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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕64 

วันจันทร์ ที่  29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

-------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ
ที ่

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  ลาประชุม 
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  

 
ผู้ลาประชุม   
 1.นายมะรอสลี  การี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
 
ผู้ขาดประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ.กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
2. นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์ ศรียา  เพ็ชรรัตน์  
3. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
4. นายบาสูกี  นาวี นักวิชาการศึกษาฯ บาสูกี  นาวี  
5. นางสาวซัลวา  บินสลาม นักพัฒนาชุมชน ซัลวา  บินสลาม  
6. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
           - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก  
             ประจ าปี  2564  เมือ่วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564  
             เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
            3.1 ญัตติขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม  
        สายเขาร้อยทะลุไอดีแย หมู่ที่ 3 บ้านน้ าใส ต าบลเกียร์  
        อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
 
     
 
 
 
ก่อนเริ่มเวลาประชุม 
 
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 
 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการประชุมครั้งนี้  
ประธานสภา อบต.เกียร์   ให้ที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวันนี้ 
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    ตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และให้มีวิธีการ
    เลือกตามข้อ 8 (อ้างตามข้อ 13) ของระเบียบดังกล่าวจึงเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ 
    ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ และให้มีผู้รับรองด้วย 2 ท่าน 
 

นายรอยะ  บินบากา    -เสนอนายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว  
 

     -ผู้รับรอง 
     1. นายยือมิง  บูสางา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
     2. นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ปรากฏว่าในคราวประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  บริหารส่วนต าบลเกียร์วันนี้ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว 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 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  แจ้งการลาของนายมะรอสลี  การี  สมาชิกสภา อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 ขอลา 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ประชุมเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภา อบต.เกียร์  เกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
    2564 เวลา 10.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 15   
    กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม  
ประธานสภา อบต.เกียร์  สายเขาร้อยทะลุไอดีแย หมู่ที่ 3 บ้านน้ าใส ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน  
    จังหวัดนราธิวาส 
    -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 มีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม 
นายก อบต.เกียร์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

 

   หลักการ 
 

    -เพ่ือขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ในการจ่ายขาดเงินสะสม
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ส าหรับด าเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนดิน
    เดิม สายเขาร้อยทะลุไอดีแย หมู่ที่ 3 บ้านน้ าใส ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัด
    นราธิวาส มีระยะทาง 2,800 เมตร ผิวจราจรถนนกว้าง 5.00  เมตร หรือมีพ้ืนที่
    รวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร งบประมาณ  980,000.- บาท (-เก้าแสน
    แปดหมื่นบาทถ้วน-) ประกอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 51 ข้อ 28 
 

   เหตุผล 
 

    -เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 3  บ้านน้ าใส ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา
    และในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทั้งมีความล าบากในการเดินทางเข้าที่ท า
    กิน ผู้บริหารจึงได้เสนอโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม สายเขาร้อยทะลุไอดีแย หมู่
    ที่ 3 บ้านน้ าใส  ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีระยะทาง 2,800 
    เมตร ผิวจราจรถนนกว้าง 5.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 14,000  
    ตารางเมตร เพ่ือให้ประชนในพื้นที่ และข้างเคียง สัญจรไปมาได้สะดวก และมี 
    ความปลอดภัย 
 

    -ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
    การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
    ข้อ  89  ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    เกียร์ ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
 

    1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
    ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ 
    ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
    ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ 
    ประเภทตามระเบียบแล้ว 
    3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
    กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
    บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย 
    4. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
    ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ 
    ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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    ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ การเงินการ
    คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่ง ณ วันที่ 1 
    เดือนตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มียอดเงินสะสมคงเหลือ 
    ทั้งสิ้น เป็นจ านวน 2,259,804.04.- บาท หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นธ 0023.16/
    ว 099 ลว 11 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง 
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
     1. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง 
    บุคลากรท้องถิ่น ประมาณสามเดือน เป็นจ านวนเงิน 730,980.- บาท 
     2. ส ารองรายจ่ายประจ าปีที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงิน
    เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการ 
    จัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน เป็นจ านวนเงิน 311,200.- บาท 
     3. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงิน 
    สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการด้านบุคลากรข้างต้น เป็นจ านวนเงิน  
    121,762.40.- บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ เป็นจ านวนเงิน  
    1,095,861.64.- บาท และขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เพ่ือ
    จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 980,๐๐๐.- บาท ยอดเงิน 
    สะสมคงเหลือท่ีสามารถน าไปใช้ได้ เป็นจ านวนเงิน 115,861.64.- บาท  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

มติที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (6:0) อนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม 
    สายเขาร้อยทะลุไอดีแย หมู่ที่ 3 บ้านน้ าใส ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัด 
    นราธิวาส 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  บ้างครับ ขอเชิญครับ 
 

นายบาสูกี  นาวี   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นักวิชาการศึกษาฯ  4.1 การจัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอนประจ าปีงบ 
    ประมาณ 2564 สถานที่จัดมีทั้งหมด 10 แห่ง คือ มัสยิด 6 แห่ง และบาลา 
    เซาะห์ 4 แห่ง ส่วนก าหนดการที่แน่นอนจะแจ้งอีกครั้งครับ 
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ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นางสาวซัลวา  บินสลาม  4.2 ก าหนดการเข้าสุนัต(โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ) 
นักพัฒนาชุมชน   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    ด้วยวันที่ 12 เมษายน 2564  อบต.เกียร์ จะด าเนินการโครงการป้องกันและ 
    ระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน 
    มุสลิมต าบลเกียร์) จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วยนะคะ และยังสามารถ
    แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อีกเนื่องจากตอนนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่เต็มค่ะ จึงขอ 
    ฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบอีกทางหนึ่งด้วยคะ 
   

ที่ประชุม   -รับทราบ 
  

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์   
  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
 
ปิดประชุม เวลา   11.20 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ   หามะ  สาแม      ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายหามะ  สาแม) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์(ชั่วคราว) 
 
 
 
     ลงชื่อ  สาปีอิง  หมะหมีน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


