
ผังการมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  
 
 
 

1. รองผูวาราชการจังหวัด ดานความมั่นคง  
(นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) 

2. รองผูวาราชการจังหวัด ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 
(นายกฤษณ ธนาวณิช) 

3. รองผูวาราชการจังหวัด ดานสังคม 
(นายประจวบ  กันธิยะ) 

1.1  สังกัดสวนภูมิภาค (9 หนวยงาน) 2.1 สังกัดสวนภูมิภาค (14 หนวยงาน) 3.1 สังกัดสวนภูมิภาค (12 หนวยงาน) 
1)  ท่ีทําการปกครอง จว.ชม. 6) สนง.คุมประพฤติ จว.ชม. 1) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 7) สนง.สหกรณ จว.ชม. 1) สนง.วัฒนธรรม จว.ชม. 9) สนง.สาธารณสุข จว.ชม. 
2) สนง.โยธาธิการและผังเมือง  7) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ  ยกเวน งานโครงการ 8) สนง.ปศุสัตว จว.ชม.  2) สนง.พระพุทธศาสนา จว.ชม. 10) สนง.สงเสริมการปกครอง 
 จว.ชม.  ส่ิงแวดลอม จว.ชม.   พระราชดําริ และ 9) สนง.การปฏิรูปท่ีดิน จว.ชม. 3) สนง.พัฒนาสังคมและ  ทองถิ่น จว.ชม. เฉพาะ งาน อบต. 
3) สนง.ปองกันและบรรเทา 8) สนง.พลังงาน จว.ชม.  ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 10) สนง.พาณิชย จว.ชม.  ความม่ันคงของมนุษย จว.ชม. 11) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
 สาธารณภัย จว.ชม.  9) สนง.สงเสริมการปกครองทองถิ่น 2) สนง.พัฒนาชุมชน จว.ชม. 11) สนง.อุตสาหกรรม จว.ชม. 4) สนง.ประชาสัมพันธ จว.ชม.  เฉพาะ งานโครงการ 
4) เรือนจําอําเภอฝาง  เฉพาะ งาน อปท. ท่ัวไป และ 3) สนง.คลัง จว.ชม. 12) สนง.ขนสง จว.ชม. 5) สนง.แรงงาน จว.ชม.  พระราชดําริ และ  
5) สนง.บังคับคดี จว.ชม.  งาน อบจ./เทศบาล  4) สนง.เกษตรและสหกรณ จว.ชม 13) สนง.สถิติ จว.ชม. 6) สนง.จัดหางาน จว.ชม.  ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 
  5) สนง.เกษตร จว.ชม. 14) สนง.ท่ีดิน จว.ชม. 7) สนง.ประกันสังคม จว.ชม. 12) สนง.การทองเท่ียวและกีฬา 
  6) สนง.ประมง จว.ชม.  8) สนง.สวัสดิการและคุมครอง  จว.ชม. 
     แรงงาน จว.ชม.  
1.2 สังกัดสวนกลาง  (8 กระทรวง) 2.2 สังกัดสวนกลาง (9 กระทรวง) 3.2 สังกัดสวนกลาง (9 กระทรวง) 
1) มหาดไทย ยกเวน สํานัก 5) กลาโหม 1) การคลัง  6) อุตสาหกรรม 1) ศึกษาธิการ 6) สาธารณสุข 
 บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 6) การตางประเทศ 2) พาณิชย 7) คมนาคม 2) วัฒนธรรม 7) การทองเท่ียวและกีฬา 
 ภาคเหนือตอนบน 1  7) ทรัพยากรธรรมชาติและ 3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8) มหาดไทย เฉพาะ สํานัก- 3) แรงงาน  
2) ยุติธรรม  ส่ิงแวดลอม 4) สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะ บริหารยุทธศาสตร  4) การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
3) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 8) พลังงาน  สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 5) สํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
4) สนง.อัยการสูงสุด  สังคมภาคเหนือ (สศช.) 9) ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (สศช.) 
 5) เกษตรและสหกรณ     
1.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  2.3 หนวยงานพิเศษ องคกรอิสระ และองคกรเอกชน 3.3 สํานักงานกิจการยุติธรรมและสํานักงานศาลฯ 
1.4 พื้นที่อําเภอสายกลาง (9 อําเภอ) 2.4 พื้นที่อําเภอสายใต (8 อําเภอ) 3.4 พื้นที่อําเภอสายเหนือ (8 อําเภอ) 
1) อ.เมืองเชียงใหม 6) อ.ดอยสะเก็ด 1) อ.แมวาง 5) อ.ดอยเตา 1) อ.แมริม 5) อ.เวียงแหง 
2) อ.หางดง 7) อ.สันทราย 2) อ.ดอยหลอ 6) อ.อมกอย 2) อ.แมแตง 6) อ.ไชยปราการ 
3) อ.สารภี 8) อ.สะเมิง 3) อ.จอมทอง 7) อ.แมแจม 3) อ.เชียงดาว 7) อ.ฝาง 
4) อ.สันกําแพง 9) อ.สันปาตอง 4) อ.ฮอด 8) อ.กัลยาณิวัฒนา 4) อ.พราว 8) อ.แมอาย 
5) อ.แมออน      

 
 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายปวิณ  ชํานิประศาสน) 


