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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2565 
วันพฤหัสบดี ที ่ 26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

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

1. นายสาปีอิง  หมะหมีน ประธานสภา อบต.เกียร์ สาปีอิง  หมะหมีน  
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  

 
ผู้ลาประชุม  
  
ผู้ขาดประชุม 
 
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. นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ รองปลัด อบต.เกียร์ ศรียา  เพ็ชรรัตน์  
4. นางทิฆัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฆัมพร  อินทการ  
5. นางรอซีลา  บินมะนอร์ นักวิเคราะห์ฯ รอซีลา  บินมะนอร์  
6. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
7. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 
วันพฤหัสบดี ที่  26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยสามัญ 
    สมัยแรก ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
    เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
            3.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์เป็น 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
            3.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์เป็น 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ  
    บริหารส่วนต าบลเกียร์ 
   
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   -ไม่มี 
ประธานสภา อบต.เกียร์    
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภา อบต.เกียร์   เกียร ์สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 17 มกราคม  
     2565  เวลา 10.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม    -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลเกียร์สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
     2565  เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   3.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็น
ประธานสภา อบต.เกียร์   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
     -ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เสนอชื่อจ านวน 
      3 ท่าน และมีผู้รับรองด้วยครับ 
 

นายมะนาเซ  ลีมิง   -เสนอนายสาปีอิง  หมะหมีน ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการ  
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2   พัฒนาท้องถิ่น 
 

     -ผู้รับรอง 
     1.นายอนันต์  ดาฮารี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
     2.นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1 
 

นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ     -เสนอนายมะนาเซ  ลีมิง ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1   พัฒนาท้องถิ่น 
 

     -ผู้รับรอง 
     1. นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
     2.นายรอดิง  สะแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
 

นายรอดิง  สะแม     -เสนอนายอนันต์  ดาฮารี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4   พัฒนาท้องถิ่น 
 

     -ผู้รับรอง 
     1. นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
     2.นายมะนาเซ  ลีมิง ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน คือ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   1.นายมะนาเซ  ลีมิง  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  
     2.นายสาปีอิง  หมะหมีน  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 3 
     3.นายอนันต์  ดาฮารี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2  
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
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นายสาปีอิง  หมะหมีน   3.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็น
ประธานสภา อบต.เกียร์   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
     บริหารส่วนต าบลเกียร์    
     -ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เสนอชื่อจ านวน 
      3 ท่าน และมีผู้รับรองด้วยครับ 
 

นายอนันต์  ดาฮารี     -เสนอนายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
     เกียร ์    
 

     -ผู้รับรอง 
     1.นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1 
     2.นายรอดิง  สะแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
 

นายมะนาเซ  ลีมิง     -เสนอนายรอดิง  สะแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
     เกียร ์    
 

     -ผู้รับรอง 
     1.นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1 
     2.นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 

นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ     -เสนอนายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
     เกียร ์    
 

     -ผู้รับรอง 
     1.นายรอดิง  สะแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
     2.นายอนันต์  ดาฮารี  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 2 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -ผลการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภา อบต.เกียร์   ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จ านวน 3 ท่าน คือ 
     1.นายอิบรอเฮง  ดือเลาะ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
     2.นายรอดิง  สะแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 4 
     3.นายทวีศักดิ์  เจริญกิจ  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 1  
 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน   -มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์   บ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 
 
  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
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ปิดประชุม เวลา   11.15 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ   จิรวัฒน์  ด ารงกูล       ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
     ลงชื่อ  สาปีอิง  หมะหมีน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


