ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live
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เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
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เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน อัยการจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
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เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
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เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
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เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน สารวัตรสถานีตาํ รวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 4
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูบังคับการกองพันพัฒนาที่ 3
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูบังคับการกองบิน 41
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน รองผูอํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม (ฝายทหาร)
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
25 สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เรียน ผูจัดการสํานักงานขาย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
อางถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ 25215 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26370 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ตามที่จั งหวั ดเชียงใหม มี หนั งสือเชิญท านเขารวมประชุ มหั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 8/2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. และได มี ห นั ง สื อ เลื่ อ น
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น
เนื่องจากในวันดังกลาว จังหวัดเชีย งใหมมีภารกิจสําคัญทําให ไมสามารถจัดการประชุ มได
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจั งหวั ดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
จากเดิมเปนวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้
จึง เรียนมาเพื่อ ทราบและขอเชิญ ทา นเขา รว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒708
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

QR Code เขาระบบ YouTube Live

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2563
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง YouTube Live
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติกรณีนายนิพนธ จาระธรรม
ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบประกาศเกี ย รติ คุณและแหนบทองคํา ใหแ ก กํา นัน ผู ใ หญ บา นยอดเยี่ ยมประจํา ป
2563 จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบใบเกียรติคุณตราสัญลักษณ Thai Select ประจําป 2563 จํานวน 3 ราย (สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
5. การมอบโลเชิดชูเกียรติแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ครอบครั วรมเย็นและบุคคลดีเดนดานการ
พัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ราย (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวั ด
เชียงใหม)
6. การมอบสื่อประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหแกอําเภอ
25 อําเภอ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)
7. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
8. การแนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 1 ราย
- นายศรัณยู
มีทองคํา
ตําแหนงปจจุบัน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดตาก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุป การเบิก จา ยงบประมาณในภาพรวมของจัง หวัดเชียงใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุป การเบิกจา ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการจั งหวัด/กลุม จังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมแ ละกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 สรุปผลการดํา เนินโครงการแกไ ขและบรรเทาป ญ หาความเดือ ดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่อ งมาจากปญ หาภั ยแลง และอุทกภัยในจังหวัด ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.4 การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

-23.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 การบริ หารจั ด การสิ น คา เกษตร (ลํ า ไย) และผลผลิ ตทางการเกษตรอื่ น
(สํานักพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.7 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานเชียงใหม)
3.1.8 สถานการณอุ ทกภัย /วาตภั ย และแนวทางการช ว ยเหลือ ในพื้ น ที่ จัง หวั ด
เชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.9 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชน เปนวาระจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
29 กันยายน 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 9/2563
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย
ราชการจังหวัด
เชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรฬุ พรรณเทวี)
6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

