
 

 

ประกาศสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
เรื่อง  ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๑ ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  
ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี  

  ๑. สมัยสามัญท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7  ตั งแต่วันที่ 6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 
๒. สมัยสามัญท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7  ตั งแต่วันที่ ๑ – 30 เมษายน ๒๕๕7 

  ๓. สมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7  ตั งแต่วันที่ ๑ – 30 สิงหาคม ๒๕๕7 
  ๔. สมัยสามัญที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7  ตั งแต่วันที่ 1 – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕7 
  ๕. สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตั งแต่วันที่ ๑ – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วิวัฒน์  สุคนธจร 

(นายวิวัฒน์  สุคนธจร) 
ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฉวาง 
เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๑ ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่น        
น าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ฉวาง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕        
ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี  

  ๑. สมัยสามัญท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕5  ตั งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕5 
  ๒. สมัยสามัญท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕5  ตั งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕5 
  ๓. สมัยสามัญท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕5  ตั งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕5 
  ๔. สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6  ตั งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕5 

 

(นายวิวัฒน์  สุคนธจร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฉวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
เรื่อง  ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๑ ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลต าบลปากน  า ฉวาง   
ในคราวประชุมสภา ครั งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕6 ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕6 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี  

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1 เริ่มตั งแต่วันที่  4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่            
30 พฤศจกิายน 2556 มีก าหนด 27 วัน 

2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2556 มีก าหนดไม่เกิน 25 วัน 

3. สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7  ตั งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่     
4 กุมภาพันธ์ 2557 มีก าหนด 30 วัน    

จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

(นายวิวัฒน์  สุคนธจร) 
ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 
เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๑ ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่น         
น าปรึกษาหารือเก่ียวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  
ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8        
ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี  

  ๑. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตั งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตั งแต่วันที่ ๑ – 30 เมษายน ๒๕๕8 

  ๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตั งแต่วันที่ ๑ – 30 สิงหาคม ๒๕๕8 
  ๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตั งแตว่ันที่ 1 – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕8 
  ๕. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  ตั งแต่วันที่ ๑ – 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่        กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

(นายวิวัฒน์  สุคนธจร) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 

 
 
 
 
 

 


