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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕63 

วันจันทร์ ที่  9  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

-------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ 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 มะรอสลี  การี  
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  ขาด 
8. นางสาวมารียะห์  มือเยาะ ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 มารียะห์  มือเยาะ  
9. นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล เลขานุการสภา อบต.เกียร์ จิรวัฒน์  ด ารงกูล  

 
ผู้ขาดประชุม   
     1.นายหามะ  สาแม  ส.อบต.เกียร์ หมู่ที่ 5 
 
ผู้ลาประชุม 
 -  
 
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. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
4. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ. กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
5. นายวิรัตน์  นาคเพ็ง ผอ.กองการศึกษาฯ วิรัตน์  นาคเพ็ง  
6. นางรอซีลา  บินมะนอร์ จพง.ธุรการ รอซีลา  บินมะนอร์  
7. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไปฯ สกล  มะสิกะ  
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 

วันจันทร์ ที่  9  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยวิสามัญ 
            สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
            เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือทราบ 
            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เกียร์   
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
            – 30 กันยายน 2563) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
            ขอความเห็นชอบในการด าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
            และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ(Zone C+) และ 
            โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) 
            ในพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 
     
 
 
 
 
ก่อนเริ่มเวลาประชุม 
 
 
นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -ได้ตรวจนับสมาชิกสภา อบต.เกียร์ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม(ข้อ 25) จึงขอให้ 
เลขานุการสภา อบต.เกียร์  ประธานสภา อบต.เกียร์ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
 
 
 
 
 



3 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ไม่มี 
ประธานสภา อบต.เกียร์   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ให้ที่ประชุมตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที ่25 เดือนกันยายน  2563  
     เวลา 10.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที ่25 เดือนกันยายน  2563  
    เวลา 10.30 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เกียร์ ประจ าปีงบ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563)
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์ ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
นายก อบต.เกียร์   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เกียร์ ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 

   หลักการ 
    -ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เกียร์ ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
    2563  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
 

   เหตุผล 
    -เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุง 
    ประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่บ่งชี้ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ แผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ มีการปฏิบัติหรือไม่ 
    อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และจะน าผลการ 
    ประเมินมาใช้ในการติดสินใจปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือยุติการด าเนินงาน 
    ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
    ร่วมกันด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
    ประจ าปี เป็นประจ าทุกปี ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
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    จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

   ระเบียบ 
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 30 (5) 
   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
   โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
   ของทุกปี 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  4.1 ขอความเห็นชอบในการด าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ(Zone C+) และโครงการ
    จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล(Zone C) ในพื้นที่ป่าไม้
    ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์ ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยส านักงานคณะกรรมกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
นายก อบต.เกียร์   โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการจัดให้มี 
    สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพ้ืนที่ชายขอบ 
    (Zone C+) จ านวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต 
    ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล(Zone C) จ านวน 15,732 หมู่บ้าน(โครงการฯ) ตาม
    แผนจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 
    (USO) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งโครงการฯ มีก าหนดการติดตั้งอุปกรณ์
    แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2563 เพ่ือสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
    และสังคม(Digital Economy) ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกหมู่บ้านของประเทศ
    ไทยสามารถเข้าถึงและใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
    กัน ซึ่งจากการด าเนินการพบว่ามีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
    โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 17,233 จุด ที ่
    กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ที่รับผิดชอบของ 4,488 ต าบล ทั่วประเทศ ดังนั้นที่
    ผ่านมาส านักงาน กสทช.จึงได้ด าเนินการยื่นเอกสารประกอบค าขออนุญาตเข้าท า
    ประโยชน์ในเขตป่า (ป.85-1) เสนอกรมป่าไม้ประกอบการพิจารณาอนุญาตแล้ว 
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    คงเหลือ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ที่ต้องขอความร่วมมือจากสภาองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้ 
    ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าของโครงการฯ เพ่ือที่
    ส านักงาน กสทช.จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องใด เชิญซักถามได้ครับ 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (6-0) เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินโครงการจัดให้มี 
    สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
    (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล 
    (Zone C) ในพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์บ้างครับ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

 
ปิดประชุม เวลา   14.20  น. 
 

 
     ลงชื่อ  จิรวัฒน์  ด ารงกูล     ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

 
     ลงชื่อ  สาปีอิง  หมะหมีน     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
      
 


