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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕62 

วันศุกร์ ที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

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

1. นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา ประธานสภา อบต.เกียร์ บาฮารี  บินเจ๊ะกา    
2. นายสาปีอิง  หมะหมีน รองประธานสภา อบต.เกียร์ สาปีอิง  หมะหมีน  
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. นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 ฮาซันไซนี  โฉมอุภัย  
7. นายมะยาดาวี  สะบูดิง ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 มะยาดาวี  สะบูดิง  
8. นายหามะ  สาแม ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 หามะ สาแม  
9. นางสาวมารียะห์  มือเยาะ ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 มารียะห์  มือเยาะ  

10. นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล เลขานุการสภา อบต.เกียร์ จิรวัฒน์  ด ารงกูล  
 
ผู้ลาประชุม   
 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. นางทิฑัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฑัมพร  อินทการ  
3. นายวิรัตน์  นาคเพ็ง ผอ.กองการศึกษาฯ วิรัตน์  นาคเพ็ง  
4. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ.กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
5. นางสาวปวีณา  ใจสมุทร นักวิเคราะห์ฯ ปวีณา  ใจสมุทร  
6. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันศุกร์ ที่  14  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
           - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
             ประจ าปี  2562  เมือ่วันที่  30  พฤษภาคม  2562  
             เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
              ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพ่ือทราบ 
     
    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 
            
      
     
 

ก่อนเริ่มการประชุม 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -ได้ตรวจนับสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่ามาครบองคป์ระชุม (ข้อ 25) ขอเชิญ
เลขานุการสภา อบต.เกียร์  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
    ต่อไป 
 

 

เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

 

นายบาฮารี บินเจ๊ะกา  -กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลเกียร์ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ทุกท่าน  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายบาฮารี บินเจ๊ะกา  -การขอลาประชุมของ นายมะรอสลี  การี สมาชิกสภา อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  
ประธานสภา อบต.เกียร์  เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
ประธานสภา อบต.เกียร์  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
    เวลา 13.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
    เวลา 13.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  3.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ประธานสภา อบต.เกียร์  -ขอเชิญนางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจง 
    รายละเอียด 
 

นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
รองปลัด อบต.เกียร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความ
    จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 จากสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

   หลักการ 
  -ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข

   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้ 
   วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
   การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ
   จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล 
   ข่าวสาร และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15  
   พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
   2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี 
   (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ 
   ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/ 
   กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 



5 
 

 

   เหตุผล 
  -องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (พ.ศ.2561–2565) เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ

   ของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ 
   สถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
   เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับ
   องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง 
   พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

   ระเบียบ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามได้เลยครับ 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท ์(7-0) เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  
 

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -มีท่านสมาชิกสภา หรือ ผอ.กองต่างๆ ท่านใดจะสอบถามหรือแจ้งเพ่ิมเติมอะไรอีก
ประธานสภา อบต.เกียร์  หรือไม่ ขอเชิญครับ 
 

นายยือมิง  บูสางา  -เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2   ผมจะขอสะพานข้ามคลอง กม 7 ครับ ไม่ทราบว่าจะท าได้หรือไม่ครับ 
 

นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย -เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง   ส าหรับเรื่องนี้ผมได้ท าการของบจากหน่วยงานอื่น เพราะงบเราไม่เพียงพอ ตอนนี้ก็
    อยู่ในขั้นตอนของการขอครับ มี 2 ที่ คือ 1.สะพานข้ามคลอง บ้าน กม 7  และ 
     2.สะพานข้ามคลองบ้านไอบือนา ครับ ส่วนถ้าต้องการซ่อมแซมของเก่าเดี๋ยวเรา
    ค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  -เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 3   ผมจะขอแจ้งเรื่องประปาที่เขาร้อยครับตอนนี้น้ าเริ่มเซาะคอนกรีตท าให้เกิดการรั่ว
    ของน้ าครับ จึงขอให้กองช่างช่วยเข้าไปตรวจสอบและแก้ใขให้หน่อยครับ 
 

นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย -เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง   เรื่องนี้ผมได้ท าการคุยกับชุดที่สร้างประปานี้แล้วครับเมื่อวานนี้ โดยเบื้องต้นได้ให้
    เค้าดูคร่าวๆ แล้ว และกองช่างจะเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะด าเนินการแบบไหนได้
    บ้างครับ แล้วจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบครับ 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
  

นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์   
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 
         ปิดประชุม เวลา   11.30 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ จิรวัฒน์  ด ารงกูล    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
     ลงชื่อ บาฮารี  บินเจ๊ะกา)   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายบาฮารี  บินเจ๊ะกา) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


