
 
 
 
ท่ี (สภา) มส 739012/         สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  

57 หมู ่1 ต าบลขนุแมล่านอ้ย อ าเภอแมล่านอ้ย    
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  58120  

            กมุภาพนัธ ์ 2564   

เรื่อง ขอความรว่มมือประชาสมัพนัธก์ารประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย   

เรียน  ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ........... ต  าบลขนุแมล่านอ้ย  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย ระเบียบวาระการประชมุฯ       จ านวน  1  ฉบบั  

   ดว้ยสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลขนุแมล่านอ้ย จะด าเนินการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ขนุแม่ลานอ้ย สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ครัง้ท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 09.00 

น.  ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  

   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุแม่ลานอ้ย สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ 2564 เวลา  

09.oo น. ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุแม่ลานอ้ย ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบโดยทั่วกัน และหาก
ท่านสนใจจะเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สามารถเข้ารับฟังการประชุมได้ ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาพรอ้มนี ้ 

   จงึเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกนั  

       ขอแสดงความนบัถือ  

 

 
             (นายมนตรี  ธาราจ ารสัสขุ)   
        ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  
 
 
กิจการสภา อบต. 
โทร 0 5361 5994  



 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี (สภา) มส 739012/         สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  

57 หมู ่1 ต าบลขนุแมล่านอ้ย อ าเภอแมล่านอ้ย    
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  58120  

               สิงหาคม  2564   

เรื่อง ขอความรว่มมือประชาสมัพนัธก์ารประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย   

เรียน  ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ........... ต  าบลขนุแมล่านอ้ย  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย ระเบียบวาระการประชมุฯ       จ านวน  1  ฉบบั  

   ดว้ยสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลขนุแมล่านอ้ย จะด าเนินการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ขนุแม่ลานอ้ย สมัยสามญั สมัยท่ี 3 (ครัง้ท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวนัท่ี 11 สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น.                          
ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  

   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลานอ้ย สมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม  2564 เวลา 

10.00 น.                          ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย   ใหป้ระชาชนไดร้บั
ทราบโดยทั่วกัน และหากท่านสนใจ   จะเขา้รบัฟังการประชุมสภาฯ สามารถเขา้รบัฟังการประชุมได ้ตามวนั เวลา 
และสถานท่ีดงักลา่ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาพรอ้มนี ้ 

   จงึเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกนั  

        ขอแสดงความนบัถือ  

 

             (นายมนตร ี ธาราจ ารสัสขุ)   
        ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  



 
 
 
กิจการสภา อบต. 
โทร 0 5361 5994  

 
          
 
 
 
         
 
 
ท่ี (สภา) มส 739012/         สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  

57 หมู ่1 ต าบลขนุแมล่านอ้ย อ าเภอแมล่านอ้ย    
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  58120  

            กมุภาพนัธ ์ 2564   

เรื่อง ขอความรว่มมือประชาสมัพนัธก์ารประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย   

เรียน  ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ........... ต  าบลขนุแมล่านอ้ย  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย ระเบียบวาระการประชมุฯ       จ านวน  1  ฉบบั  

   ดว้ยสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลขนุแมล่านอ้ย จะด าเนินการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ขนุแม่ลานอ้ย สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ครัง้ท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 09.00 

น.  ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  

   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุแม่ลานอ้ย สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ 2564 เวลา  

09.oo น. ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุแม่ลานอ้ย ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบโดยทั่วกัน และหาก
ท่านสนใจจะเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สามารถเข้ารับฟังการประชุมได้ ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาพรอ้มนี ้ 

   จงึเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกนั  



       ขอแสดงความนบัถือ  

 

 
             (นายมนตรี  ธาราจ ารสัสขุ)   
        ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  
 
 
 
กิจการสภา อบต. 
โทร 0 5361 5994  

          
 
 
  
 
 
 
ท่ี (สภา) มส 739012/         สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  

57 หมู ่1 ต าบลขนุแมล่านอ้ย อ าเภอแมล่านอ้ย    
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  58120  

            กมุภาพนัธ ์ 2564   

เรื่อง ขอความรว่มมือประชาสมัพนัธก์ารประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย   

เรียน  ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี่ ........... ต  าบลขนุแมล่านอ้ย  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย ระเบียบวาระการประชมุฯ       จ านวน  1  ฉบบั  

   ดว้ยสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลขนุแมล่านอ้ย จะด าเนินการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ขนุแม่ลานอ้ย สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ครัง้ท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 09.00 

น.  ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  

   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุแม่ลานอ้ย สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ 2564 เวลา  



09.oo น. ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลานอ้ย ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบโดยทั่วกัน และหาก
ท่านสนใจจะเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สามารถเข้ารับฟังการประชุมได้ ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาพรอ้มนี ้ 

   จงึเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกนั  

       ขอแสดงความนบัถือ  

 

 
             (นายมนตรี  ธาราจ ารสัสขุ)   
        ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนุแมล่านอ้ย  
 
 
 
กิจการสภา อบต. 
โทร 0 5361 5994  

          
 
 
 
 


