
 

โครงสร้างภายในของส านักงานจังหวัด 
 

 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้ส านักงาน
จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ๒ ด้านที่ส าคัญ คือ  
  ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด  
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ และการก าหนดต าแหน่งใหม่ในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การ
แบ่งส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยก าหนดให้ส านักงานจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของ
จังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพ่ือการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด จัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดดาเนินการตามแผน กากับ และติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนา
จังหวัด อ านวยการ ประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้าง
องค์กรส านักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน ประกอบด้วย  
  กลุ่มงานอ านวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้  
   บริหารงานทั่วไปของจังหวัด 
    งานช่วยอ านวยการผู้ว่าราชการจังหวัด 
    เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
    งานรัฐพิธี ราชพิธี 
    จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัดและ
ส่วนกลาง 
    งานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
    งานประชาสัมพันธ์ของส านักงานจังหวัด 
    งานการต่างประเทศและงานความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    งานกิจการด้านการข่าว 
    งานพัสดุของส านักงานจังหวัด 
    งานการเงินและบัญชี ในฐานะ กรม/จังหวัด/ส านักงานจังหวัด 
    งานเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
    งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
    งานจัดท าค าของบประมาณของส านักงานจังหวัด   



  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด มีภารกิจดังนี้  
   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
   การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่  
   จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
   จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค าของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
   ประสานและปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
   ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
   สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานในจังหวัด 
   งานตรวจราชการ 
   ประสานและด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
   งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล 
    
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีภารกิจดังนี้  
   งานบริหารงานบุคคลในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
   งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
   จัดท าฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัด 
   งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทยใสสะอาด 
   ประสานงานกับส านักงาน ก.พ.และส่วนราชการในการเพ่ิมขีดความสามารถและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด 
   งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ. 
   งานบริหารงานบุคคลของส านักงานจังหวัด 
   เรื่องร้องเรีรยนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
   การพัฒนาะรบบราชการของจังหวัด 
   ค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด 
 
 กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มีภารกิจดังนี้  
   รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ านาจผู้ว่าราชการ
จังหวัด) 
   การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service) 
   รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
   งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด 
   งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS) 



   งานบริการและให้ค าปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   งานบริการรับเรื่อง – ส่งต่อ 
   งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค าปรึกษา 
 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานจังหวัด  
   แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่  
   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
วางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพ่ือการบริหารและวางแผน
พัฒนาจังหวัด  
   จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ด าเนินการตามแผน ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือค าของบประมาณของจังหวัด และ
ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดหรือค าของบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
   ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด  
   อ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด  
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 วัตถุประสงค์ของสานักงานจังหวัด  
 ๑. เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ๒. เพ่ือรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง  
 ๓. เพ่ือก ากับดูแล เกีย่วกับการติดตามผลการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ๔. เพ่ือจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ๕. เพ่ือประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ  
 
 พันธกิจของส านักงานจังหวัด  
 เนื่องจากส านักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการใน
รูปแบบขององค์การระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน 
(Specialization) ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมาย และระเบียบเป็นหลัก
ในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่
ยึดต าแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าท างาน และเลื่อนต าแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตาม
ความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure)  
 ส านักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทีส่ าคัญเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) ส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือแสดง
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  



 ๒.๑ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใน
จังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า  
 ๒.๒ เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและ
ระเบียบปฏิบัติราชการทีค่รบถ้วน  
 ๒.๓ เพ่ือบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ า กัดให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด 
 ๒.๔ เพ่ือให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่าง
สูงสุด  
 ๒.๕ สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ใน ฐานะ
ส านักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 โครงสร้างส านักงานจังหวัด  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๐ แบ่งส่วนราชการของจังหวัด
ไว้ ซึ่งได้ระบุถึงส านักงานจังหวัดและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ด้วย ดังนี้  
 (๑) ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มี
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
จังหวัด  
 (๒) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม
นั้น ๆ มีหน้าที่ส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ  
 

********************* 


