




 
 
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 26547                    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

         25  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563 

เรียน  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงใหม 

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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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  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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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  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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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  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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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  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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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  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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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  สารวัตรสถานีตาํรวจทองเท่ียว 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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  ผูกํากับการตาํรวจตระเวนชายแดนที่ 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 สาํนักงานภาคเหนือ 

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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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  ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง 

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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 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 

    ตามที่จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือเชิญทานเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  8/2563 ในวันศุกรที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และไดมีหนังสือเลื่อน                
การประชุมเปนวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หนวยงานของทาน ผานระบบ YouTube Live 
หรือระบบ CAT Conference ความละเอียดแจงแลว นั้น 

    เน่ืองจากในวันดังกลาว จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจสําคัญทําใหไมสามารถจัดการประชุมได 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563  
จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
ของทานผานระบบ YouTube Live ตาม QR Code ดานทายหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว             
โดยพรอมเพรียงกัน 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒708 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
 
 
         
 
                          
QR Code เขาระบบ YouTube Live

ดวนที่สุด 
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เรื่อง   ขอเลื่อนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563 
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จากเดิมเปนวันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ณ หนวยงาน               
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
ครั้งที่ 8/2563  

วันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  

และการประชุมผานทาง YouTube Live  
******************************************** 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติกรณนีายนิพนธ จาระธรรม 

ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
3. การมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคําใหแกกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยมประจําป 

2563 จํานวน  6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  
4. การมอบใบเกียรติคุณตราสัญลักษณ Thai Select ประจําป 2563 จํานวน 3 ราย (สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม)  
5. การมอบโลเชิดชูเกียรติแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ครอบครัวรมเย็นและบุคคลดีเดนดานการ

พัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ราย (สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม)  

6. การมอบสื่อประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหแกอําเภอ 
25 อําเภอ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

8. การแนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน  1 ราย 
-  นายศรณัยู     มีทองคํา 
  ตําแหนงปจจุบัน  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
  ตําแหนงเดมิ  ปลัดจังหวัดตาก 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 7/2563   เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 30 กรกฎาคม 2563   
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)   
  3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.4 การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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   3.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 

  3.1.6 การบริหารจัดการสินคาเกษตร (ลําไย) และผลผลิตทางการเกษตรอื่น                  
(สํานักพาณชิยจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.7 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานเชียงใหม) 
  3.1.8 สถานการณอุทกภัย/วาตภัย และแนวทางการชวยเหลือในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

3.1.9 การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลือกตั้งทองถ่ินแกเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชน เปนวาระจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
      

  3.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

29  กันยายน  2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 9/2563  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย
ราชการจังหวัด
เชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
 5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรณัยู มีทองคํา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
                        6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรฬุ  พรรณเทวี)  
 6.5  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)       




