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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
วันพฤหัสบดี ที่  26  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา ประธานสภา อบต.เกียร์ บาฮารี  บินเจ๊ะกา    
2. นายสาปีอิง  หมะหมีน รองประธานสภา อบต.เกียร์ สาปีอิง  หมะหมีน  
3. นายมะรอสลี  การี ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  ลาประชุม 
4. นายยือมิง  บูสางา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 ยือมิง  บูสางา  
5. นายรอยะ  บินบากา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 รอยะ  บินบากา  
6. นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 ฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  
7. นายมะยาดาวี  สะบูดิง ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 มะยาดาวี  สะบูดิง  
8. นายหามะ  สาแม ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5  ขาดประชุม 
9. นางสาวมารียะห์  มือเยาะ ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 มารียะห์  มือเยาะ  

10. นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล เลขานุการสภา อบต.เกียร์ จิรวัฒน์  ด ารงกูล  
 
ผู้ขาดประชุม   
1.นายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 
ผู้ลาประชุม 
1.นายมะรอสลี  การี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์ ศรียา  เพ็ชรรัตน์  
2. นางทิฆัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฆัมพร  อินทการ  
3. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ. กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
4. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 
วันพฤหัสบดี ที่  26  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
           - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
             ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562  
             เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
           3.1 ญัตติขออนุมัติกันเงิน หมวดรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2561 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.เกียร์ 
           3.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน 
        หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
        โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.เกียร์ (ห้องผู้บริหาร) 
           3.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน 
        หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการ 
        ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
            
      
ก่อนเริ่มเวลาประชุม 
 
นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -ได้ตรวจนับสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม(ข้อ 25) จึงขอให้ 
เลขานุการสภา อบต.เกียร์  ประธานสภา อบต.เกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม และในการ 
    ประชุมครั้งนี้กระผมไม่สามารถท าหน้าที่เลขานุการสภาได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติ 
    หน้าที่นายก อบต.เกียร์ ในการเสนอญัตติและชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

นายบาฮารี บินเจ๊ะกา  -กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลเกียร์ ในการประชุมครั้งนี้ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ให้ที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวันนี้ ตาม
    ข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
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    พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และให้มีวิธีการเลือกตามข้อ 8 
    (อ้างตามข้อ 13) ของระเบียบดังกล่าวจึงเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
    เลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ และให้มีผู้รับรองด้วย 2 ท่าน 
 

นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  -เสนอนายสาปีอิง  หมะหมีน   ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว  
 

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

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ปรากฏว่าในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ต าบลเกียร์วันนี้ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    ชั่วคราว คือ นายสาปีอิง  หมะหมีน  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน     -ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ทุกท่าน และขอเชิญท่าน 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายบาฮารี บินเจ๊ะกา  -การขอลาประชุมของ นายมะรอสลี  การี สมาชิกสภา อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  
ประธานสภา อบต.เกียร์  เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่15 เดือนสิงหาคม  
    2562 เวลา 13.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที ่15 เดือนสิงหาคม   
    2562  เวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  3.1 ญัตติขออนุมัติกันเงิน หมวดรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
ประธานสภา อบต.เกียร์  2561 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.เกียร์ 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์ ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ปฏิบัติ
นายก อบต.เกียร์   หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน  
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    หมวดรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและ 
    เหตุผล ดังนี้   
       หลักการ 
    -เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการกันเงินหมวด 
    รายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการต่อเติมอาคาร 
    ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็นเงิน  960,000.-บาท (เก้าแสนหก
    หมื่นบาทถ้วน) 

  เหตุผล 
    -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    โครงการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในคราวประชุม
    สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และ
    สภาได้มีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณได้ตามระเบียบฯ นั้น โดยตั้งไว้ในหมวด
    รายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการต่อเติมอาคาร 
    ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    -เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการดังกล่าว ยังไม่ได้ด าเนินการก่อ
    หนี้ผูกพันแต่อย่างใด เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
    จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 131 ในกรณีราชการส่วนกลาง 
    ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือ 
    ควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง 
    อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงาน 
    ของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ ซึ่งองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลเกียร์ ไม่มีบุคลากรที่สามารถออกแบบและรับรองแบบรูปรายการ
    ได้ จึงต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตาม 
    ระเบียบฯ ประกอบกับในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2562 มีโครงการที่จะต้องด าเนินการจัดท าหลายโครงการ จึงท าให้การด าเนิน 
    โครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนด ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับ
    เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
    2561  หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
    ระยะเวลาหนึ่งปี  

   -กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
    อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
    ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
    ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
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    ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่
    ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   -แต่เนื่องจากก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ อบต.เกียร์ ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
    โดยได้ด าเนินการท าสัญญาจ้างไปเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62 ซึ่งเดิมในญัตติได้ขออนุมัติ
    กันเงินต่อสภาในวงเงินงบประมาณ 960,000 –บาท ตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
    เงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข 
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 จึงขอเปลี่ยนเป็น 
    ขออนุมัติกันเงินต่อสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การ
    เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การ
    กันเงิน ข้อ 57 ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 959,000 –บาท 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (6-0) อนุมัตกิันเงิน หมวดรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.2561 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.เกียร์ ในวงเงิน
    งบประมาณท้ังสิ้น 959,000 –บาท 
 
นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  3.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุนหมวดค่า
ประธานสภา อบต.เกียร์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุง
    อาคารส านักงาน อบต.เกียร์ (ห้องผู้บริหาร) 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์ ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ปฏิบัติ
นายก อบต.เกียร์   หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
       หลักการ 
    -เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติม
    หรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหาร 
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    ส่วนต าบลเกียร์ (ห้องผู้บริหาร)  เป็นเงิน 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาท
    ถ้วน) 
       เหตุผล 
    -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือ 
    ดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลเกียร์ (ห้องผู้บริหาร) งบประมาณ  230,000.-บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวยัง
    ไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
    จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 131 ในกรณีราชการ
    ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีหน่วยงาน 
    ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงาน 
    ก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร 
    หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ 
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ไม่มีบุคลากรที่สามารถออกแบบและรับรองแบบ
    รูปรายการได้ จึงต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไป
    ตามระเบียบฯ ประกอบกับในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2562 มีโครงการที่จะต้องด าเนินการหลายโครงการ จึงท าให้การด าเนิน 
    โครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนด ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับ
    เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  
    2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
    ระยะเวลาหนึ่งปี 

   -แต่เนื่องจากก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ อบต.เกียร์ ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
    โดยได้ด าเนินการท าสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 ซึ่งเดิมในญัตติได้ขออนุมัติ
    กันเงินต่อสภาในวงเงินงบประมาณ 230,000 –บาท ตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
    เงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข 
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 จึงขอเปลี่ยนเป็น 
    ขออนุมัติกันเงินต่อสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การ
    เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การ
    กันเงิน ข้อ 57 ในวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 229,000 –บาท 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
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ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (6-0) ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  
    โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.เกียร์ (ห้องผู้บริหาร) ในวงเงินงบประมาณ
    ทั้งสิ้น 229,000 –บาท 
 
นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  3.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน หมวด
ประธานสภา อบต.เกียร์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
    หมู่ที่ 2 ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์ ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ปฏิบัติ
นายก อบต.เกียร์   หน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
    -เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการกันเงินหมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
    หมู่ที่ 2 สายบ้านมามะ เป็นเงิน 657,000.-บาท (-หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาท
    ถ้วน-)  

 เหตุผล 
    -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 
    สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 สายบ้านมามะ ต าบลเกียร์  
    อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ เป็นเงิน 
    657,000.-บาท ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ได้ด าเนินการก่อนี้ผูกพันไว้
    ก่อนสิ้นปี เห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง
    การออกแบบ โดยในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ หมวด 4 
    ข้อ 131 (ข้อ 131 ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการภูมิภาค หรือราชการส่วน
    ท้องถิ่นใดไม่มี หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถ
    ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการ 
    และผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบหรือ 
    ควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้) ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ไม่มีบุคลากรที่
    สามารถออกแบบและรับรองแบบรูปรายการได้ จึงต้องขอความอนุเคราะห์ 
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    บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น จึงท าให้การด าเนิน
    โครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนด ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับ
    เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  
    2561 หมวด 5  การกันเงิน  ข้อ 57 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อ
    หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
    สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (6-0) อนุมัตกิันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างท่อ 
    เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -มีสมาชิกท่านใดหรือหัวหน้าส่วนท่านใดจะชี้แจง แจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์เรื่อง
ประธานสภา อบต.เกียร์  ใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

         ปิดประชุม เวลา   11.45 น. 
 

 
     ลงชื่อ สาปีอิง  หมะหมีน    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว 
 

 
     ลงชื่อ บาฮารี  บินเจ๊ะกา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


