
                 ถนนเทพกระษัตร ีภก ๘๓๑๑๐ 
 

              18     มิถุนายน 2564 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป 2564 
 

เรียน  สมาชิกสภา /คณะผูบริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร     
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม                                                      จํานวน   ๑  ฉบับ 
        ๒. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖4         จํานวน   ๑  ฉบับ 

๓. เอกสารประกอบการประชุม                                                      จํานวน   ๑  ชุด
  

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  ไดขออนุญาตขยายประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1           
มีกําหนด 25 วัน ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2564  ตอนายอําเภอถลาง ตามอํานาจ            
ในมาตรา 24 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 และ
คําสั่งจังหวัดภูเก็ต ท่ี 2564/2563 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอํานาจใหนายอําเภอถลาง 
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต และไดรับอนุญาตแลวนั้น 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๓ ประธานสภาจึงนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 2   
ประจําป 2564 ในวันท่ี  24   มิถุนายน   พ.ศ.๒๕64  เวลา 10.00 น. ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีสงมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (นายณรงค กออินทร) 
                 ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
 
 
สํานักปลัด (งานสภาฯ) 
โทร. ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓-๔ 
โทรสาร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓-๔ 
  
  

“ภูเก็ตสามัคคี รวมใจภักดิ์ รักษสถาบันพระมหากษัตริย” 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี 2  ประจําป 2564 

วันท่ี  24  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.00  น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 และ

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป 2564 ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายมา  

 ตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5 รายการ                
 (สํานักปลัด) 

3.2  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายมา 
 ตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ                  
 (กองการศึกษา) 

3.3  ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายมาตั้งเปน  
 รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางคูระบาย 
 น้ํารูปตัวยูมีฝาปด บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 รายการ (กองการศึกษา) 

3.4 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีเหลือ 
จายมาตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท                                
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 

3.5  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายมา 
ตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 8 รายการ                 
(กองชาง)     

3.6  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายมา 
ตั้งเปนรายการใหม ในงบเงินอุดหนุน โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาประปาและ
ขยายทอเมน หมูท่ี 8 จํานวน 1 รายการ (กองชาง)       

3.7 ญัตติ ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564              
ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง (กองชาง)                

3.8  ญัตติ ขออนุมัติแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564               
 ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1    
 รายการ (กองชาง) 

3.9  ญัตติ ขออนุมัติแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ในหมวดคาท่ีดิน และสิ่งการกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค                 
 จํานวน 2 โครงการ (กองชาง) 

3.10 ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม(กรณีขอคืนเงินรายรับ ประจําปงบประมาณ   
  2563) เพ่ือจายคืนเงินคาภาษี ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ของบริษัท บริหาร   
  สินทรัพยสุขุมวิท จํากัด (กองคลัง)   

3.11  ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจายเปนรายการ  



   ใหมในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 8 รายการ  (กองชาง) 
 

3.12  ญัตติ การขออุทิศท่ีดินใหเปนสาธารณประโยชน ของน.ส.เสาวภา สุแสงรัตน  
         (กองชาง) 
3.13 ญัตติ การขออุทิศท่ีดินใหเปนสาธารณประโยชน ของนางอุษณีย  ชางเหล็ก  

   (กองชาง) 
3.14  ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 

    แผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 1 คน (กองการศึกษา) 
3.15  ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 

   สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 จํานวน 1 คน (กองการศึกษา) 
 

  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ    
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