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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕63 

วันศุกร์ ที่  14  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  ขาด 
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   
 นายมะยาดาวี  สะบูดิง  ส.อบต.เกียร์  หมู่ที่ 4 
 
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. นายวิรัตน์  นาคเพ็ง ผอ.กองการศึกษาฯ วิรัตน์  นาคเพ็ง  
4. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
5. นางรอซีลา  บินมะนอร์ จพง.ธุรการ รอซีลา  บินมะนอร์  
6. นายปิยะพงษ์  แทนปั้น จพง.ป้องกันฯ ปิยะพงษ์  แทนปั้น  
7. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไป สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 

วันศุกร์ ที่  14  เดือนสิงหาคม  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 3  
             ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
             ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
             งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
             และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  
              วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
             (ประธานกรรมการแปรญัตติแถลงวาระที่ 2) 
             วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
         
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 
 

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 
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    (อ้างตามข้อ 13) ของระเบียบดังกล่าวจึงเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
    เลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ และให้มีผู้รับรองด้วย 2 ท่าน 
 
 

นายยือมิง  บูสางา     -เสนอนางสาวมารียะห์  มือเยาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว  
 

ที่ประชุม   -ผู้รับรอง 
    1.นายรอยะ  บินบากา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 
    2. นายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ปรากฏว่าในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ต าบลเกียร์วันนี้ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    ชั่วคราว คือ นางสาวมารียะห์  มือเยาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นางสาวมารียะห์  มือเยาะ  -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  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563  
    เวลา 10.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

มตทิี่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563  
    เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภา อบต.เกียร์  งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  
    -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 วาระ
    ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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   หลักการ 
    -ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

  1.ประมาณการรายรับ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ประมาณรายรับไว้ใน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 31,381,200 บาท โดยแยกเป็น 

    1.1 หมวดภาษีอากร   ตั้งไว้ 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 14,029,300 บาท 
 1.6 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ 16,937,500 บาท 

  2.ประมาณการรายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ประมาณรายจ่ายไว้ใน 
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 31,381,200 บาท โดยแยกเป็น 
    2.1 รายจ่ายงบกลาง   ตั้งไว้ 5,021,908 บาท 

 2.2 รายจ่ายงบบุคลากร   ตั้งไว้ 11,032,740 บาท 
 2.3 รายจ่ายงบด าเนินการ  ตั้งไว้ 11,112,352 บาท 
 2.4 รายจ่ายงบลงทุน   ตั้งไว้ 2,616,200 บาท 
 2.5 รายจ่ายงบอุดหนุน   ตั้งไว้ 1,598,000 บาท 

  รายจ่ายตามแผนงาน 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 

  -แผนงานบริหารงานทั่วไป   ตั้งไว้ 12,273,580 บาท 
  -แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 360,000 บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  -แผนงานการศึกษา   ตั้งไว้ 8,925,652 บาท 
  -แผนงานสาธารณสุข   ตั้งไว้ 200,000 บาท 
  -แผนงานสังคมสงเคราะห์   ตั้งไว้ 50,000 บาท 
  -แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งไว้ 1,765,060 บาท 
  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 140,000 บาท 

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้  630,000  บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ 1,880,000 บาท 

  -แผนงานการเกษตร   ตั้งไว้ 135,000 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



6 

    ประการ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัด
    บังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด 

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

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
   ข้อ 8,22,23 

    3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -จากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงญัตติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และสภา
ประธานสภา อบต.เกียร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยก าหนดให้ยื่นค า
    แปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 
    2563 เวลา 12.00 น. ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการ แ ป ร ญั ต ติ
    รายงานผลการแปรญัตติตามระยะเวลาดังกล่าวต่อที่ประชุม 
 

นายยือมิง  บูสางา   -เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และสมาชิกทุกท่านได้รับ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  หลักการ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ    
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  
    7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. และได้ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลเกียร์ ที่จะยื่นขอแปรญัตติสามารถยื่นขอแปรญัตติได้ต่อคณะกรรมการแปร
    ญัตติ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. - 18.30 น. วันที่ 8  
    สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 18.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 
    08.00 น. – 18.30 น. และวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. –  
    12.00 น 
 

  -ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 และคณะกรรมการแปรญัตติได้
    พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  โดย 
    ละเอียดแล้ว เห็นว่ารูปแบบต่างๆ ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
    วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ทุกประการ  จึง
    ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็น
    ข้อ ๆ ดังนี้ 

   ข้อ 1 ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ 
   ข้อ 2 ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ 
   ข้อ 3 ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ 
   ข้อ 4 ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ 
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    จึงขอคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามร่าง
    เดิมรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทุกคนทราบแล้ว 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  2564 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม   -เป็นเอกฉันท์ (6:0) เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ 2564 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์   
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 
         ปิดประชุม เวลา   11.30 น. 
 
 
 
     ลงชื่อ     มารียะห์  มือเยาะ ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวมารียะห์  มือเยาะ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว 
 
 
 
     ลงชื่อ      สาปีอิง  หมะหมีน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 


