
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  โทร.0-7320-2200   
 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/16     วันท่ี      21  สิงหาคม   2563 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   

         สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  2563 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ      จ านวน   1  ฉบับ 
     

ด้วย  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก      

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2563   เพื่อพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  และ วาระที่ 3  ขั้นลงมติว่าให้ตรา

เป็นเทศบัญญัติฯหรอืไม่  และพิจารณาหารือข้อราชการ อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดย

ก าหนดนัดประชุม    ในวันพุธที่   26  สิงหาคม   2563   เวลา  09.00  น.   ณ  ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   

 ในการนี้   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมือง 

สะเตงนอกฯ ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่

ส่งมาด้วยนี ้

 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 

(นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                                         ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ ว 29                                                        ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

                                                                                       ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา 

      จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐                                          
                    

       21  สิงหาคม   2563 
 

เรื่อง   เชญิประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 2)   
 

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เฃต  1-3  คณะผูบ้ริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ทม.สะเตงนอก ทุกท่าน 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ                                จ านวน     ๑    เล่ม 
   

ตามที่   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง                                                                                                                                                                                                    

สะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 3 / 2563  ตั้งแต่วันที่  1-30  สิงหาคม  2563 มีก าหนด

ไม่เกิน  30 วัน   นั้น 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่  

3 /2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก         

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่ 3/2562 (ครั้งที่ 2)  เพื่อพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าให้ตรา  

เป็นเทศบัญญัติฯหรอืไม่  และพิจารณาหารือข้อราชการ อื่น ๆ ในกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดย

ก าหนดนัดประชุม   ในวันพุธที่   26  สิงหาคม   2563   เวลา  09.00  น.   ณ  ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  หมู่ที่  6  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                     (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                             ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

หมายเหตุ   -การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 

-ให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ.  2564  มาด้วย    

 

งานกจิการสภา 

ส านักปลดัเทศบาล 

โทรศัพท์./โทรสาร ๐ – ๗๓๒0– 2200  

- -  
“ต ำบลน่ำอยู ่เศรษฐกิจย ัง่ยนื ประชำชนมสีขุ” 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังที่ 2)  ประจ าปี  2563 

วันพุธที่   26   สิงหาคม   2563   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ         

                      1.1 …...............................................................................................................  

            1.2 …...............................................................................................................   
 

มติท่ีประชุม  ..................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  การประชุมสภาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  (คร้ังท่ี  1) ประจ าปี  พ.ศ. 2563   

เมื่อวันท่ี  17  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่  3  (ครั้งที่  1) ประจ าปี  พ.ศ. 2563   วันที่  17  เดือน 

สิงหาคม   พ.ศ. 2563   ซึ่งจัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  ข้อ 33 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หากไม่มีก็จะ

ถามมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่จะ

ลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 

ก่อน  (เอกสารที่ 1) 
 

มติท่ีประชุม  .....................................................................................................................  
    

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 

    -ไม่มี- 
 

มติท่ีประชุม  .....................................................................................................................  
    

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

4.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณา

แล้ว  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50  และ ข้อ 51  (ตามรายงานผลการ 

แปรญัตติฯ  เอกสารที่  2)  

/-ขอให้ประธานคณะกรรมการ… 



                                   -2- 
 

-ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ช้ีแจงรายละเอียด การแปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

(เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติ หรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ แก้ไขเท่านั้น)  

ขอเรียนเชญิ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภปิราย ขอเรียนเชิญ 
 

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายแล้ว  ขอถามมติ

ที่ประชุมว่า เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2564 หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ญัตติที่เสนอใหม่ 

5.1  พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  วาระที่   3  ขั้นการลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หรือไม่ เห็นชอบ         

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 
 

-ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 52  ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย  เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   จะ

ลงมตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการ

พิจารณาในวาระที่ 2  ไปแล้วหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................. 
    

5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง  ถนน

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ - บาแดโฆ๊ะ  หมู่ที่ 3        ขนาด

กว้าง  4.50 เมตร  ยาว  600  เมตร  หนา  0.05  เมตร  จ านวนเงิน 

2,895,000  บาท  ของ หนว่ยงาน กองชา่ง     

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการรับเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงิน  การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข 
 

/เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) ... 



                                    -3- 
 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้

จา่ยเงนิสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ใหก้ระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อน

ของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

ตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

เดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่ เกินหนึ่งปี ถัดไป หากไม่

ด าเนนิการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใชจ้า่ยเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ

การเงนิการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 

ยอดเงนิสะสม  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2563  มีดังน้ี 

-ยอดเงนิสะสม  ณ วันที่  30  มถิุนายน  2563  ที่น าไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน หลังจาก 

  ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรอื ก.ส.อ. แล้ว 

     จ านวน     24,037,646.80 

-ส ารองเงนิสะสมที่อนุมัติแล้ว แตย่ังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการและ   

  ยังไม่ได้เบิกเบิกจ่าย    จ านวน       3,305,225.00  

-คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ  ปัจจุบัน จ านวน      20,732,421.40 

-ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)  จ านวน      11,126,264.94 

-เงินสะสมคงเหลอื    จ านวน       9,606,195.40 

-ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%    จ านวน          960.615.69 
 

คงเหลือเงนิสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  จ านวน      8,654,541.17 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ   

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ

ก่อสร้าง  ถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ - บาแดโฆ๊ะ  หมู่ที่ 3         

/ขนาดกว้าง  4.50 เมตร... 
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    ขนาดกว้าง  4.50 เมตร   ยาว  600  เมตร  หนา  0.05  เมตร  จ านวนเงิน 

2,895,000  บาท   หน่วยงาน กองช่าง  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้

นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................   
 

5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หมวด ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ของ กองชา่ง  

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินแผ่นดินของ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ. 59  ในกรณี

ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี  ความ

จ าเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ อนุมัติ

กันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน

อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 

ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา

ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ

ให้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ

ผูกพัน 

ดังตอ่ไปนี้    

-งบประมาณ ปี 2562  จ านวน  3  โครงการ  ดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ 3 

หมู่ที่ 10  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ     725,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

2.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 11 

หมู่ที่ 7  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ     544,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
/3.  โครงการก่อสรา้ง… 
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3.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนวัดเห้งเจยี- 

     สายเนินงาม  หมู่ที่ 9 ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ     3,000,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

-งบประมาณ ปี 2563  จ านวน   16  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยกิตติ  หมู่ที่ 12  

ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ    1,045,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยตะโล๊ะบอแร 

หมู่ที่ 6  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ    1,059,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 3 

หมู่ที่  7  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

             จ านวนเงนิ    1,010,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนพงษ์เจรญิ-หลัง 

วัดตรมีิตร  หมู่ที่  9  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ    1,297,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายพงยือไร-  

มาลายูบางกอก  หมู่ที่  11  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   

จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ    1,050,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
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6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ซอยกูแตบือแร  

หมู่ที่  2  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       998,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ซอยดาโอ๊ะเจ๊ะนิ  

หมู่ที่  8  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       996,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ซอยตักวา  4  

หมู่ที่  4  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       439,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ซอยรมิคลอง  

ถนนผังเมือง 4  ซอย 12  หมู่ที่  10 ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   

จังหวัดยะลา  

จ านวนเงนิ       511,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

10.  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยลักษมาน 7  

 หมู่ที่  3  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       613,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

11. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยหะยีหะรง  

 หมู่ที่  5  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       635,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
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12. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

       ซอยเอสพีพาราวู๊ด   หมู่ที่  7  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา  

       จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       995,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  ..............................................................................................................  

 

13. โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยต้นไผ่   หมู่ที่  4   

       ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       262,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

14. โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยสุชาดา   หมู่ที่  4   

       ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       220,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

   15. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนนลักษมาน  หมู่ที่  3 

      ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ       860,000.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

16. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหลังอนามัย  

หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา 

จ านวนเงนิ    3,305,225.00    บาท 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................................. 
 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ  
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณฯ  เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

6.1. ...……………………………………………………………………………………………………………………..  

6.1. ...……………………………………………………………………………………………………………………..  
 

มติท่ีประชุม  ............................................................................................................................  

 

 

 


