
  
 
 
 

  
ที่ ชม (สภา) 80901/ว 3                                 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

                        อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

          31 มกราคม 2563 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญท่ี 1 ประจำปี 2563  

เรียน กำนันตำบลม่อนปิ่น,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,ประธานหอกระจายข่าว,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสภา
วัฒนธรรมชุมชนตำบลม่อนปิ่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   จำนวน 1 ชุด 

     เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ประจำปี 2563  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

  ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู ้ท ี ่สนใจเข ้าร ับฟังการประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลม่อน ปิ ่น สมัยสามัญที ่  1                   
ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และแจ้งความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาได้ที่ งานกิจการสภา           
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 053-886366 ต่อ 14 เพ่ือจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นางอารีย์ สุริยะ) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 
 
 
 
 
งานกิจการสภา สำนักปลัด อบต. 
โทร 053-886-366 ต่อ 14  
โทรสาร 053-451366 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล บริการเพือ่ประชาชน” 



 

 

 
 
 
 

  
ที่ ชม (สภา) 80901/ว 7                                 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

                        อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

             5 พฤษภาคม 2563 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2563  

เรียน กำนันตำบลม่อนปิ่น,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,ประธานหอกระจายข่าว,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสภา
วัฒนธรรมชุมชนตำบลม่อนปิ่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   จำนวน 1 ชุด 

     เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2563  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.    
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

  ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู ้ท ี ่สนใจเข ้าร ับฟังการประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลม่อน ปิ ่น สมัยสามัญที ่  2                    
ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และแจ้งความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาได้ที่ งานกิจการสภา              
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 053-886366 ต่อ 14 เพ่ือจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นางอารีย์ สุริยะ) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 
 
 
 
งานกิจการสภา สำนักปลัด อบต. 
โทร 053-886-366 ต่อ 14  
โทรสาร 053-451366 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล บริการเพือ่ประชาชน” 



 

 

 
 
 
 

  
ที่ ชม (สภา) 80901/ว 12                                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

                        อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

         3  สิงหาคม 2563 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2563  

เรียน กำนันตำบลม่อนปิ่น,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,ประธานหอกระจายข่าว,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสภา
วัฒนธรรมชุมชนตำบลม่อนปิ่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   จำนวน 1 ขุด 

     เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2563  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.      
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

  ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู ้ท ี ่สนใจเข ้าร ับฟังการประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลม่อน ปิ ่น สมัยสามัญที ่  3                    
ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และแจ้งความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาได้ที่ งานกิจการสภา            
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 053-886366 ต่อ 14 เพ่ือจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นางอารีย์ สุริยะ) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 
 
 
 
งานกิจการสภา สำนักปลัด อบต. 
โทร 053-886-366 ต่อ 14  
โทรสาร 053-451366 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล บริการเพือ่ประชาชน” 



 

 

 
 
 
 

  
ที่ ชม (สภา) 80901/ว 24                                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

                        อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

            8 ธันวาคม 2563 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญท่ี 4 ประจำปี 2563  

เรียน กำนันตำบลม่อนปิ่น,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,ประธานหอกระจายข่าว,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสภา
วัฒนธรรมชุมชนตำบลม่อนปิ่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   จำนวน 1 ขุด 

     เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ประจำปี 2563  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.          
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

  ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู้ที ่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 
2563 ในวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น และแจ้งความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาได้ที่ งานกิจการสภา สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 053-886366 ตอ่ 14 เพ่ือจักไดด้ำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นายสมนึก จันทร์หอม) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 
 
 
 
 
งานกิจการสภา สำนักปลัด อบต. 
โทร 053-886-366 ต่อ 14  
โทรสาร 053-451366 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล บริการเพือ่ประชาชน” 


