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ประกาศสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เรื่อง  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๙ 
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก (ปีถัดไป) ของปี พ .ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                      

………………………………….. 

ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๙ สมัยแรก  
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๙ ไว้รวม ๔ 
สมัย และก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัยมีก าหนด ๓๐ วัน รวมทั้งก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก (ของปีถัดไป) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้แล้ว  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบข้อ ๒๐ (๑) และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศมติก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๙ 
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปให้ทราบดังนี้ 

๑. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕ ๙ ถึงวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๒. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕ ๙ ถึงวันที่  
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๓. สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕ ๙ ถึงวันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๔. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก พ.ศ.๒๕ ๖๐ (ปีถัดไป) มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

         (นายอาทิตย์   แสงบุญเรือง) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
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