ผังการมอบอํานาจ
ให้รองผูว
้ ่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ ปฏิบัตริ าชการแทนผูว้ ่าราชการจังหวัดเขียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ (นายสุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ
(นายวิรุพ พรรณเทวี)

รองผูว้ ่าราชการจังหวัด ด้านความมั่นคง
(นายพุฒิพงค์ สิรม
ิ าตย์)
๑. หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค (๙ หน่วยงาน)
๑)

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

เจพาะ ศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัด

to) ทีท
่ ํา
การปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๓)
๔)

๔)
๖)
๗)
๘)
๙)

สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงาบโยธาซิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องลิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ฝาง
อําเภอ
เรีอนจํา

๒. หน่วยงาบในสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ

๑. หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค (๑๐ หน่วยงาน) : ๑. หน่วยงานใบสังกัดส่วนภูมิภาค (๘ หน่วยงาบ)
๑) สํานักงาน'จังหวัดเชียง'tหมู่ ยกเว้น งานโครงการ
ร)) สํานัก
งาบสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
lo)
พระ ราชดําริและศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
I สํานักงาบวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๒) สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
๓) สํานักงานพระ พุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๓) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
๔) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คง
๔) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๔) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๔) สํานักงาบแรงงาบจังหวัดเชียงใหม่
๖) สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
๖) สํานักงานจัดหางาบจังหวัดเชียงใหม่
๗) สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๗) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
๘) สํานักงานปคุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๘) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๙) สํานัก
จังหวัดเชียงใหม่
งาบพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๑๐) สํานัก
งานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๑. หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค (๘ หน่วยงาบ)
๑) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจพาะ งานโครงการพระราขดําริ
to) สํานักงาบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
๓) สํานักงานทรัพยากรธรรมซาดิและลิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
๔) สํานักงานพลังงาบจังหวัดเชียงใหม่
๔) สํานักงานขบส่งจังหวัด เชียงใหม่
๖) สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๗) สํานักงานประ ขาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๘) สํานัก
งาบสถิตจิ ังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ

to. หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ

j

(๙ กระทรวง)

(๔ กระทรวง)

๑)

มหาดไทย ยกเว้น
บริหาร
สํานัก

ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนอตอนบน ๑
และวีทยาลัยป้องกับ
และบรรเทาสาธารณภัย
วีทยาเขตเชียงใหม่
๒)

สํานักงานตํารวจ
แท่งชาติ
๔) สํานักงานอัยการ
สูงสุด
๔) กลาโหม
๓)

ยุติธรรม

๑)

๖)

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

๗)

จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
๒) การต่างประเทศ
๓) การคลัง
๔) พาณิชย์

;

to. หน่วยงาบในสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ

เกษตรและสหกรณ์

๑) สาธารณสุข

ยกเว้น กรมจลประทาน

to)

วีทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
๘) ติจิทล
้ เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๙) สํานัก
นายกรัฐมนตริ
เจพาะ สํานัพ
กัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ (สศซ.)

๓. หน่วยงาบพิเศษ องค์กรอิสระ และองค์กรเอกขน

I
;

(๔ กระทรวง

(๖ กระทรวง)

I

มหาดไทย เจพาะ
สํานัก
บริหาร

๔) อุตสาหกรรม

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านกิจการพิเศษ
(นายคมสัน สุวรรณอัมพา)

รองผูว้ ่าราชการจังหวัด ด้านสังคม
(นายมนัส ชันใส)

ดีกษาซิการ

วัฒนธรรม
๔) แรงงาน
๔) การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง

๓)

๖)

นายกรัฐมนตริ
สํานัก
ยกเว้น สํานัพ
กัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ (สศช.)

๑)

๑ กรม)

มหาดไทย เจพาะ
วีทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วีทยาเขตเชียงใหม่

to) เกษตรและสหกรณ์

เยพาะกรมจลประหาน

๓) ทรัพยากรธรรมชาติ

และ สงแวดล้อม
พลังงาบ
๔) คมนาคม
๖) การท่องเที่ยวและกีพา
๔)

ชองมนุษย์

๓. สํานักงานกิจการยุติธรรม และสํานักงาบศาลฯ
๔. พื่บทีอ
ําอ....
่ ๓

- เอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ
(นายวีรุฬ พรรณเทวี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านความมั่นคง
(นายพุฒพ
ิ งศ์ ดีรมิ าตย่)

่ ําเภอ (๗ อํ๓
๔. พื้นทีอ
าอ)
อ. เมีองเขียงใหม่
๒) อ. หางดง
๓) อ. สารภี
๔) อ. สันกําแพง
๑)

่ ําเภอ(๖ อํ๓
๔. พื้นทีอ
าอ)

๔) อ. แม่ออน

อ. ดอยสะเก็ด
๗) อ สันทราย
๖)

๔. ภารกิจ (๑๐ ภารกิจ)

๑. โครงการจิตอาสา
พระราชทาน
ตามแนวพระราขดําริ
ความ ดี
“เราทํา
ด้วยหัวใจ”
๒) งานพัฒนาคลองแม่ข่า
๓) โครงการร้อยใจรักษ์
๔) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๔) โครงการพัฒนา
ข่วงหลวงเวียงแก้ว
๖) งาบตาม พ.ร.บ.
โรงแรม พ.ศ. ๒๔๔๗

อ. แม่ริม
๒) อ. แม่แตง
๓) อ. สะ เมิง
๑)

สันป่าตอง
๔) อ. แม่วาง
๖) อ. ดอยหล่อ

๔) อ

ป้ญหายาเสพติด

๘) การดําเนิน
การ

เภี่ยวกับกรณีการก่อสร้าง
บ้านพัก,ข้าราชการตุลกการ
อ แม่ริม จ. เขียงใหม่
๙) โครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน

โครงการขุมขน/เมือง
ปลอดขยะ (Zero

Waste) และ

กาฟร็หารจัดโทรขยะ
จังหวัดเขียงใหม่

๑) โครงการสัตว์ป่ลอดโรค
คนปลอดภัยฯ

๒) งาบด้านความสัมพันธ์

เมีองพีเ่ มืองน้อง
๓) โครงfทรพัฒ๓เขียงใหม่
เมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

๔) งานอุตเส'หกรรมส่งเส่ริม

และสนับสนุนการประชุม
และนิทรรศการ

(MICE City)
๔) SME & Startup

๖) Northern Food

Valley
๗) การพัฒนาหมูบ
่ ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

รองผูว้ ่าราชการจังหวัด ด้านกิจการพิเศษ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านสังคม
(นายมนัส

๔

๔ ภารกิจ (๗ ภารกิจ)
๗) การป่องกันและแก้ไข

ขับใส)

พื้นทีอ
่ ําเภอ (๖ อํ๓
าอ)

๑) อ

เขียงดาว

๔)

๓) อ.

๖)

เวียงแหง

๔. ภารกิจ (๔ ภารกิจ)
๑) การขับเคลื่อนและ

สนับสมุนการเตรียม
ความพร้อม
เพี่อเข้าสู่สังคม
ผูส้ ูงอายุ (AgingSociety)
๒) การส่งเสริมและ
พัฒนาไห้จังหวัด
เขียงใหม่ฟ้บศูนย์กลาง
การแพทย์นานาขาติ
(Wellness-

Medical Hub)

๓)
๔)

สุวรรณอัมพา)

่ ๓
๔. พื้นทีอ
ําอ (๖ อํ๓
าอ)

๔) อ. ไชยปราการ

๒) อ พร้าว

(นายคมสัน

อ. ฝาง
อ. แม่อาย

โครงการเขียงใหม่
สูเ่ มืองมรดกโลก
การพัฒนา
ช่วงวัฒนธรรมเขียงใหม่

อ. อมกํอย
อ. แม่แจ่ม
๖) อ. กัลยาณีวัฒนา

๑) อ. จอมทอง

๔)

๒) อ. ฮอด

๔)

๓)

อ. ดอยเต่า

๔. ภารกิจ (๘ ภารกิจ)
๑) การขับเคลื่อนและ

ขยายผลโครงการ
อันเนองมาจาก
พระราขดําริ
๒) งานสนับสมุน
โครงการหลวง
๓) การฟ้องกับและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔) การป่องกับและแก้ไข
ป่ญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

๔) การขับเคลื่อน

โครงการ
''แม่แจ่มโมเดล”
๖) การพัฒนาระบบ

๗)

ภูมสิ ารสนเทศ (GIS)
การดําเนินการ

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ทางกีฬา
๘) งาบพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ

๕9

