
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
เร่ือง  การก าหนดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64   
--------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546  และข้อ  ๑๑, ๒๐ ข้อ  ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
2554 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 
2563             เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 จึงประกาศก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนแม่ลาน้อย ดังนี้ 
               สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 
                 1.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีก าหนด 15 วัน   
                     ต้ังแต่วันท่ี  1 กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป (ระหว่างวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ์ 2563) 
                 2.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  มีก าหนด 15 วัน   
                     ต้ังแต่วันท่ี  1  มิถุนายน  2563  เป็นต้นไป (ระหว่างวันท่ี  1 – 15  มิถุนายน  2563) 
    3.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   มีก าหนด 15 วัน   
                     ต้ังแต่วันท่ี 1  สิงหาคม 2563   เป็นต้นไป (ระหว่างวันท่ี  1 – 15  สิงหาคม 2563) 
                3.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562  มีก าหนด 15 วัน   
                     ต้ังแต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2563   เป็นต้นไป (ระหว่างวันท่ี  1 – 15  ธันวาคม 2563) 
               สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 
                1.  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีก าหนด 15 วัน   
                     ต้ังแต่วันท่ี  1 กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป (ระหว่างวันท่ี  1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  15   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63 
                                      
 

                            

          (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 
 



แนบท้ายประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
เร่ือง  การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63   

และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
---------------------------------- 

 
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕63 

สมัยที่ ระหว่างวันที่ ระยะเวลา  (วัน) เหตุผล  (จุดประสงค์หลักของการประชุม) 
สมัยที่ ๑   
(สมัยแรก) 

๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕63 ๑๕   วัน - เพื่อปรึกษาต่อสภาในการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี 
- เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอ
ญัตติตามความจ าเป็นเร่งด่วนยื่นต่อสภาพิจารณา 

สมัยที่  ๒     1 - 15  มิถุนายน  ๒๕63 ๑๕   วัน - เพื่อให้สภาได้พิจารณาการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
- เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอ
ญัตติตามความจ าเป็นเร่งด่วนยื่นต่อสภาพิจารณา 

สมัยที่  ๓    1 - 15  สิงหาคม  ๒๕63 ๑๕   วัน - เพื่อให้สภาได้พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของแต่ละปี  

สมัยที่ ๔     ๑ - 15  ธันวาคม  ๒๕63 ๑๕   วัน - เพื่อให้สภาได้พิจารณาการเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ในแต่ละป ี
- เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลง
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

สรุป   ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕64    จ ำนวน  ๔   สมัย 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64  (ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก) 

สมัยที่ ๑   
(สมัยแรก) 

๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕64 ๑๕   วัน เพื่อปรึกษาต่อสภาในการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอ
โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วนยื่นต่อสภา
พิจารณา 

สรุป   ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕64    จ ำนวน ๑   สมัย  (เฉพำะสมัยแรก) 
 
 

 
 

 
 

 



 


