
 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

* * * * * * * * * * * * * 
 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ์  สมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่ 30  มกราคม ๒๕62 เห็นชอบให้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  และสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.๒๕63  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  53   แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  6)พ.ศ .2552 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  21  ว่าด้วยการ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ประกอบมติที่ประชุมสภาในการประชุมสภาองค์การบริหาร                
ส่วนต าบลนาโพธิ์ ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่  30 มกราคม ๒๕62  จึงก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
พ.ศ.๒๕62  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕63  ดังนี้  

  1.สมัยสามัญท่ี  2  ระหว่างวันที่  1 เมษายน     ถึงวันที่     1๕  เมษายน    2562 
  ๒.สมัยสามัญท่ี  3  ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม     ถึงวันที่     15  สิงหาคม     2562 
  ๓.สมัยสามัญท่ี  4  ระหว่างวันที่  16 ตุลาคม     ถึงวันที่    30   ตุลาคม     2562 
และก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  ดังนี้ 
  1.สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕63 ระหว่างวันที่  16  มกราคม ถึงวันที่ ๓๐  มกราคม  2563 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ  ณ   วันที่  30  เดือน มกราคม พ.ศ.  ๒๕62 

 

 
(นายศิลป์   พลแสน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 
 

 

 

 

 



 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  สมัยสามัญที่  1   ประจ าปี ๒๕62 

     
 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔   ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาตามที่สภาได้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี  ๒๕62 
เมื่อวันที่  30   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕62 นั้น   มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามสมัยประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้ด าเนินการก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าประจ าปี  ๒๕62 
 

  จึงมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่   30  มีนาคม 2562 

 

(นายศิลป์  พลแสน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  สมัยสามัญที่ 3     ประจ าปี ๒๕62 

     
 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔   ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาตามที่สภาได้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี  ๒๕62 
เมื่อวันที่   นั้น   มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  
แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามสมัยประชุม เพ่ือให้การประชุม
เป็นไปตามระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้ด าเนินการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   ประจ า
ประจ าปี  ๒๕62 
 

  จึงมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕62 

 

(นายศิลป์  พลแสน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  สมัยสามัญที่ 4   ประจ าปี ๒๕62 

     
 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔   ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาตามที่สภาได้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี ๒๕62     
แล้วนั้น   มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้อง
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามสมัยประชุม  เพ่ือให้การประชุมเป็นไป
ตามระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้ด าเนินการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าประจ าปี  
๒๕62 
 

  จึงมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่    3  ตลุาคม  ๒๕62 

 

(นายศิลป์  พลแสน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


