
 

 

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕60   

…........................................................... 
  ตามที่สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์  2559 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9         
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕60   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  วรรคหนึ่งและวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับข้อ ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ จึงก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ดังนี้ 

  ๑.สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9     
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  นับตั้งแต่วันที่ 3  พฤษภาคม  ๒๕๕9  ถึงวันที่   
1  มิถุนายน  2559  มีก าหนด  30 วัน 
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  นับตั้งแต่วันที่ ๑ - 30  สิงหาคม  ๒๕๕9 
มีก าหนด ๓๐ วัน 
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  นับตั้งแต่วันที่ ๑ – 30  พฤศจิกายน  ๒๕๕9                   
มีก าหนด ๓๐ วัน 

  ๒.สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
   -สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  ๒๕60  ถึงวันที่ 
2  มีนาคม  ๒๕60  มีก าหนด ๓๐ วัน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕9 
 
 
 
               (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9   

…........................................................... 
  ตามที่สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  2 มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕8  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  วรรคหนึ่งและวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับข้อ ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ดังนี้ 

  ๑.สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8     
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  นับตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่   
30  พฤษภาคม  ๒๕๕8  มีก าหนด  30 วัน 
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  นับตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕8    ถึงวันที ่
๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕8  มีก าหนด ๓๐ วัน 
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  นับตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ 
๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  มีก าหนด ๓๐ วัน 

  ๒.สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
   -สมัยประชุมสามัญสมัยแรก    นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  ถึงวันที ่
1  มีนาคม  ๒๕๕9  มีก าหนด ๓๐ วัน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕8 
 
 
               (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8   

…........................................................... 
  ตามที่สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕7  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕7และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  วรรคหนึ่งและวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับข้อ ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ดังนี้ 

  ๑.สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  นับตั้งแต่วันที่ 3  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ถึงวันที่      
4  มีนาคม  ๒๕๕7  มีก าหนด ๓๐ วัน     
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  นับตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ถึงวันที่   
30  พฤษภาคม  ๒๕๕7  มีก าหนด  30 วัน 
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  นับตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕7    ถึงวันที่ 
๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕7  มีก าหนด ๓๐ วัน 
   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  นับตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕7 ถึงวันที่ 
๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  มีก าหนด ๓๐ วัน 

  ๒.สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 
   -สมัยประชุมสามัญสมัยแรก    นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  ๒๕๕8  ถึงวันที ่
2  มีนาคม  ๒๕๕8  มีก าหนด ๓๐ วัน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕7 
 
 
               (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
 
 
 
 
 
   

 
 



 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗   

…........................................................... 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้มมีติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๕๖  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  วรรคหนึ่งและวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับข้อ ๒๑  แหง่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จงึก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ดังนี้ 

  ๑.สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  นับตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ถึงวันที่      

๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  มีก าหนด ๓๐ วัน     

   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  นับตั้งแต่วันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่   

๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  มีก าหนด ๑๕ วัน 

   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  นับตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ 

๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  มีก าหนด ๓๐ วัน 

   -สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  นับตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๖   

ถึงวันที่ ๓๐  พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  มีก าหนด ๓๐ วัน 

  ๒.สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

   -สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  นับตั้งแต่วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ 

๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  มีก าหนด ๓๐ วัน 
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

            (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 

    ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง    


