
 
 
 

 

ที่  (สภา) 73901/ว 35                    องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
               57 หมู่ 1 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
                อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
                จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58120 

  21  มกราคม 2562  

เรื่อง  นัดเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.2562 

เรียน สมาชิกทุกท่าน/ ผู้บริหารทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบวาระการประชุม ฯ       จ านวน 1  ชุด  
    2. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561               จ านวน 1  ชุด 
   3.  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สมัยที่ 2           จ านวน  1  ฉบับ  

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  แต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์  2562  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน  นั้น 

           สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ       
สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2562   วันที่ 12  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา  10.00น. เป็นต้นไป                             
ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย (แต่งเครื่องแบบชุดสีกากี)  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   

               ขอแสดงความนับถือ 

 

 

          (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสขุ)  
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 
ส านักปลัด 
“กิจการสภา” 
โทร/โทรสาร 0  5361  5994  

 

      

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
ที่  (สภา) 73901/ว 039              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
               57 หมู่ 1 ต าบลขุนแม่ลาน้อย มส 58120 

    2 มิถุนายน  2562  

เรื่อง  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 

เรียน สมาชิกทุกท่าน/ ผู้บริหารทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562               จ านวน  1  ชุด  
    2. ระเบียบวาระการประชุม          จ านวน  1  ฉบับ   
    3.  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สมัยที่ 2     จ านวน  1  ฉบับ  
    4. เอกสารประกอบการประชุม         จ านวน  1  ชุด  

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  แต่วันที่ ๑ - ๑๕  มิถุนายน  2562  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน  นั้น 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ    
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  (เพ่ือพิจารณาการติดตามการตรวจติดตามแผน) ในวันที่ 12 มิถุนายน  2562
เวลา 10.00น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย (แต่งเครื่องแบบชุดสีกากี)  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  

               ขอแสดงความนับถือ 

  

 

          (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสขุ)  
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 
 
ส านักปลัด 
“กิจการสภา” 
โทร/โทรสาร 0  5361  5994  

 

  

                                                        
 

 
 



 
 
 

 
ที่  (สภา) 73901/ว 043                    องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
               57 หมู่ 1 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
                อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
                จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58120 

  1  สิงหาคม  2562  

เรื่อง  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่1)  ประจ าปี พ.ศ.2562  

เรียน สมาชิกทุกท่าน/ ผู้บริหารทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบวาระการประชุม ฯ       จ านวน 1  ชุด  
    2. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/ 2562                จ านวน 1  ชุด  
    3. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563    จ านวน 1  ชุด   
    4. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการต่าง ๆ     จ านวน  1 ชุด 
   5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สมัยที่ 3       จ านวน  1  ฉบับ  

            ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  แต่วันที่ ๑ - ๑๕  สิงหาคม  2562  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน  นั้น 

           สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2562  (เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  วันศุกร์ที่             
9  สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
(แต่งเครื่องแบบชุดสีกากี)  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   

               ขอแสดงความนับถือ 

 

 

          (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสขุ)  
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 
ส านักปลัด 
“กิจการสภา” 
โทร/โทรสาร 0  5361  5994  

 

            
 

 

 



 
 

 
ที่  (สภา) 73901/ว 47                    องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
               57 หมู่ 1 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
                อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
                จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58120 

  1 พฤศจิกายน  2562 

เรื่อง  นัดเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี พ.ศ.2562  

เรียน สมาชิกทุกท่าน/ ผู้บริหารทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบวาระการประชุม ฯ       จ านวน 1  ชุด  
    2. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562               จ านวน 1  ชุด 
   3.  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สมัยที่ 4           จ านวน  1  ฉบับ  
   4. เอกสารประกอบรายงานการประชุมสภาฯ     จ านวน  1 ชุด   

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562  แต่วันที่ ๑ - ๑๕  พฤศจิกายน  2562  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน  นั้น 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ    
สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2562 วันที่  12  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562  เวลา  10.00น. เป็นต้นไป                             
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย (แต่งเครื่องแบบชุดสีกากี)  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   

               ขอแสดงความนับถือ 

 

          (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสขุ)  
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 
ส านักปลัด 
“กิจการสภา” 
โทร/โทรสาร 0  5361  5994  

 

      

 
 

 


