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ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
16 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2555
เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอทุกอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และประธานองค์กรภาคเอกชน
ด้วยจังหวัด เชี ยงใหม่ กําหนดจัดการประชุ ม หั วหน้าส่ วนราชการประจําจังหวั ดเชี ย งใหม่
เพื่ อ รั บ ทราบนโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาล ตลอดจนหารื อ ข้ อ ราชการงานสํ า คั ญ ต่ า งๆ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดการประชุมครั้งที่ 2/2555 ในวันอังคารที่ 28
กุมภาพันธ์ 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ถนนคันคลองชลประทาน ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้การจัดการประชุมในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดการประชุม จังหวัดเชียงใหม่จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานและองค์กร ดําเนินการดังนี้
1) ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2555 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้ อ งประชุ ม อเนกประสงค์ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ถนนคั น คลองชลประทาน
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย
2) ส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน ที่ประสงค์จะบรรจุวาระการประชุม
เพื่อนําเสนอในที่ประชุม ขอให้แจ้งสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายอํานวยการ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2555 และให้ ส รุ ป ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบวาระการประชุ ม ในรู ป แบบของไฟล์ ดิ จิ ต อล
(Microsoft Word / Excel) และข้อมูลการนําเสนอในรูปแบบ Microsoft PowerPoint ความยาวไม่เกิน
๕ นาที ส่งให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายอํานวยการ หรือทางอีเมล์ chiangmai@moi.go.th ภายในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการนําเสนอในวันประชุม
3) ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน และองค์ ก รภาคเอกชน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหั ว หน้ า
ส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน (โอน-ย้าย) กรุณาแจ้งข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการที่มาดํารง
ตําแหน่งใหม่ เพื่อบรรจุในวาระการประชุม ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 และให้จัดทําประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน รูปภาพปัจจุบัน ในรูปแบบของ Microsoft PowerPoint จํานวน 1 หน้า ส่งให้สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายอํานวยการ หรือทางอีเมล์ chiangmai@moi.go.th ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ทั้งนี้ ในวันประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน แนะนําตัวต่อที่ประชุมทราบต่อไป
/4) ส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน...

-24) ส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน ที่มีการมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล หรือ
ทุนต่างๆ โดยขอความกรุ ณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็ นผู้ม อบหรือผู้ รับมอบในวันประชุมหั วหน้า
ส่วนราชการ ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และแจ้งให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายอํานวยการ ทราบภายใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุมในวันประชุมด้วย
5) ขอให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน และองค์ ก รภาคเอกชน เข้ า ไปดาวน์ โ หลดเอกสาร
ประกอบการประชุม ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อนํามาประกอบการประชุมในวันดังกล่าว
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ทราบและขอเชิ ญ ท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า ว
โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
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