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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕63 
วันศุกร์ ที่  25  เดือนกันยายน  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  ขาดประชุม 
4. นายยือมิง  บูสางา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  ขาดประชุม 
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   
 1.นายมะรอสลี  การี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
 2.นายยือมิง  บูสางา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์ ศรียา เพ็ชรรัตน์  
2. นางรอซีลา  บินมะนอร์ จพง.ธุระการ รอซีลา  บินมะนอร์  
3. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
4. นายวิรัตน์  นาคเพ็ง ผอ.กองการศึกษาฯ วิรัตน์  นาคเพ็ง  
5. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ.กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
6. นางทิฆัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฆัมพร  อินทการ  

   7. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
           - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
             ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  
             เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
           3.1 ญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
        2563 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
        รายการใหม่) 
           3.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน 
        หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
        โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างน้ าตกธารหินงาม  
        หมู่ที่ 2 บ้านแบตา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
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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. 

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) ของระเบียบดังกล่าวจึงเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที ่
    เลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ และให้มีผู้รับรองด้วย 2 ท่าน 
 

นายรอยะ  บินบากา  -เสนอนายมะยาดาวี  สะบูดิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3  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 าบล  
ประธานสภา อบต.เกียร์  เกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  
    2563  เวลา 10.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 14  
    สิงหาคม  2563  เวลา 10.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภา อบต.เกียร์  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล    -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มี  
นายก อบต.เกียร์   ความจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการโอน 
    งบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

   หลักการ 
    -ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จะด าเนินโครงการก่อสร้างถนน 
    คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรงคีรี ซอย 7 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
    หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร งบประมาณ 575,770.- 
    บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) ซึ่งโครงการดังกล่าวบรรจุ
    อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน 
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค (ปรากฏในหน้า 85) แต่
    ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนกลาง 20 เปอร์เซ็นต์ เป็น
    พ้ืนที่ความรับผิดชอบหน่วยงานนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประกอบ
    กับได้มีหนังสือร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่เรื่องความเสียหายของถนนจากเหตุ
    อุทกภัยครั้งที่ผ่านมา และต้องการให้ซ่อมแซมถนนโดยด่วนเพ่ือความสะดวก และ
    ความปลอดภัยในการใช้ถนนในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ เ พ่ือแก้ไข
    ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม่ คือ โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างน้ าตกธารหินงาม บ้าน 
    แบตา หมู่ที่ 2  ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีระยะทาง 1,000 
    เมตร ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  5,000 ตาราง 
    เมตร งบประมาณ 575,770.-บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท
    ถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย นั้น 

   -จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการโอน 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    โอนเพิ่ม      จ านวน   1   รายการ  เป็นเงิน  575,770.- บาท   
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค  
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    โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างน้ าตกธารหินงาม บ้านแบตา หมู่ที่ 2 
     (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างน้ าตกธารหินงาม หมู่ที่  2 บ้านแบตา          
    ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีระยะทาง 1,000 เมตร ผิวจราจร 
    กว้าง 5.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร งบประมาณ 
    575,770.-บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)  (แผนพัฒนา
    ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 51) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) กอง
    ช่าง 
    โอนลด    จ านวน   1 รายการ      เป็นเงิน  575,770.-บาท 

  1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค  

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรงคีรี ซอย 7    
    -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรงคีรี ซอย 7 มีขนาดกว้าง 4.00 
    เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า   800 ตารางเมตร  
    งบประมาณ 575,770.-บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
    (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2563  
    หน้า 51) (กองช่าง) ตั้งไว้ 575,770.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย
    เป็นเงิน 575,770.- บาท ซึ่งเพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนลด เป็นเงิน  
    575,770.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนลด เป็น 0.00 บาท (ปรากฏ
    ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 85) 
 

   เหตุผล 
    -เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ท าหนังสือเพ่ือตรวจสอบแนวเขตใน
    พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กบ้านทรงคีรี ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านทรงคีรี ว่าอยู่
    ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเบื้องต้นปรากฏว่าพ้ืนที่ก่อสร้างดังกล่าว 
    บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนกลาง 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบ 
    หน่วยงานนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประกอบกับได้มีหนังสือร้อง 
    ทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่เรื่องความเสียหายของถนนจากเหตุอุทกภัยครั้งที่ผ่าน
    มา และต้องการให้ซ่อมแซมถนนโดยด่วนเพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยใน
    การใช้ถนนในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ 
    เดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือ 
    โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างน้ าตกธารหินงาม บ้านแบตา หมู่ที่ 2 ต าบล
    เกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีระยะทาง 1,000 เมตร ผิวจราจรกว้าง  
    5.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  5,000 ตารางเมตร งบประมาณ  
    575,770.-บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) รายละเอียด
    ตามเอกสารแนบท้าย ดังนั้นจึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เพ่ือ
    พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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    ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 

   ระเบียบ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 
    27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า
    ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
    อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

มตทิี่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (5:0) เห็นชอบอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่) 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุนหมวดค่า
ประธานสภา อบต.เกียร์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
    เดิมสายข้างน้ าตกธารหินงาม หมู่ที่ 2 บ้านแบตา 
    -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 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 
    และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    เกียร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

   หลักการ 
     -เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการกันเงินงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างน้ าตกธารหิน
    งาม หมู่ที่ 2 บ้านแบตา มีผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
    หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร งบประมาณ 575,770.-บาท 
    (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)  
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   เหตุผล 
    -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างน้ าตกธารหิน
    งาม หมู่ที่ 2 บ้านแบตา มีผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
    หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร งบประมาณ 575,770.-บาท 
    (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)  
     ซึ่งโครงการดังกล่าว ยังมิได้ด าเนินการก่อนี้ผูกพัน เนื่องจากได้มีการโอน 
    งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในห้วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  
    เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายและไม่มีการด าเนินการ ประกอบกับระเบียบ 
    กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
    2560 ข้อ 131 (ข้อ 131 ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการภูมิภาค หรือ 
    ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่
    ไม่สามารถออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรม
    โยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงาน 
    ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    ไม่มีบุคลากรที่สามารถออกแบบและรับรองแบบรูปรายการได้ จึงต้องขอความ 
    อนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น จึงท าให้
    การด าเนินโครงการดังกล่าวล่าช้ากว่าที่ก าหนด ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอ 
    อนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
    ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
    2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีทีม่ีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
    ระยะเวลาหนึ่งปี 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

มตทิี่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (5:0) เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืนๆ  
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีท่านสมาชิกสภา หรือ ผอ.กองต่างๆ ท่านใดจะสอบถามหรือแจ้ง
ประธานสภา อบต.เกียร์   เพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   - ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์  
  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
 
ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 
  
 
 
 
     ลงชื่อ มะยาดาวี  สะบูดิง    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นายมะยาดาวี  สะบูดิง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ชั่วคราว 
 
 
 
 
     ลงชื่อ สาปีอิง  หมะหมีน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


