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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕64 
วันจันทร์ ที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 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 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   
 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. นางทิฆัมพร  อินทการ หัวหน้าส านักปลัด ทิฆัมพร  อินทการ  
3. นายกิตติพงษ์  แสงวรรณลอย ผอ.กองช่าง กิตติพงษ์  แสงวรรณลอย  
4. นางวรรณา  สิทธิเชาวนะ จพง.การเงินฯ วรรณา  สิทธิเชาวนะ  
5. นางรอซีลา  บินมะนอร์ จพง.ธุรการ รอซีลา  บินมะนอร์  
6. นายบาสูกี  นาวี นักวิชาการศึกษา บาสูกี  นาวี  
7. นายปิยพงษ์  แทนปั้น จพง.ป้องกันฯ ปิยพงษ์  แทนปั้น  
8. นายสกล  มะสิกะ นักจัดการงานทั่วไป สกล  มะสิกะ  

     
     

 
 
 
 
 
 



2 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันจันทร์ ที่  31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ สมัยวิสามัญ 
            สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 
            เวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
            3.1.ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
         เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
            3.2.ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
   
ระเบียบวาระท่ี 4  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. 

 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์  ทุกท่าน 
 
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 าบลเกียร์  
ประธานสภา อบต.เกียร์  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  
    เวลา 10.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาในการรับรอง 
 

ที่ประชุม   -รับรองและไม่มีการแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 
    เวลา 10.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   
ประธานสภา อบต.เกียร์  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
    -ขอเชิญนายจิรวัฒน์  ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ  
    หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีความ
นายก อบต.เกียร์   จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยมีหลักการและ 
    เหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
    -ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
    พ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 – 2565)เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการ
    จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
    เงินสะสมแต่ละปีงบประมาณของช่วงแผน นั้น 
     เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
    (พ.ศ.๒๕61-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ยังไม่ครอบคลุมและม ี
    ความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมี
    ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมให้ 
    สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์
    สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
    ให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนั้นเพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์
    ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์จึงได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 
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   เหตุผล 
    -องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
    (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ 
    ปัญหาและความต้องการของประชาชนและเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็น
    เร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร 
    งบประมาณ และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
    ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

   ระเบียบ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ (6-0) เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
 
นายสาปีอิง  หมะหมีน  3.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ประธานสภา อบต.เกียร์   -ขอเชิญนายจิรวัฒน์  ด ารงกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ปลัด อบต.เกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีความ
นายก อบต.เกียร์   จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จากสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  
    แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
    ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
    2570 ต้องจัดท าหรือทบทวนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2564 นั้น 
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    -กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน 
    ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
    2570) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 17 โดยให้มี 
    ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
    จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 
    กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
    ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
    Goals; SDGs) โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามหลักการ 
    บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น  พ.ศ.2566 – 2570 นั้น 

   เหตุผล 
    -องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
    (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ 
    ต้องการของประชาชนและเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
    สถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
    เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับ
    องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง 
    พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

   ระเบียบ 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17,18 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภา อบต.เกียร์ 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท ์(6-0) เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ 
ประธานสภา อบต.เกียร์  บ้างครับ ขอเชิญครับ 
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นายปิยพงษ์  แทนปั้น  -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
จพง.ป้องกันฯ   เนื่องด้วยตอนนี้ทางภาคใต้เราเริ่มเข้าสูช่วงฤดูฝนแล้ว จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้
    ท่านสมาชิกสภาทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งให้ประชาชนในพื้นท่ีตรวจ
    ตราต้นไม้ตัดกิ่งบริเวณบ้านเรือนให้เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพย์สินหากเกิดฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงขึ้นในพ้ืนที่ 
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นายสาปีอิง  หมะหมีน  -มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.เกียร์   
  

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 
ปิดประชุม เวลา   11.33 น. 
  
 
 
     ลงชื่อ จิรวัฒน์  ด ารงกูล    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
     ลงชื่อ สาปีอิง  หมะหมีน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสาปีอิง  หมะหมีน) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 


