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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  ๒๕63 

วันศุกร์ ที่  7  เดือนสิงหาคม  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. นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย รองประธานสภา อบต.เกียร์ ฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  
3. นายมะรอสลี  การี ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 มะรอสลี การี  
4. นายยือมิง  บูสางา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 ยือมิง  บูสางา  
5. นายรอยะ  บินบากา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 รอยะ  บินบากา  
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  

 
 
ผู้ขาดประชุม   
 

 - ไม่มี- 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ
ที ่

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. นายวิรัตน์  นาคเพ็ง ผอ.กองการศึกษาฯ วิรัตน์  นาคเพ็ง  
5. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
6. นางรอซีลา  บินมะนอร์ จพง.ธุการ รอซีลา  บินมะนอร์  
7. นางสาวซัลวา  บินสลาม นักพัฒนาชุมชน ซัลวา  บินสลาม  
8. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไป สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 

วันศุกร์ ที่  7  เดือนสงิหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
          - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่  
            2 ประจ าปี 2563 เมือ่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
            เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
           3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
           3.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ปรับปริมาณงาน และเปลี่ยน 
        แปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
        บ้านทรงคีรี ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านทรงคีรี ต าบลเกียร์  
        อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
                 3.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
           3.4 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
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 
    หนา้ทีน่ายก อบต.เกียร์ ในการเสนอญัตติและชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ 
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เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

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

นายมะรอสลี  การี  -เสนอนายมะยาดาวี  สะบูดิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว  
 

ที่ประชุม   -ผู้รับรอง 
    1. นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
    2. นายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ปรากฏว่าในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ต าบลเกียร์วันนี้ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    ชั่วคราว คือ นายมะยาดาวี  สะบูดิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
 

นายมะยาดาวี  สะบูดิง    -ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ทุกท่าน และขอเชิญท่าน 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     

    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
    เวลา 10.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
    เวลา 10.30 น 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต.เกียร์  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
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นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล    -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์มีความ
นายก อบต.เกียร์   จ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการโอนงบ 
    ประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

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

   เหตุผล 
    -เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการโอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    จ านวน  3 รายการ คือ  

  โอนเพิ่ม   จ านวน   3   รายการ    เป็นเงิน  56,500.- บาท   
    1.    แผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    จัดซื้อพัดลมโคจร 
    โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร        
    จ านวน 13 ตัว เป็นเงิน 29,700.- บาท  
    

    2.  แผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
    จัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับพนักงานทุกระดับ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีพนักงานทุกระดับ จ านวน 4 ชุด       
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 25,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ
    หลังการเบิกจ่าย 25,000.-บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนเพ่ิม เป็น
    เงิน 6,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนเพิ่ม เป็นเงิน 31,800.- บาท  
 

  3.  แผนงานการศึกษา 
    งานศาสนาและวัฒนธรรม 
    หมวดงบอุดหนุน 
    ประเภทเงินอุดหนุน 
    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเกียร์ โครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์  
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    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเกียร์ ตามโครงการประเพณีอาซูรอ
    สัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่า
    พิธีทางศาสนาการแสดง ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการ
    เบิกจ่าย เป็นเงิน 100,000.- บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนเพ่ิม
    เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนเพิ่ม เป็นเงิน   
    120,000.- บาท  
   

    โอนลด   จ านวน   1 รายการ         เป็นเงิน   56,500.-  บาท 
  1. แผนงานการศึกษา 

    แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
    ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกียร์ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างเหมารับส่งนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย 
    ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน จ านวน 2 คัน ๆ ละ 600  
    บาท/วัน ส าหรับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าทางการ 
    ศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ห่างไกล 
    สถานศึกษา เป็นต้น ตั้งไว้ 280,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย           
    เป็นเงิน 280,000.- บาท ซึ่งเพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนลดเป็นเงิน  
    56,500.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนลดเป็นเงิน 223,500.- บาท  

   ระเบียบ 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

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

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (7:0) เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ปรับปริมาณงาน และเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรงคีรี ซอย 7 หมู่ที่ 4 
    บ้านทรงคีรี ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
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    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล    -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข 
นายก อบต.เกียร์   แบบแปลนปรับปริมาณงานและเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ต่อสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

   หลักการ 
    -เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการขออนุมัติแก้ไข 
    แบบแปลน ปรับปริมาณงาน และสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งโครงการเดิมคือโครงการ 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรงคีรี ซอย 7 หมู่ที่ 4 มีขนาดกว้าง 4.00 
    เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  
    งบประมาณ 575,770.-บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
    ขออนุติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างน้ าตกธารหิน
    งาม บ้านแบตา หมู่ที่ 2 มีผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
    หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร งบประมาณ 575,000.-บาท  
    (-ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ซึ่งโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและ
    โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดงบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค (ปรากฏในหน้า 85) 
 

   เหตุผล 
   -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ท าหนังสือเพ่ือตรวจสอบแนวเขตในพ้ืนที่

    ก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กบ้านทรงคีรี ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านทรงคีรี ว่าอยู่ใน
    ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เบื้องต้นปรากฏว่าพ้ืนที่ก่อสร้างดังกล่าวบางส่วน
    อยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนกลาง 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบหน่วยงานนิคม
    สร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประกอบกับได้มีหนังสือร้องทุกข์จาก 
    ประชาชนในพ้ืนที่เรื่องความเสียหายของถนนจากเหตุอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา และ
    ต้องการให้ซ่อมแซมถนนโดยด่วนเพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้
    ถนนในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
    ประชาชน จึงขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ปรับปริมาณงาน และเปลี่ยนแปลงสถานที่
    ก่อสร้างจากเดิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรงคีรี ซอย 7 หมู่
    ที่ 4 บ้านทรงคีรี ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีขนาดกว้าง 4.00 
    เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  
    งบประมาณ 575,770.-บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายน้ าตาธารหินงาม หมู่ที่ 2 
    บ้านแบตา ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีระยะทาง 1,000 เมตร 
    ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  5,000 ตารางเมตร  
    งบประมาณ  575,000.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  
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   ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอน
    และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัต ิ
    ของสภาท้องถิ่น 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (7:0) เห็นชอบอนุมัติแก้ไขแบบแปลน ปรับปริมาณงาน และ
    เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรงคีรี 
    ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านทรงคีรี ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภา อบต.เกียร์  งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล    -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
นายก อบต.เกียร์   ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความจ าเป็นต้องขอความ 
    เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
    วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยมีหลักการ
    และเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
    -ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

  1.ประมาณการรายรับ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ประมาณรายรับไว้ใน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 31,261,200 บาท โดยแยกเป็น 

    1.1 หมวดภาษีอากร   ต้ังไว้   50,000 บาท 
 1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ตั้งไว้ 400 บาท 
 1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ตั้งไว้  100,000 บาท 
 1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ตั้งไว้    3,000 บาท 
 1.5 หมวดภาษีจัดสรร   ตั้งไว้ 14,290,300 บาท 
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 1.6 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ 16,817,500 บาท 
  2.ประมาณการรายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ประมาณรายจ่ายไว้ใน 

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 31,261,200 บาท โดยแยกเป็น 
    2.1 รายจ่ายงบกลาง   ตั้งไว้   5,021,908  บาท 

 2.2 รายจ่ายงบบุคลากร   ตั้งไว้ 11,032,740  บาท 
 2.3 รายจ่ายงบด าเนินการ  ตั้งไว้ 10,992,352  บาท 
 2.4 รายจ่ายงบลงทุน   ตั้งไว้   2,616,200  บาท 
 2.5 รายจ่ายงบอุดหนุน   ตั้งไว้   1,598,000  บาท 

  รายจ่ายตามแผนงาน 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 

  -แผนงานบริหารงานทั่วไป   ตั้งไว้  9,529,140 บาท 
  -แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้   360,000 บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  -แผนงานการศึกษา   ตั้งไว้  1,737,520 บาท 
  -แผนงานสาธารณสุข   ตั้งไว้   200,000 บาท 
  -แผนงานสังคมสงเคราะห์   ตั้งไว้    50,000 บาท 
  -แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งไว้  1,695,060 บาท 
  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้   140,000 บาท 

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้   20,000  บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ 1,880,000 บาท 

  -แผนงานการเกษตร   ตั้งไว้   100,000 บาท 
 ด้านการด าเนินงานอื่น 

  -แผนงานงบกลาง   ตั้งไว้ 5,021,908 บาท 
   เหตุผล 

    ในการตั้งงบประมาณการตั้งรายรับ และค านวณตั้งจ่ายงบประมาณการจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารได้พิจารณาด าเนินการตั้ง
    จ่ายไว้โดยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
    เกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
    ประการ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัด
    บังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด 
 

   ระเบียบ 
    1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 87 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 
   8,22,23 
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    3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
        

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (7:0) เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.4 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  -ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ได้
    ลงมติรับหลักการ แล้ว และจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย    
    ละเอียด และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ต้องก าหนดระยะเวลา
    เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการด้วย ดังนั้นจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลเกียร์ ได้คัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและให้ก าหนด 
    ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติด้วย ซึ่งโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 
    ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี 
    จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน จึงขอให้ที่ประชุมได้มีมติกันว่าจะตั้ง 
    คณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 
 

ที่ประชุม   มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 3 คน 
 

นายรอยะ  บินบากา   -เสนอนายยือมิง  บูสางา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3   
 

ที่ประชุม   -ผู้รับรอง 
    1.นายมะรอสลี  การี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
    2. นายมะยาดาวี  สะบูดิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
 

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

ที่ประชุม   -ผู้รับรอง 
    1.นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
    2.นางสาวมารียะห์  มือเยาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
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นายมะรอสลี  การ ี    -เสนอนางสาวมารียะห์  มือเยาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2   
 

ที่ประชุม   -ผู้รับรอง 
    1.นายยือมิง  บูสางา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
    2.นายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -เมื่อไม่มีท่านไดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอสรุปบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภา อบต.เกียร์  แปรญัตติ ดังนี้ 
    1.นายยือมิง  บูสางา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
    2.นายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
    3.นางสาวมารียะห์  มือเยาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

    -ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกประธานและเลขานุการ โดยประชุม
    คัดเลือกกันเอง และให้เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -สมาชิกสภาฯ สามารถแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในลักษณะของ
ประธานสภา อบต.เกียร์  การลดรายจ่าย(ตัดทั้งโครงการ) หรือขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายได้ แต่ไม่ 
    สามารถเพ่ิมยอด การเสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
    รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
    เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ โดย
    ให้ยื่นขอค าแปรได้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 14.00 น จนถึงวันที่ 11 ส.ค. 63 
    เวลา 12.00 น.ตามก าหนดการดังนี้ คือวันที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 14.00 น. -   
    18.30 น. วันที่ 8 ส.ค. 63 เวลา 08.00 น. - 18.30 น วันที่ 10 ส.ค. 63  
    เวลา 08.00 น. - 18.30 น. และวันที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 08.00 น. - 12.00 
    น.โดยก าหนดสถานที่ยื่นขอแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภา อบต.เกียร์ และขอ 
    ปรึกษาให้ที่ประชุมได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ครั้ง
    ต่อไป 
 

ที่ประชุม   -มีมตินัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
    ที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา  
    10.30 น. ในการประชุมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ 2564 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หรือผู้เข้าร่วมท่านไดจะสอบถาม
ประธานสภา อบต.เกียร์  หรือแจ้งข่าวสารอีกหรือไม่ ขอเชิญคับ 
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นางสาวซัลวา  บินสลาม  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นักพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชนวันนี้มีเรื่องประชาสัมพันธ์ อยู่ 2 เรื่อง ค่ะ เรื่องท่ี 1 คือการจัด 
    โครงการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ปีนี้ก าหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 
    2563  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ าใส หมู่ที่ 3 ต าบลเกียร์  จึงขอให้ท่าน 
    สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านรับทราบด้วย
    ค่ะ เรื่องที่ 2 การเปิดรับสมัครงาน ต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 
    อัตรา สัญญาจ้างเบื้องต้น 1 ปี และจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 
    2563 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
    เกียร์ รายละเอียดที่ใช้สมัครก็ตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านแล้ว จึงขอให้ช่วย 
    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบด้วยค่ะ 
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 
         ปิดประชุม เวลา   11.35 น. 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ   มะยาดาวี  สะบูดิง ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายมะยาดาวี  สะบูดิง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว 
 
 
 
     ลงชื่อ      สาปีอิง  หมะหมีน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 


