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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 
วันพฤหัสบดี ท่ี  15  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสาปีอิง  หมะหมีน ประธานสภา อบต.เกียร ์ สาปีอิง  หมะหมีน  
2. นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ รองประธานสภา อบต.เกียร ์ ทวีศักดิ ์ เจริญกิจ  
3. นายอนันต์  ดาฮาร ี ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 อนันต์  ดาฮาร ี  
4. นายมะนาเซ  ลีมิง ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 มะนาเซ  ลีมิง  
5. นายรอดิง  สะแม ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 รอดิง  สะแม  
6. นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 อิบรอเฮง  ดือเลาะ  
7. นายจิรวัฒน ์ ด ารงกูล เลขานุการสภา อบต.เกียร์ จิรวัฒน์  ด ารงกูล  

 
ผู้ลาประชุม  
  
ผู้ขาดประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายซ าซูรี  อาซามิง นายก อบต.เกียร ์ ซ าซูรี  อาซามิง  
2. นายสาอารี  ดอเล๊าะ รองนายก อบต.เกียร ์ สาอาร ี ดอเล๊าะ  
3. นายอายิ  นาแว รองนายก อบต.เกียร ์ อายิ  นาแว  
4. นางสาวซูไรดา  สะรกี ี เลขานุการนายก อบต.เกียร์ ซูไรดา  สะรีก ี  
5. นางทิฆัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฆัมพร  อินทการ  
6. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
7. นางรอซีลา  บินมะนอร์ นักวิเคราะห์ฯ รอซีลา  บินมะนอร ์  
8. นายกิตตพิงษ์  แสงวรรณลอย ผอ.กองช่าง กิตตพิงษ์  แสงวรรณลอย  
9. นายสกล  มะสกิะ นักจัดการงานทัว่ไปฯ สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 
วันพฤหัสบดี ที่  15  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยวิสามัญ 
     สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 
     เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
           3.1 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564  
     ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 
           3.2 ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ “นายก
     องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง อื่นๆ 
            การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวนยอดเงินสะสม    
     ณ ปัจจุบัน และยอดเงินอื่นๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 
ก่อนเริ่มเวลาประชุม 
 
นายจิรวัฒน ์ ด ารงกูล   -ได้ตรวจนับสมาชกิสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม(ข้อ 25)  
เลขานุการสภา อบต.เกียร์   จึงขอให้ประธานสภา อบต.เกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
     ต่อไป 
 

 

 



3 
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ไม่มี 
ประธานสภา อบต.เกียร ์    
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภา อบต.เกียร ์   เกียร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 26 กันยายน  
     2565  เวลา 10.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม    -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่น 
     ต าบลเกียร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 26  
     กันยายน 2565  เวลา 10.30 น 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   3.1 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภา อบต.เกียร์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564  
     ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 
     -ขอเชิญนายซ าซูรี  อาซามิง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
     ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายซ าซูรี  อาซามิง     -เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นายก อบต.เกียร์    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
     เกียร์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 
     กันยายน 2565 

     หลักการ 
      ขอรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 
     วันที่ 30 กันยายน 2565  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
 

     เหตุผล 
      เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
     ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่บ่งชี้ว่าผลการด าเนินงานเป็นไป
     ตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ แผนงาน/โครงการ ที่ 
     ก าหนดไว้ มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
     ก าหนดไว้หรือไม่ และจะน าผลการประเมินมาใช้ในการติดสินใจปรับปรุง 
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     แก้ไข ขยายขอบเขต หรือยุติการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันด าเนินการ 
     ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
     เป็นประจ าทุกปี ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
     การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
     เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

     ระเบียบ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
     2561 หมวด 6 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ 
     ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
     ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
     ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล 
     การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
     น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
     ทุกป ี
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน   3.2 ญัตตริายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ “นายก
ประธานสภา อบต.เกียร ์   องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
     -ขอเชิญนายซ าซูรี  อาซามิง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
     ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายซ าซูรี  อาซามิง     -เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกียร์  รองประธานสภา
นายก อบต.เกียร ์   องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
     เกียร์ทุกท่าน 
  

     หลักการ 
     -ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้แถลงนโยบายการบริหาร
     ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
     เกียร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 โดยยึดมั่นการปกครองใน 
     ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและได้มุ่งมั่นที่
     จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
     โดยส่วนรวม บริหารด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ภายใต้ 
     กระบวนการการท างานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความ
     ต้องการของพี่น้องประชาชน ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 ด้าน โดย 
     พยายามที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ไปสู่ “การเป็นท้องถิ่น
     ที่มีโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์รวมทั้งส่งเสริม
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     การพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
     ได้พึ่งพาตนเองโดยน้อมน าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     รัชกาลที่ 9 “เศรษฐกิจพอเพียง” น ามาประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิต 
     ประจ าวันของประชาชน” โดยขณะนี้ก็สิ้นปีงบประมาณและการ 
     ด าเนินการตามนโยบายภายใต้งบประมาณที่จ ากัด ได้จัดท าโครงการ 
     พัฒนาในการพัฒนาต าบลเกียร์ในด้านต่างๆ เป็นไปตามที่ได้ตั้ง 
     งบประมาณรายจ่ายไว้และตามความต้องการของหมู่บ้านที่เสนอไว้ใน 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ ตามสัดส่วน 
     งบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
     บริหารส่วนต าบล เป็นไปตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 แห่ง 
     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
     แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งก าหนดให้นายกองค์การ 
     บริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
     แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี   
 

     เหตุผล 
     -เนื่องจากการรายงานผลแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
     องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุง  
     ประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่บ่งชี้ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตาม 
     นโยบายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งรายงานให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ
     และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
     หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข 
     เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  
 

    ระเบียบ 
    -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  

    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า 
     -กระผม นายซ าซูรี อาซามิง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงขอ
     รายงานแสดงผลการปฏบิัติงานตามนโยบายที่ไดแ้ถลงไว้ต่อสภาองค์การ
     บริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
     พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไดร้ับทราบ ตาม
     รายละเอียดที่ไดอ้ยู่กับทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเกียร์  
     ทุกท่านแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบต่อไป 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง อื่นๆ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวนยอดเงินสะสม ณ 
ประธานสภา อบต.เกียร ์   ปัจจุบัน และยอดเงินอื่นๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้ 
     -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียด 
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นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ   -เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกียร์   
จพง.การเงินฯ    ตอนนี้องค์การบริหารสว่นต าบลเกียร์ มียอดเงินสะสมประจ าปี 
     งบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 56,433,026.12 บาท และมีเงินทุน 
     ส ารองเงินสะสม 8,555,951.84 บาท แต่ยอดเงินสะสมที่สามารถ 
     น าไปใช้ได้มีจ านวน 2,954,085.95 บาท 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรือ่งที่จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ 
ประธานสภา อบต.เกียร ์   บ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 
 
  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา   11.30 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ   จริวัฒน์  ด ารงกูล       ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเกียร์ 
 
 
 
     ลงชื่อ   สาปีอิง  หมะหมีน      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
             (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเกียร ์


