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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕63 
วันพุธ ที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
-------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสาปีอิง  หมะหมีน ประธานสภา อบต.เกียร์ สาปีอิง  หมะหมีน  
2. นายมะรอสลี  การี ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 มะรอสลี  การี  
3. นายยือมิง  บูสางา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 ยือมิง  บูสางา  
4. นายรอยะ  บินบากา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 รอยะ  บินบากา  
5. นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 ฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  
6. นายมะยาดาวี  สะบูดิง ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 มะยาดาวี  สะบูดิง  
7. นายหามะ  สาแม ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 หามะ สาแม  
8. นางสาวมารียะห์  มือเยาะ ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 มารียะห์  มือเยาะ  
9. นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล เลขานุการสภา อบต.เกียร์ จิรวัฒน์  ด ารงกูล  

 
ผู้ลาประชุม   
 - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์ ศรียา เพ็ชรรัตน์  
2. นางทิฑัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฑัมพร  อินทการ  
3. นายวิรัตน์  นาคเพ็ง ผอ.กองการศึกษาฯ วิรัตน์  นาคเพ็ง  
4. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
5. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ.กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
6. นางสาวปวีณา  ใจสมุทร นักวิเคราะห์ฯ ปวีณา  ใจสมุทร  
7. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  

     
     
     

 
 
 
 
 
 



3 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 
วันพุธ ที่  27  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยวิสามัญ 
            สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
            เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
            3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
            3.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -  
         2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 
            3.3 การคัดเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
         แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
            4.1 การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
        ไวรัสโคโรนา 2019 
            4.2 การจัดตั้งตู้ปันสุข 
     
 

ก่อนเริ่มการประชุม 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -ได้ตรวจนับสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่ามาครบองคป์ระชุม (ข้อ 25) ขอเชิญ
เลขานุการสภา อบต.เกียร์  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
    ต่อไป และในการประชุมครั้งนี้กระผมไม่สามารถท าหน้าที่เลขานุการสภาได้  
    เนื่องจากต้องปฏิบัติ หน้าที่นายก อบต.เกียร์ ในการเสนอญัตติและชี้แจงเกี่ยวกับ
    งบประมาณ 
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เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการประชุมครั้งนี้  
ประธานสภา อบต.เกียร์   ให้ที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวันนี้ 
    ตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และให้มีวิธีการเลือก
    ตามข้อ 8 (อ้างตามข้อ 13) ของระเบียบดังกล่าวจึงเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ปฏิบัติ
    หน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ และให้มีผู้รับรองด้วย 2 ท่าน 
 

นายยือมิง  บูสางา    -เสนอนายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว  
 

ที่ประชุม    -ผู้รับรอง 
     1. นายรอยะ  บินบากา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 
     2. นายมะยาดาวี  สะบูดิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ปรากฏว่าในคราวประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  บริหารส่วนต าบลเกียร์วันนี้ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลเกียร์ ชั่วคราว คือ นายหามะ  สาแม  ส.อบต. เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นายหามะ  สาแม    -ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ทุกท่าน และขอเชิญท่าน 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
ประธานสภา อบต.เกียร์  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
    เวลา 10.00 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
    สมัยวิสามัญ สมยัที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
    เวลา 10.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563  
ประธานสภา อบต.เกียร์  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์  ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ  
    หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
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นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีความ 
นายก อบต.เกียร์   จ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการโอน 
    งบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

   หลักการ 
    -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการ
    บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
    มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณา 
    อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในหมวด 
    ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น 

   เหตุผล 
    -เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการโอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    จ านวน  1 รายการ คือ  

  โอนเพิ่ม   จ านวน   1   รายการ    เป็นเงิน  150,000.00 บาท   
    1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านักงาน อบต.เกียร์ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารส านักงานของ อบต.เกียร์ ขนาด
    พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. 
    ก าหนด) ตั้งไว้ 600,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
    600,000.00 บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน  
    150,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนเพิ่ม  เป็นเงิน   
    750,000.00 บาท  
   

    โอนลด   จ านวน  2 รายการ เป็นเงิน  150,000.00  บาท 
  1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
    อ่ืนๆ 
    โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจเดือน 
    รอมฎอน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 
    สถานที่ค่าอาหารค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งไว้ 120,000.00 บาท  
    งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย เป็นเงิน 100,000.00 บาท ซึ่งเพียงพอใน
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    การเบิกจ่าย จึงขอโอนลดเป็นเงิน 100,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
    การโอนลดเป็นเงิน 0.00 บาท  
    2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
    อ่ืนๆ 
    โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลเกียร์ 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
    กับโครงการและเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย เป็นเงิน 50,000.00 บาท ซึ่งเพียงพอใน
    การเบิกจ่าย จึงขอโอนลดเป็นเงิน 50,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังการ
    โอนลดเป็นเงิน 0.00 บาท  

   ระเบียบ 
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
   ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (7-0) อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
ประธานสภา อบต.เกียร์  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์  ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ  
    หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีความ
นายก อบต.เกียร์   จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม 
    ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยมีหลักการและ
    เหตุผล ดังนี้ 
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   หลักการ 
  -ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 
   และ ข้อ 22/2 ดังนี้ 

  “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
    เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
    “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
    เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
    ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
    ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
    2537 ด้วย” 
    “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับ 
    โครงการพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย  
    กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
    ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
    ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ  
    เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
    ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
    แผนพัฒนาดังกล่าว”  

   เหตุผล 
  -งานนโยบายและแผน ส านักปลัด ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายในองค์การบริหาร

   ส่วนต าบลเกียร์ในการเพิ่มเติมแผนโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ
   ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และโครงการอ่ืนๆ ซึ่งยังไม่ได้ปรากฏในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์(พ.ศ.2561-2565) จึงจ าเป็นต้อง 
   จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ขึ้น  

   ระเบียบ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (7-0) เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.3 การคัดเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ แทนต าแหน่ง 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ที่ว่างลง 
 

    การเสนอชื่อ 
    ก าหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รอง 
    ประธาน ดังนี้ 
    1.สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอง 
    ประธานสภาได้เพียง 1 ชื่อ 
    2.ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน 
    3.หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาเพียง 1  คน 
    ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับคัดเลือก 
    การลงคะแนน 
    ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ และให้สมาชิก
    สภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ โดยประธานสภาเป็นผู้เรียก 
    สมาชิกสภาตามล าดับอักษรน าซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุมท า
    แบบเดียวกันกับตอนเลือกประธานสภาโดยอนุโลม 
    การตรวจนับคะแนน 
    ประธานสภาเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับ โดยที่ผู้ ได้รับเลือกเป็นรอง
    ประธานสภา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1.เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 
    2.หากมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยใช้วิธีเดิม 
    3.หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอรายชื่อผู้ที่จะด ารงต าแน่งรองประธานสภา
ประธานสภา อบต.เกียร์   อบต.เกียร์ แทนต าแหน่งที่ว่าง ขอเชิญครับ 
 

นายรอยะ  บินบากา  -เสนอนายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 เป็นรองประธานสภา 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

ที่ประชุม   -ผู้รับรอง 
    1. นายยือมิง  บูสางา         ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
    2. นายมะยาดาวี  สะบูดิง       ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
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นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก  
ประธานสภา อบต.เกียร์   ปรากฏว่า นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  ส อบต.เกียร์  หมู่ที่ 4 ได้รับการ  
    คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
    แทนต าแหน่งที่ว่าง  ตามวิธีการเสนอชื่อ ข้อ 3.หากมีการเสนอชื่อผู้  
    สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้น 
    ได้รับคัดเลือก 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  4.1 การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ไวรัสโคโรนา 2019 
    -ขอเชิญนางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  แจ้ง 
    รายละเอียดครับ 
 

นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
รอง ปลัด อบต.เกียร์  ตามท่ีได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
    2563 คณะกรรมการประกอบไปด้วย ท่านนายก เป็นประธาน หัวหน้าส่วน 
    ราชการระดับอ าเภอ 3 ท่าน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 3 ท่าน และ หัวหน้าส่วน
    อบต.เกียร์ 2 ท่าน โดยที่ประชุมมีมติให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ตาม 
    หลักเกณฑ์ คือ 
    1 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์แพร่
    ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกรม
    พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้
    ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 ข้อ 4 
    2 ส าหรับครอบครัวที่มีข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ และมีเงินได้เฉลี่ยต่อ 
    ครัวเรือน เกิน 9,510 บาท จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
    3 ครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้าน หรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ต าบลเกียร์ เพ่ือประกอบอาชีพ 
    ให้ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ได้ โดยไม่ต้องน าเข้าท่ีประชุมอีก ให้เป็นมติ
    ของการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก อปท.อื่นๆ  
    4 ครัวเรือนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ หากพบว่าอาศัยอยู่ด้วยกัน แต่
    ยื่นลงทะเบียนคนละบ้านเลขที่ จะต้องตัดให้เหลือเพียง 1 รายเท่านั้น 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  4.2 การจัดตั้งตู้ปันสุข 
ประธานสภา อบต.เกียร์  -ขอเชิญนางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  แจ้ง 
    รายละเอียดครับ 
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นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
รอง ปลัด อบต.เกียร์  ด้วยอ าเภอสุคิรินได้มีหนังสือแจ้ง ขอความร่วมมือ อบต.จัดตั้งตู้ปันสุข เพ่ือให้ 
    ประชาชนสามารถมาหยิบของไปใช้ในการอุปโภคบริโภค ในช่วงการแพร่ระบาด
    ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง อบต.เกียร์ จะจัดตั้งตู้ปันสุขไว้บริเวณหน้า 
    ส านักงาน อบต.เกียร์ จึงขอแจ้งสมาชิกทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 
    คะ โดยสามารถ น าข้าวสาร น้ าตาล น้ าปลา ผัก ผลไม้ หรืออ่ืนๆ ที่ใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวัน มาใส่ในตู้ปันสุขได้คะ 
   

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์   
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 
         ปิดประชุม เวลา   11.40 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ   หามะ  สาแม     ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายหามะ  สาแม) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว 
 
 
 
     ลงชื่อ สาปีอิง  หมะหมีน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


