
 
 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ครั้งแรก 
วันพุธที่  5 มกราคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  

--------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล นายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ สุวรรณ เนตรเนติกุล 
2 นางพนมพร  ดีใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พนมพร  ดีใจ 
3 นายสมปอง พงษาปาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมปอง พงษาปาน 
4 นายนิรันดร์  ภูมิลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 นิรันดร์  ภูมิลา 
5 นายเทวา  บัวศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เทวา  บัวศรี 
6 นายก่าน  เศรษศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ก่าน  เศรษศรี 
7 นายเบ้า  อนันตศิลป์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เบ้า  อนันตศิลป์ 
8 นายอภิรักษ์  ชัยศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 อภิรักษ์  ชัยศรี 
9 นายสมชาย  ไชยบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมชาย  ไชยบุตร 

10 นายวิเศษ  เทียมใสย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 วิเศษ  เทียมใสย์ 
11 นายดาวิน  อินตะนัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ดาวิน  อินตะนัย 
12 นายบุญเลิศ  สมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 บุญเลิศ  สมบัติ 
13 นายถาวร  แพงยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ถาวร  แพงยา 

 
ผู้ลาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประจวบ พิกุลทอง ท้องถิ่นอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจวบ พิกุลทอง 
2 นายพงษ์ศักดิ์  มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง 
3 นายอาทิตย์ ค าเนาว์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อาทิตย์ ค าเนาว์ 
4 นายอมร  ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อมร ศรีสวัสดิ์ 
5 จ่าเอกประชาธิป  ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชาธิป ถาวร 
6 นายหาญณรงค์  สิงขรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ หาญณรงค์  สิงขรณ์ 
7 นายราชัน  นามวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป ราชัน  นามวงษ์ 
8 นางสาวฐิติพรรณ ศิริพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ฐิติพรรณ ศิริพันธ์ 
9 นางสาวรุ่งทิวา  สุนทอง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รุ่งทิวา สุนทอง 

10 นางสาวปราณี ไชยฮะนิจ นักวิชาการศึกษา ปราณี ไชยฮะนิจ 
11 นางสาวรัชรินทร์  เชิงหอม นักวิชาการวัฒนธรรม รัชรินทร์  เชิงหอม 
12 นางสาวจุฬาพันธ์  ทรัพย์มาก นักพัฒนาชุมชน จุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก 
13 นายสุรพงษ์ เพชรินทร์ พนักจ้างประจ า สุรพงษ์ เพชรินทร์ 
14 นางสาวทิพย์วรรณ  บุญยืน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทิพย์วรรณ  บุญยืน 
15 นายสุชาติ  ก่ าเกลี้ยง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ สุชาติ  ก่ าเกลี้ยง 
16 นายศรชัย  เศรษศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ศรชัย  เศรษศรี 
17 นายวรพล  แก้วมูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วรพล  แก้วมูล 
18 นางสาวรัตนาภรณ์ ผมภักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ รัตนาภรณ์ ผมภักดิ์ 
19 นางสาวรุจิราพร  สาแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รุจิราพร  สาแก้ว 
20 นายสุวรรณ  โสดา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ สุวรรณ  โสดา 
21 นายสุรินทร์  ทักษิณ รองนาย อบต.อีเซ สุรินทร์  ทักษิณ 
22 นายวีระศักดิ์  ภาษี รองนาย อบต.อีเซ วีระศักดิ์  ภาษี 
23 นายสุนทร  วงค าจันทร์ เลขานุการนายก อบต.อีเซ สุนทร  วงค าจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
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นายอาทิตย์ ค าเนาว์ 
รองปลัด อบต.อีเซ 

      กราบเรยีนท่านนายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีเซและคณะฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ และท่านผู้
มีเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ครั้งแรก 
ล าดับแรกขอกราบเรียนเชิญท่านนายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ 
         นายอ าเภอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  (แล้วกลับที่นั่ง) 

 
นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง 

ปลัด อบต.อีเซ 
 

 
ขณะนี้มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซในที่ประชุม จ านวน 12 คน            
ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว  ตามนัยมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กระผมขออนุญาต
แจ้งประกาศอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลอีเซ                 
ครั้งแรก ลงวันที่ 5 มกราคม 2565  ดังนี ้

ประกาศอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรก 

----------------------------- 
             ตามที่ ได้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ                 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศฯ
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ จ านวน 12 คน/เขตเลือกตั้ง และประกาศ            
12 คน ครบจ านวนพึงมีตามกฎหมายก าหนดแล้วนั้น           

กกกกกกกอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ครั้งแรก ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
13.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ    

กกกกกกกจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ  ณ  วันที่    28   ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
      
 
 

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล 
นายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
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 ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้กล่าวเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซและให้โอวาทแก่สมาชิกสภาฯ ทกุท่านครับ ขอกราบเรียน
เชิญครับ 
 

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล 
นายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

 
 

       เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอีเซ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้มีเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มาท าหน้าที่เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีเซ ครั้งแรก ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้ท่าน
เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ           
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้วเมื่อวันที่ ๒๑  
ธันวาคม ๒๕๖๔ และตามกฎหมายก าหนดให้นายอ าเภอเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีเซ ครั้งแรก  จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีเซ ครั้งแรก ในวันนี้  การที่ท่านทั้งหลาย ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน เลือกท่านเข้ามาท าหน้าที่ในสภาอัน ทรงเกียรติแห่งนี้ ย่อมแสดงให้เห็น
ได้ชัดว่า ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของประชาชนโดยฉันทามติผ่านการเลือกตั้ง
เป็นตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นที่คาดหวังอย่างแน่นอน
ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน จะสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและสร้างประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล กระผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ในการด าเนินงานของสภาแห่งนี้คงจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ 
ตลอดจนความสามัคคีของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซและฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซที่จะร่วมประสานความคิด ทุ่มเทก าลังกาย 
ก าลังใจเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดถือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายและระเบียบ ตลอดจนประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซและ
ประชาชนเป็นส าคัญที่สุด ให้ปัญหาความเดือดร้อนบรรเทาเบาบางลงและพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซให้เจริญยิ่งขึ้น สมเจตนารมณ์ของประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีเซ ส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหานั้น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้วย น าปัญหาพิจารณาร่วมกัน และด าเนินการแก้ไขให้ลุล่วง ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลมีทั้งงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือที่สามารถ 
ด าเนินการได้โดยทันที หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอ่ืนหรือ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ ตรวจสอบได้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอีเซจึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม
กระบวนการของกฎหมายและระเบียบก าหนดส าหรับการด าเนินชีวิต ในฐานะที่
ท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่
ประชาชน มีจริยธรรม ไม่ประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์และต าแหน่งของท่านซึ่งได้รับ 
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เกียรตจิากสังคมอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านน าแนวทางตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี                    
จักกรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ 
มาถือปฏิบัติ ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ขอเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ครั้งแรก ณ บัดนี้ 
           และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ท าหน้าที่เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซชั่วคราว  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2554)   ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง 
ปลัด อบต.อีเซ 

(เลขานุการชั่วคราว) 

ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ครั้งแรก ในวันนี้ และในล าดับต่อไป               
ขอเรียนเชิญ  นายสมชาย ไชยบุตร เกิดวันเมื่อวันที่ – เดือน – พ.ศ.2501  อายุ 64 ป ี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลอีเซ เขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งมีอายุมากที่สุดในที่ประชุม
ในวันนี้ขึ้นท าหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ชั่วคราว                         
เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามความในข้อ 7 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ 

 
 

นายสมชาย ไชยบุตร 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 

(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 เรียนท่ านนายอ าเภอโพธิ์ ศรีสุ วรรณ ท่ านนายกองค์การบริหารส่ วนต าบลอี เซ 
และคณะ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ท่านผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผมสมชาย  ไชยบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ          
เขตเลื อกตั้ งที่  8  ก่อนอ่ืนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ าน 
ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอีเซในสมัยนี้ และวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  
ครั้งแรก ตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 6  
ข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยท่านนายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้
ก าหนดให้มีการประชุมในวันนี้  กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ต่อไปครับ 

 
 

ที่ประชุม 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
                                            



 
 

 
 
 
 

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง 
ปลัด อบต.อีเซ  

(เลขานุการชั่วคราว) 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
          พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537                  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
         มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภา           
คนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธาน
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
       ข้อ 8 วิธเีลือกประธานสภาท้องถิ่น สรุปความหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
       (1) ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
เห็นว่าสมควรให้เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น (โดยวธิียกมือพ้นศีรษะแล้วเสนอ
ชื่อ ตามข้อ 8 วรรคสอง ประกอบ ข้อ 39 ของระเบียบเดียวกันนี้  เช่น “กระผมนาย/นาง. 
สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่......ขอเสนอชื่อ นาย/นาง...................................เปน็ผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาฯ” เป็นตน้)  
       (2) การเสนอชื่อนั้น ต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน (2 คนขึ้นไป)  
โดยสมาชิกสภาฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว รับรองแล้วรับรองอีกไม่ได้ 
(หลังจากสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อตาม (1) แล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอผู้รับรอง และ
ให้รับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ตามข้อ 8 วรรคสอง ประกอบข้อ 39 ของระเบียบ
เดียวกันนี้) 
        (3) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน (แต่สมาชิกสภาฯ คนหนึ่งเสนอได้แค่ชื่อเดียว ตาม (1)  
         (4) เมื่อด าเนินการตามข้อ (1) – (3) แล้ว ให้สมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเลือกจากชื่อที่ถูก
เสนอ โดยวิธี “เขียนชื่อตัวและนามสกุล” ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ (เขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อ 
ได้เพียงชื่อเดียว แล้วน าไปหย่อนที่กล่องลงคะแนนที่โต๊ะลงคะแนนทีละคน เรียงตามล าดับ
เขตเลือกตั้งหรืออักษรตามชื่อแล้วแต่จะตกลงกัน ให้ตกลงกันก่อน) 
       (5) หลังด าเนินการตาม (4) แล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาฯ อย่างน้อย  
2 คน มาช่วยตรวจนบัคะแนน (หากสมาชิกฯ มีการส่งกระดาษเปล่าไม่เขียนข้อความหรือ
เขียนข้อความอย่างอ่ืน หรือเขียนแต่ชื่อแต่ไม่เขียนชื่อสกุล หรือเขียนข้อความอ่ืนเพ่ิมเติม
เข้านอกเหนือจากชื่อตัวและชื่อสกุล เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ  ให้เป็นอ านาจดุลพินิจของ
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ที่ต้องวินิจฉัยว่าจะนับคะแนนให้หรือไม่ ตกลงกันก่อน) 
      (6) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศผลคะแนนต่อที่ประชุม
สภาฯ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ (ประกาศ
คะแนนให้ครบทุกคน และตรวจนับบัตร ที่ลงคะแนนให้ตรงกับจ านวนสมาชิกสภาฯ ที่อยู่
ในที่ประชุม) หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วธิีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก             
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ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันวิธีจับฉลาก ให้ประธานสภาฯ ชัว่คราว 
ด าเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับฉลาก ก่อน 
– หลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว จับฉลากวา่ผู้ใดจะได้เป็นผู้จับฉลาก 
ก่อน – หลัง แลว้ให้จัดท าบัตรฉลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับ
จ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล..........” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล..”     
      ข้อ 9 การเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งแรก ให้นายอ าเภอ
ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาฯ 
ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้น ต่อไป 
      ข้อ 10 ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
      (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  
      ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก (ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)  

นายสมชาย ไชยบุตร 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 

  (ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

สมาชิกท่านใด  มีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะได้ ด าเนินการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ตามระเบียบฯ  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ขอเชิญครับ 

 
นายถาวร  แพงยา 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 

 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายถาวร  แพงยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
 ขอเสนอ  นายเบ้า อนันตศิลป์  เป็นประธานสภา อบต.อีเซ 

นายสมชาย ไชยบุตร 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 

  (ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

ผู้รับรองครับ 
           1. นายสมปอง  พงษาปาน     สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 
           2. นายดาวิน  อินตะนัย        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

 
นายสมชาย ไชยบุตร 

ส.อบต. หมู่ที่ 8 
  (ประธานสภาฯ ชั่วคราว) 

 
      ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ท่านใดเสนอเพ่ิม  
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต.อีเซ  คือ  นายเบ้า  อนันตศิลป์ 
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้           
รับเลือก (ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายสมชาย ไชยบุตร 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 

  (ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
 

 
     ประธานสภาฯ ชั่วคราวน ารายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอีเซ ตามมติที่ประชุมเสนอต่อนายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งทันที 
และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วให้ถือว่าประธานสภาฯ ชั่วคราว พ้นจากต าแหน่ง 
นายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณลงนามในค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

 
นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง 

ปลัด อบต.อีเซ  
(เลขานุการชั่วคราว) 

 
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมนั้นต่อไป 
 

  
3.2 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
   - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง  
ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554     
    ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานท้องถิ่น
วรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อนายอ าเภอ 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือก (“นับแต่” คือ นับตั้งแต่ การนับระยะเวลาเป็นวัน มิให้
นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน วันเลือกไม่นับ จึงให้รายงานเพ่ือมีค าสั่ง
แต่งตัง้ในวันถัดไป)  
   ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(กล่าวคือ ด าเนินการเช่นเดียวกันกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ) 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่ท่านเห็น สมควรให้เป็นรอง
ประธานสภา อบต.อีเซ  ขอเชิญครับ 

 
นายวิเศษ เทียมใสย 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายวิเศษ เทียมใสย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 ขอเสนอ  นายนิรันดร์  ภูมิลา  เป็นรองประธานสภา อบต.อีเซ 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
ผู้รับรองครับ 
           1. นายบุญเลิศ สมบัติ          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
           2. นายพนมพร  ดีใจ            สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 

 
 

 
 



 
 

 
มติที่ประชุม 
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ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ท่านใดเสนอเพ่ิม  
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบต.อีเซ  คือ  นายนิรันดร์ ภูมิลา 
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก (ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน) 

 
ที่ประชุม 

 
รับทราบ 

  
3.3 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง 
ปลัด อบต.อีเซ  

(เลขานุการชั่วคราว) 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
        มาตรา 57 วรรคแรก ใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเปน็เลขานุการสภาฯ โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม และงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาฯ 
มอบหมาย 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554     
      ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก...เลขานุการสภาท้องถิ่น...  
     ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(กล่าวคือ ด าเนินการเช่นเดียวกนักับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานกุารสภาท้องถิ่น ชั่วคราว 
พ้นจากต าแหน่ง 
     ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง  
ให้หมายความถึง “ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล” 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภา อบต.อีเซ 

     ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.            
ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นเลขานุการสภา อบต.อีเซ  ขอเชิญครับ 
 

นายนิรันดร์ ภูมิลา 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายนิรันดร์  ภูมิลา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
ขอเสนอ  นายพงษ์ศักดิ์  มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภา อบต.อีเซ 

 

ผู้รับรองครับ 
           1. นายเทวา บัวศรี               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
           2. นายสมชาย ไชยบุตร         สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 
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นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภา อบต.อีเซ 

 

 
มีผู้ใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่   ตามข้อ  14  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2   
พ.ศ. 2554  การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงท่านเดียว  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 

มติที่ประชุม -รับทราบ  นายพงษ์ศักดิ์  มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ได้รับเลือก
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
  

 
 

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง 
เลขานุการสภาอบต.อีเซ 

 

3.4 ก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ              
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 
     - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสภาสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสภา
สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
   วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมยัหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
   ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ใหส้ภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลือก..... และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญ ดังนี้ 
   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนดว่าปีนั้น
จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีก าหนด
กีว่ัน กับให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่
วัน     การก าหนดสมัยประชุมสามัญและวันประชุม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
   ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้... ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
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นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภา อบต.อีเซ 

 

 
เมื่อท่านได้รับทราบระเบียบฯ แล้วต่อไปให้ท่านเสนอการประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี  จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย   เชิญครับ 
 

 
นายวิเศษ  เทียมใสย 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายวิเศษ เทียมใสย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  
ขอเสนอ 4  สมัยครับ 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 

 
ที่ประชุม 

 
ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิม  

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  จะมีสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  4  สมัย     

 
          ที่ประชุม 

 
รับทราบ 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
สภาได้ก าหนดให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  4  สมัย  ต่อไปเป็นการ
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1  
ประจ าปี  2565  เริ่มต้นเมื่อใด  และควรมีก าหนดวันประชุมก่ีวัน  ขอเชิญท่าน
สมาชิกเสนอครับ  

 
นายนิรันดร์  ภูมิลา 

ส.อบต.อีเซ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ 
ประจ าปี  ดังนี้ครับ 
สมัยสามัญสมัยที่ 1 เริ่มวันที่ 15 - 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ก าหนด 15 วัน 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
ผู้รับรองครับ 
           1. นายถาวร แพงยา              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
           2. นายสมชาย ไชยบุตร         สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติก าหนดวันเริ่มต้น
สมัยสามัญสมัยที่ 1 เริ่มวันที่ 15- 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 (ก าหนด 15 วัน) 



 
 

 
 

นางพนมพร  ดีใจ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
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เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขอเสนอก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสภา               
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565 ดังนี ้
สมัยสามัญสมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 (ก าหนด 15 วัน) 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
ผู้รับรองครับ 
           1. ดาวิน อินตะนัย              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
           2. นายบุญเลิศ  สมบัติ         สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11 

 
นายเบ้า อนันตศิลป์ 

ประธานสภา อบต.อีเซ 

 
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติก าหนดวันเริ่มต้น
สมัยสามัญสมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 (ก าหนด 15 วัน) 
        ต่อไปวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2565 เชิญครับ 

 
นายสมปอง พงษาปาน 

ส.อบต.หมู่ 2 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 15- 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (ก าหนด 15 วัน) 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภา อบต.อีเซ 

ผู้รับรองครับ 
           1. นายวิเศษ เทียมใสย              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
           2. นายสมชาย ไชยบุตร             สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภา อบต.อีเซ 

ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติก าหนดวันเริ่มต้น
สมัยสามัญสมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 15- 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (ก าหนด 15 วัน) 
        ต่อไปวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2565 เชิญครับ 

 
นายเทวา บัวศรี 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมฉันขอเสนอก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสภา         
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2565 ดังนี ้
สมัยสามัญสมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 15 - 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ก าหนด 15 วัน 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภา อบต.อีเซ 

ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติก าหนดวันเริ่มต้น
สมัยสามัญสมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 15 - 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ก าหนด 15 วัน 
   ต่อไปเชิญท่านเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566              

นายก่าน  เศรษศรี 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรก           
ประจ าปี พ.ศ. 2566  
 เริ่มวันที่ 15 – 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  



 
 

                                     -13- 
 

นายเบ้า อนันตศิลป์ 
ประธานสภา อบต.อีเซ 

ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติก าหนด 
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2566  
 เริ่มวันที่ 15 – 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  และ สมัยประชุมสามัญ สมัย
แรกประจ าปี พ.ศ.๒๕66   
1.  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาของสมัยประชุม และวัน
เริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
             -สมัยสามัญสมัยที่ 1  เริ่มวันที่ 15 - 29  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕65            
มีก าหนด  ๑๕  วัน 
กกกกกกก-สมัยสามัญสมัยที่  ๒ เริ่มวันที่  15 - 29  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕65             
มีก าหนด  ๑๕  วัน 
กกกกกกก-สมัยสามัญสมัยที่  ๓  เริ่มวันที่  15 - 29  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565   
มีก าหนด  ๑๕  วัน 
กกกกกกก-สมัยสามัญสมัยที่  ๔  เริ่มวันที่  15 - 29  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕65    
มีก าหนด  ๑๕  วัน 
2. ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕66                   
เริ่มวันที่ ๑5 - ๒8  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕66 
 

 
   นายเบ้า อนันตศิลป์                 
ประธานสภา อบต.อีเซ 
 
นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง 
เลขานุการสภา อบต.อีเซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ   
ท่านใดจะมีข้อเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ขอเชิญครับ 
 
ในครั้งนี้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สิ่งที่ส าคัญมากคือการ
ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2565  มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสภา
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 
สี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ประเด็นแรกที่เรามาประชุมในครั้งนี้เป็นประกาศอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด  การประกาศผลจาก  กกต. ก็ต้องจัดให้มีการเลือกประธานสภาและรอง
ประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ก็ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามระเบียบฯ ซึ่งค าแถลงนโยบายไม่ใช่ญัตติ จึงไม่ต้องมีการลงมติ แต่
ต้องท าหนังสือแจ้งทางท่านประธานสภาเพ่ือก าหนดประชุมสภาและท าหนังสือแจ้งทาง
สมาชิกสภาทุกท่านเข้าประชุมในสมัยสภาสามัญสมัยที่หนึ่งในปี 2565 สาระส าคัญใน
ส่วนของข้อกฎหมายหรือระเบียบที่ส าคัญคือการแถลงนโยบาย หากมีเรื่องอะไรในส่วนของ
ท่านนายกและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในการเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องให้ 



 
 

 
          

 
 
 


