


1 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  ๒๕65 
วันจันทร์ ที่  26  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565  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  ขาดประชุม 
2. นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ รองประธานสภา อบต.เกียร์ ทวีศักดิ์  เจริญกิจ  
3. นายอนันต์  ดาฮารี ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 อนันต์  ดาฮารี  
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. นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล เลขานุการสภา อบต.เกียร์ จิรวัฒน์  ด ารงกูล  

 
 
ผู้ขาดประชุม 1.นายสาปีอิง  หมะหมีน  ประธานสภา อบต.เกียร์ 
  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายซ าซูรี  อาซามิง นายก อบต.เกียร์ ซ าซูรี  อาซามิง  
2. นายอายิ  นาแว รองนายก อบต.เกียร์ อายิ  นาแว  
3. นางสาวซูไรดา  สะรีกี เลขานุการนายก อบต.เกียร์ ซูไรดา  สะรีกี  
4. นางทฆิัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฆัมพร  อินทการ  
5. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
6. นางรอซีลา  บินมะนอร์ นักวิเคราะห์ฯ รอซีลา  บินมะนอร์  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 

วันจันทร์ ที่  26  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
           - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
             ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565  
             เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
           3.1.ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุนหมวด
        ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
        โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร ส านักงาน  อบต.เกียร์ 
           3.2.ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
        ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
            
      
 
 
 
 
 
ก่อนเริ่มเวลาประชุม 
 
นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล   -ได้ตรวจนับสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม(ข้อ 25)  
เลขานุการสภา อบต.เกียร์   แต่เนื่องจากประธานสภาไม่ได้มาประชุมในวันนี้เลยขอเชิญรอง 
     ประธานสภาท าหน้าที่แทนท่านประธานสภา อบต.เกียร์ และขอให้ 
     ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
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เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ   -ไม่มี 
รองประธานสภา อบต.เกียร์    
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
รองประธานสภา อบต.เกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
    เวลา 10.00 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
    เวลา 10.00 น 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  3.1.ญัตติขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุนหมวด 
รองประธานสภา อบต.เกียร์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ 
    ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร ส านักงาน  อบต.เกียร์ 
    -ขอเชิญนายซ าซูรี  อาซามิง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
    ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายซ าซูรี  อาซามิง    -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นายก อบต.เกียร์   องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความ
    จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวดค่าที่
    ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม  
    ปรับปรุง ต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.เกียร์ จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    เกียร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
 

    -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
    ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    รายการโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านักงาน อบต.เกียร์ เพ่ือจ่าย
    เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านักงาน อบต.เกียร์ 
    (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท  
    (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นั้น 
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   เหตุผล 

    -ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความจ าเป็นต้องด าเนิน  
    โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านักงาน อบต.เกียร์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
    มีที่ท างานเพียงพอในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนหรือหน่วยงานราชการ
    มาติดต่อประสานงานให้ได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็วในการให้บริการ  
    เนื่องจากแบบก่อสร้างโครงการดังกล่าวด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ด้วยกองช่าง  
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่หลายอย่าง  
    ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ไม่มีวิศวกรระดับ สย.ในการค านวณ 
    โครงการและรับรองแบบ ทั้งนี้กองช่าง ได้ขอความอนุเคราะห์ วิศวกร ระดับ สย.   
    จากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส แล้ว แต่ 
    เนื่องจากห้วงนี้วิศวกรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบใน
    หน้าที่ประจ า จึงไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่ก าหนดได้   

      -ดังนั้น ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อ
    หนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม 
    อาคารส านักงาน อบต.เกียร์ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- 
    บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

   ระเบียบ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 วรรคแรก 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
รองประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
รองประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (4-0) อนุมัติกันเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการ 
    ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร ส านักงาน อบต.เกียร์ 
 
นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  3.2.ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
รองประธานสภา อบต.เกียร์ ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2561  
    -ขอเชิญนายซ าซูรี  อาซามิง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
    ชี้แจงรายละเอียด 
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นายซ าซูรี  อาซามิง    -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นายก อบต.เกียร์   องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความ
    จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ในการแก้ไข
    ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
    -ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    ได้อนุมัติและประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ว่าด้วยการ 
    ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2561 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ในการประชุมสภา สมัยแรก ประจ าปี 2561  
    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมานั้น  
 

   เหตุผล  
   -เพ่ือให้การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์

    พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับการด าเนินงาน
    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
    ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จึง
    ขอแก้ไขระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็ก พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

   -ข้อ 19 คณะกรรมการตามข้อ 18 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ
    อาจได้รับคัดเลือกได้อีกหากกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก
    ตามวาระ ให้เลือกกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว และกรรมการผู้เข้ามา
    แทนให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน   

   แก้ไขเป็น  
   ข้อ 19 คณะกรรมการตามข้อ 18 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และ 

    อาจได้รับคัดเลือกได้อีกหากกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก
    ตามวาระ ให้เลือกกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว และกรรมการผู้เข้ามา
    แทนให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

 

   ระเบียบ   
    1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 59 (4) และมาตรา 67 (5)   
    2. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
รองประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
รองประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (4-0) เห็นชอบแก้ไขระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
    ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
รองประธานสภา อบต.เกียร์ 
  

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 
 
 


