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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕64 
วันจันทร์ ที่  15  เดือน กุมภาพันธ์  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. นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์ ศรียา  เพ็ชรรัตน์  
2. นางทิฆัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฆัมพร  อินทการ  
3. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
4. นายบาสูกี  นาวี นักวิชาการศึกษาฯ บาสูกี  นาวี  
5. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564 

วันจันทร์ ที่  15  เดือนกมุภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                   
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   
     ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     3.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564  และวนัเริ่ม 
     สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปีของปีถัดไป 
     3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืนๆ 
     
     
     
 
ก่อนเริ่มเวลาประชุม 
 
นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล   -ได้ตรวจนับสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม(ข้อ 25)  
เลขานุการสภา อบต.เกียร์   จึงขอให้ประธานสภา อบต.เกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
     ต่อไป 
 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

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

ที่ประชุม    - รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภา อบต.เกียร์   เกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
     2563 เวลา 13.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม    -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 9  
     พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   3.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 และวันเริ่มสมัย 
ประธานสภา อบต.เกียร์   ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปีของปีถัดไป 
     -เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
     ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
     2554 ข้อ 21 จึงขอปรึกษาและให้ลงมติพิจารณาตามระเบียบวาระการ
     ประชุมวันนี้ วาระนี้ ขอให้เลขานุการสภา อบต.เกียร์ ชี้แจงระเบียบและ
     รายละเอียดด้วย 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.  
เลขานุการสภา อบต.เกียร์   2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 21  
     ก าหนดให้สภาก าหนดสมัยประชุม วัน และเวลา ของสมัยประชุมประจ าปี
     นั้น และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป คือปี 2565 และตาม 
     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
     รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ได้ก าหนดให้ 
     ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สองสมัย หรือหลายสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
 

ที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2564 และวัน
     เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปีของปีถัดไป ดังนี้ 
      สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 1 - 15    กุมภาพันธ์   2564 
      สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 17 - 31  พฤษภาคม   2564 
      สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 1 - 15    สิงหาคม      2564 
      สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 1 - 15    พฤศจิกายน  2564 
     และการประชุมสภาสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2565 คือ  
     วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   3.2 คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์   -ให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าที่
     ประชุมจะใช้การคัดเลือกแบบครั้งต่อครั้ง หรือแบบปีละหนึ่งครั้ง จึงขอให้
     เป็นมติที่ประชุมพร้อมทั้งเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุม    -มีมติเป็นเอกฉันท์ (6-0) ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
     การประชุมปีละหนึ่งครั้ง โดยเริ่มจากสมัยประชุมสมัยนี้ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์  
 

นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย   -เสนอนายยือมิง  บูสางา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
   

     -ผู้รับรอง 
     1.นายมะยาดาวี  สะบูดิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
     2.นายรอยะ  บินบากา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 
 

นางสาวมารียะห์  มือเยาะ   -เสนอนายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5   ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

     -ผู้รับรอง 
     1.นายยือมิง  บูสางา  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
     2.นายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นายหามะ  สาแม     -เสนอนางสาวมารียะห์  มือเยาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 เป็นผู้ปฏิบัติ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที ่5   หน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
   

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

นายสาปีอิง  หมะหมีน   ผลการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นแบบคัดเลือก
ประธานสภา อบต.เกียร์   ปีละหนึ่งครั้ง ผู้ได้รับคัดเลือก มี  
      1.นายยือมิง  บูสางา ส.อบต.เกียร์  หมู่ที่ 2 
      2.นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
      3.นางสาวมารียะห์  มือเยาะ ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
            

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืนๆ  
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   บ้างครับ ขอเชิญครับ 
 

นายบาสูกี  นาวี    4.1 การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เกียร์ 
นักวิชาการศึกษาฯ   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
     ตอนนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู จะรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
     2564 ในระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 22 มี.ค. 2564 โดยรบัสมัครเด็ก 
     อายุครบ 2 ปี จ านวน 40 คน และเด็กอายุ 3 ปี จ านวน 30 คน และรับ
     เฉพาะเด็กที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 4 
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     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท จะรับสมัครนักเรียน ประจ าปี 
     การศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มี.ค. 2564 โดยรับสมัครเด็ก
     อายุครบ 2 ปี จ านวน 50 คน และเด็กอายุ 3 ปี จ านวน 30 คน และรับ
     เฉพาะเด็กที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5จึงขอฝาก 
     ท่านสมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของทุก
     ท่านทราบอีกทางหนึ่งด้วยครับ 
  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 

นายสกล  มะสิกะ   4.2 กิจกรรมเนื่องในวันที่ อบต.เกียร์ มีผลบังคับจัดตั้งตามกฎหมาย 
นักจัดการงานทั่วไป   -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
     ด้วยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน อบต. จะมีการท าบุญ เวลา 
     08.00 น. จะมีการละหมาดฮายัต และเวลา 10.00 น. จะเป็นพิธีสงฆ์ 
     จึงถือโอกาสเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมด้วยส่วนก าหนดการต่างๆ จะแจ้ง 
     ผ่านทางหนังสืออีกครั้งครับ 
   

ที่ประชุม    -รับทราบ 
  

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   ประชุม 
  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
 
ปิดประชุม เวลา   11.20 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ จิรวัฒน์  ด ารงกูล      ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
     ลงชื่อ สาปีอิง  หมะหมีน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


