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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  ๒๕63 

วันศุกร์ ที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

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

1. นายสาปีอิง  หมะหมีน ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 สาปีอิง  หมะหมีน  
2. นายมะรอสลี  การี ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  ขาดประชุม 
3. นายยือมิง  บูสางา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 ยือมิง  บูสางา  
4. นายรอยะ  บินบากา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 รอยะ  บินบากา  
5. นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 ฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  
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 
 
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. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ.กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
5. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
6. นางสาวปวีณา  ใจสมุทร นักวิเคราะห์ฯ ปวีณา  ใจสมุทร  

   7. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
           - แจ้งการเสียชีวิตของนายบาฮารี  บินเจ๊ะกา ต าแหน่งประธานสภา 
             องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
           - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก  
             ประจ าปี  2563  เมือ่วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  
             เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
           - การคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ แทน  
            ต าแหน่งที่ว่างลง 
    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนเริ่มเวลาประชุม 



4 
 

 
นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล   -ได้ตรวจนับสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม(ข้อ 25)  
เลขานุการสภา อบต.เกียร์   และในตอนนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ได้เสียชีวิตลงท า
     ให้ประธานสภาว่างลงและรองประธานสภาได้ขอลาออกกับนายอ าเภอ   
     สุคิริน ท าให้ต้องคัดเลือกประธานสภามาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในการเลือก
     ประธานสภาในวันนี้ โดยประธานสภาให้คัดเลือกจากคนที่มีความอาวุโส
     สุด คือ นายรอยะ  บินบากา ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 มาท าหน้าที่ประธาน
     ในวันนี้ครับ 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายรอยะ  บินบากา   -กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลเกียร์ และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภา อบต.เกียร์ ชั่วคราว  ประชุมทุกท่าน  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายรอยะ  บินบากา   - แจ้งการพ้นจากต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภา อบต.เกียร์ ชั่วคราว  เกียร์  ของนายบาฮารี บินเจ๊ะกา เนื่องจากเสียชีวิต 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายรอยะ  บินบากา   -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภา อบต.เกียร์ ชั่วคราว  เกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  
     2563  เวลา 13.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม    -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 13  
     กุมภาพันธ์  2563  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายรอยะ  บินบากา   3.1 การคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ แทน
ประธานสภา อบต.เกียร์ ชั่วคราว  ต าแหน่งที่ว่างลง 
     -เชิญนายจิรวัฒน์ ด ารงกูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     เกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
นายจิรวัฒน์ ด ารงกูล   การคัดเลือกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยวิธีการ การเสนอชื่อ 
เลขานุการสภา อบต.เกียร์   การลงคะแนน การตรวจนับคะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียด 
     ดังนี้  
 
     การเสนอชื่อ 
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     ก าหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
     ประธานดังนี้ 
     1.สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
     ประธานสภาได้เพียง 1 ชื่อ 
     2.ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน 
     3.หากมกีารเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 
     คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับคัดเลือก 
     การลงคะแนน 
     ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ และ
     ให้สมาชิกสภาหย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ โดย 
     ประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามล าดับอักษรน าซองมาใส่ในหีบที่
     จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
     การตรวจนับคะแนน 
     ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับ โดยที่ผู้ 
     ได้รับเลือกมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1.เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 
     2.หากมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยใช้วิธีเดิม 
     3.หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยวิธีจับสลากนี้ให้เป็นไป
     ดังนี้ 
      3.1 ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงว่าใครจะจับสลากก่อน 
      3.2 ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับ
      สลากก่อน 
      3.3 บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่
      มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
      ท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
      ท้องถิ่น” รายละเอียดก็ตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านครับ 
 

นายรอยะ  บินบากา   ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอรายชื่อผู้ที่จะด ารงต าแน่งประธานสภา
ประธานสภา อบต.เกียร์ ชั่วคราว  อบต.เกียร์ แทนต าแหน่งที่ว่าง ขอเชิญครับ 
 

นายมะยาดาวี  สะบูดิง     -เสนอนายสาปีอิง  หมะหมีน  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 เป็นประธานสภา 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4   องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

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

นายรอยะ  บินบากา   -มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก 
ประธานสภา อบต.เกียร์ ชั่วคราว  ปรากฏว่า นายสาปีอิง  หมะหมีน  ส อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 ได้รับการ 
     คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
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     แทนต าแหน่งที่ว่าง  ตามวิธีการเสนอชื่อ ข้อ 3.หากมีการเสนอชื่อผู้ 
     สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้น 
     ได้รับคัดเลือก 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ  
 

นายรอยะ  บินบากา   -มีท่านสมาชิกสภา หรือ ผอ.กองต่างๆ ท่านใดจะสอบถามหรือแจ้ง
ประธานสภา อบต.เกียร์ ชั่วคราว  เพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    -ไม่มี 
 

นายรอยะ  บินบากา   - ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์ ชั่วคราว   
  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
 
         ปิดประชุม เวลา   11.30 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ จิรวัฒน์  ด ารงกูล    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
     ลงชื่อ สาปีอิง  หมะหมีน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


