
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
เรื่อง  การก าหนดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๓ 

และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๔   
----------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และข้อ  ๑๑, ๒๐ ข้อ  ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
256๓ เมื่อวันที่ 1๓ กุมภาพันธ์ 256๓ จึงประกาศก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๓ 
และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 256๔  ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
ดังนี้ 
               สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 256๓ 
                1.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 256๓  มีก าหนด 15 วัน   
                     ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  256๓  เป็นต้นไป (ระหว่างวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์ 256๓) 
                2.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 256๓  มีก าหนด 15 วัน   
                     ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  256๓  เป็นตน้ไป (ระหว่างวันที่  1 – 15  มิถุนายน  256๓) 
                3.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 256๓  มีก าหนด 15 วัน   
                     ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 256๓  เป็นต้นไป (ระหว่างวันที่  1 – 15  สงิหาคม 256๓) 
                4.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 256๓  มีก าหนด 15 วัน   
                     ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  256๓  เป็นต้นไป (ระหว่างวันที่  1 – 15  ธนัวาคม 256๓) 
               สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 256๔ 
                1.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ. 256๔  มีก าหนด 15 วัน   
                     ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  256๔  เป็นต้นไป (ระหว่างวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์ 256๔) 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  1๔   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕6๓ 
                                      
                           
 
                                                        (นายสุรพล  พันทอง) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 
 
 



 
แนบท้ายประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕6๓   
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๔ 

---------------------------------- 
 

ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕6๓ 
สมัยที่ ระหว่างวันที่ ระยะเวลา  (วัน) เหตุผล  (จุดประสงค์หลักของการประชุม) 

สมัยที่ ๑   
(สมัยแรก) 

๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕6๓ ๑๕   วัน - เพ่ือปรึกษาต่อสภาในการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี 
- เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอ
ญัตติตามความจ าเป็นเร่งด่วนยื่นต่อสภาพิจารณา 

สมัยที่  ๒     1 - 15  มิถุนายน  ๒๕6๓ ๑๕   วัน - เพ่ือให้สภาได้พิจารณาการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
- เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอ
ญัตติตามความจ าเป็นเร่งด่วนยื่นต่อสภาพิจารณา 

สมัยที่  ๓    1 - 15  สิงหาคม  ๒๕6๓ ๑๕   วัน - เพ่ือให้สภาได้พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของแต่ละปี  

สมัยที่ ๔     ๑ - 15  ธันวาคม  ๒๕6๓ ๑๕   วัน - เพ่ือให้สภาได้พิจารณาการเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝกในแต่ละปี 
- เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลง
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา 

สรุป   ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕6๓    จ ำนวน  ๔   สมัย 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕6๔  (ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก) 

สมัยที่ ๑   
(สมัยแรก) 

๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕6๔ ๑๕   วัน เพ่ือปรึกษาต่อสภาในการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอ
โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วนยื่นต่อสภา
พิจารณา 

สรุป   ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕6๔    จ ำนวน ๑   สมัย  (เฉพำะสมัยแรก) 
 
 

 
 


