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รอง ผวจ.ชม. รอง ผวจ.ชม. รอง ผวจ.ชม.

(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) (นายนาวิน สินธุสอาด) (นายชนะ แพ่งพิบูลย์)

แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 แถวที่ 4 แถวที่ 5 แถวที่ 6 แถวที่ 7 แถวที่ 8 แถวที่ 9

(ปกครอง) นายอําเภอ นายอําเภอ ส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาค    หน่วยงานย่อยในมหาดไทย สถาบันการศึกษา/ก.ศึกษา .ก.  พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

1. จ่าจังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอําเภอหางดง 1. นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 1. ปลัดจังหวัด 1. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 1. หน.กลุ่มงานอํานวยการ 1. อธิการบดี มช. 1. ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13

2. ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 2. นายอําเภอแม่แจ่ม 2. นายอําเภอฝาง อัยการสูงสุด 2. ผอ.พระตําหนักภูพิงค์ฯ 2. หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 2. ผู้แทนกรรมการ CMCC 2. ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน

3. เสมียนตราจังหวัด 3. นายอําเภอแม่อาย 3. นายอําเภอแม่ริม 2. อัยการจังหวัด 3. ผบก.ตํารวจภูธร จ.ชม. 3. หน.กลุ่มทรัพยากรบุคคล 3. อธิการบดี ม.แม่โจ้ 3. ผปค.สถานที่รับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

สํานักนายกรัฐมนตรี 4. นายอําเภอฮอด 4. นายอําเภอสันป่าตอง 3. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ 4. ผบก.ตชด.ภาค 3 4. หัวหน้าตรวจสอบภายใน 4. อธิการบดี ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 4. ผปค.สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้าน ชม.

4. ผอ.สน.ประชาสัมพันธ์ เขต 3 5. นายอําเภออมก๋อย 5. นายอําเภอสารภี 4. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงฯ กลาโหม (1) 5. หน.กลุ่มข้อมูลฯ 5. อธิการบดี ม.พายัพ 5. ผปค.สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

5. ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ (ช่อง 11) 6. นายอําเภอสะเมิง 6. นายอําเภอสันทราย 5. อัยการสิทธิ์ฯ 5. ผบ.มณฑลทหารบกที่ 33 6. หน.สนง. OSM 6. อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล 6. ผอ.ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

6. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ 7. นายอําเภอดอยเต่า 7. นายอําเภอดอยสะเก็ด หน่วยงานพิเศษ (1) 6. ผบ.กองกําลังผาเมือง 7. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 7 7. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 7. หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว ชม.

7. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ อ.ฝาง 8. นายอําเภอไชยปราการ 8. นายอําเภอจอมทอง 6. ผอ.อาวุโส ธปท.สนง.ภาคเหนือ 7. ผอ.สนง.พัฒนาภาค 3 8. ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 10 8. ผอ.สนง.ศึกษาธิการภาค 1 8. ผอ.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

8. ผอ.สน.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 9. นายอําเภอแม่วาง 9. นายอําเภอสันกําแพง 7. ผอ.สนง.พิงคนคร 8. รอง.ผอ.รมน. (ท) 9. วิทยาลัย ปภ. วิทยาเขตเชียงใหม่ 9. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 9. หน.สนง.เคหะชุมชน ชม. 1

9. นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ชม. 10. นายอําเภอเวียงแหง 10. นายอําเภอแม่แตง 8.ผอ.ททท. สนง.เชียงใหม่ หน่วยงานพิเศษ (2) วัฒนธรรม 10. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต1 10. หน.สนง.เคหะชุมชน ชม. 2

ก.เกษตรและสหกรณ์ 11. นายอําเภอแม่ออน 11. นายอําเภอเชียงดาว ส่วนภูมิภาค 9. ผอ.สน.ตรวจสอบพิเศษภาค 8 10. ผอ.สน.ศิลปากรที่ 8 ชม. 11. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต2 11. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล 

10. ผอ.สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 12. นายอําเภอดอยหล่อ 12. นายอําเภอพร้าว 9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 10. ผอ.การเลือกตั้ง ชม. 11. หน.หอจดหมายเหตุฯ 12. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต3 12. หัวหน้าบ้านมิตรไมตรี ชม.

11 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ชม. 13. นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา  ก.คลัง 10. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนท้องถิ่น 12. ผอ.วิทยาลัยนาฎศิลป ชม. 13. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต4 13. ศูนย์ฯ โครงการพระราชดําริสันกําแพง

12. ปศุสัตว์เขต 5  ก. สาธารณสุข 13. คลังเขต 5 11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 11. นายก อบจ.ชม. 13. หน.หอสมุดรัชมังคลาภิเษก 14. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต5 14. พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

13 ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ชม. 14. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14. ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ 12. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 12. ปลัดเทศบาลนคร ชม. 14. ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชม. 15. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต6  ก.อุตสาหกรรม

ผังที่นั่งการประชุมประจําเดือน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผวจ.ชม.

(นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์)

14 ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่ ชม. 15. ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 15. ผอ.ศาลาธนารักษ์ 13. ท้องถิ่นจังหวัด 13. นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนฯ กลาโหม (2) 16. ผอ.เขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 34 15. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม  ที่ 1

  กรมการปกครอง+กาชาด 15 ผอ.ศูนย์ศึกษาฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ 16. ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 16. ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 5 14. หน.สนง.ปภ.จว.ชม. 14. นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 15. ผบ.กองบิน 41 17. ผอ.สนง.กศน.จว. 16. ผอ.อุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่ฯ

1. นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้าน 16 ผอ.สน.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 7 17. ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ 17. สรรพสามิตพื้นที่ ชม. 15. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15. นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 16. สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 18. ประธานคณะกรรมการอาชีวะฯ 17.ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาค 1

2.ศูนย์ทะเบียน ภาค 5 17 หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ชม. 18. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 18. สรรพากรภาค 8 16. เกษตรจังหวัด ส่วนภูมิภาค 17. ผอ.ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมฯ 19. ผอ.ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ชม. 18. ผอ.สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจ SME (สสว.)

3.หน.สถานีกาชาดที่ 3 18 ผอ.สน.วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 19. ผอ.โรงพยาบาลประสาท ชม. 19. สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 16. คลังจังหวัดเชียงใหม่ 18. ผบ.กองพันพัฒนาที่ 3 คมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีฯ

  ก.เกษตรและสหกรณ์ 19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน) 20.สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1 20. สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 18. สหกรณ์จังหวัด 17. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 19. หน.สถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ 20. ผอ.สน.ทางหลวงที่ 1 ชม. 19.ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ

4.หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูฯเกษตรกร 20. ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่ 9 21.ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพฯ 21. ผอ.สนง.ศุลกากรภาคที่ 3 19. ปศุสัตว์จังหวัด 18. พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 20. ผอ.สถานีวิทยุทหารเรือ ส.ทร.11 21. ผอ.แขวงการทาง ชม. ที่ 1 20. ผจก.สนง.ส่งเสริมอุตสหกรรมฯ sipa

5. ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์สวนยาง ชม. 21. ผอ.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรฯ เขต 6 ก.ยุติธรรม 22. นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานฯ 20. ประมงจังหวัด 19. อุตสาหกรรมจังหวัด           ตํารวจแห่งชาติ 22. ผอ.แขวงการทาง ชม. ที่ 2 21. โทรศัทพ์จังหวัดเชียงใหม่

6. สํานักงานสภาเกษตรกร 22. ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 22.ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง ชม. 23. นายด่านศุลกากรเชียงดาว 21. พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 20. พาณิชย์จังหวัด 21. ผกก.ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 23. ผอ.แขวงการทาง ชม. ที่ 3 22.ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 ชม.

7. ผอ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 23. ผอ.สน.ชลประทานที่ 1 23. ผอ.ทัณฑสถานหญิง ชม. 24. ผอ.สนง.คปภ. (ภาค 1) ชม. 22. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 21. ประชาสัมพันธ์จังหวัด 22. ผกก.กองกํากับการ 5 24. ผอ.ทางหลวงชนบท จ.ชม. 23.หน.ไปรษณีย์ ชม.

รัฐวิสาหกิจ 24. ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ 24 ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กฯ เขต 7 25. ผอ.สนง.คปภ.จ.ชม. 23. ผู้บัญชาการเรือนจํา อ.ฝาง 22. แรงงานจังหวัด 23. ผกก.ด่าน ตม.ชม. 25. ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่    เอกชน

8 ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 25. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมฯ ชม. 25. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 26. ผจก.ศูนย์บ้านพักข้าราชการ   ก.ทรัพยากรธรรมชาติ 23. จัดหางานจังหวัด 24. ผกก.ด่าน ตม. ทอ.ชม. 26. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบิน ชม. 24.ประธานหอการค้าจังหวัด

9.ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ชม. 26.ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ ชม. 26. ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ก.พลังงาน 24. ผอ.สน.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 24. ประกันสังคมจังหวัด 25. สารวัตรตํารวจท่องเที่ยว 27. ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 25.ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ชม.

10. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว. 1 27.. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 27.สนง.ป.ป.ช. ประจํา จว.ชม. 27. หน.สนง.ประจําฐาน ชม. แรงสูง 25. ผอ.สน.ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 25. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก.พาณิชย์ 28. หน.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ชม. 26.นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ชม.

11. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว. 2 28. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน ชม. 28. สนง.สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษฯ ก.ต่างประเทศ 26. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 1 26. ผอ.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ 26. ผอ.สนง.การค้าระหว่างประเทศ ท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

หน่วยงานพิเศษ (1) 29. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ (ผึ้ง) 29. ผอ.สนง.คุ้มครองสิทธิฯ ภาค3 28. หน.สนง.หนังสือเดินทาง ชม. 27. ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ 27. สถิติจังหวัด 27. ผอ.สนง.การค้าต่างประเทศ เขต 1 29. ผอ.ศูนย์การกีฬาฯ ภาค 5 27.กรรมการธรรมาภิบาล จ.ชม.

12. หน.สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่ฯ ก.ยุติธรรม ก. แรงงาน ธนาคาร 28 ผอ.องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 28. วัฒนธรรมจังหวัด 28. การค้าภายในจังหวัด 30. ผอ.ศูนย์การกีฬา จ.ชม. 28.คณะกรรมการจริยธรรมฯ

30. ผอ.สนง.ปปส.ภาค 5 30. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ชม. 29. ผอ.ธนาคารออมสินภาค 8 29. ผจก.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 29. ผอ.สนง.พุทธศาสนาจังหว้ด 29. ผอ.สนง.ธกส.ชม. 31. นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวฯ 29 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

31. ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ 30. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชม. ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 30. ผอ.สนง.คุมประพฤติ จว.ชม. 30. หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า ชม.

30. ผอ.ศูนย์อุตุฯ ภาคเหนือ 31. ผอ.สนง.บังคับคดี จว.ชม. 31 หน.ศูนย์ชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ
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