โครงสร้างภายในของสานักงานจังหวัด
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนด
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้สานักงาน
จังหวัด มีอานาจหน้าที่ ๒ ด้านที่สาคัญ คือ



ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ และการกาหนดตาแหน่งใหม่ในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กระ
แบ่งส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกาหนดให้สานักงานจังหวัดมีอานาจ
หน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของ
จังหวัด โดยเป็นศูน ย์สารสนเทศของจั งหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด จั ดทาแผนพัฒนา
จังหวัดดาเนินการตามแผน กากับ และติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนา
จังหวัด อานายการ ประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงานอันเป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้าง
องค์กรสานักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน ประกอบด้วย


กลุ่มงานอานวยการ มีภารกิจหลักแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มช่วยอานวยการและประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป
ของจังหวัดและผู้ว่าราชการ จังหวัด การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจของผู้ว่า
ราชการ จังหวัด การเสนอแนะ กากับดูแล การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่ง
ประจาอยู่ใน จังหวัดตามที่กฎหมายกาหนด การเสนอแนะการกากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสานักงานจังหวัด และ
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดารงธรรม)
o กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการและการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการ และวิธีการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม ม.๓/๑ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพิจารณาการ
เสนอแนะให้คาปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การปฏิบัติง าน
ประสานงาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนการบริหารกาลังคนของจังหวัด งาน อ.ก.พ.จังหวัด งานพัฒนา
บุคลากรของจังหวัด งานบริ หารและงานเลขานุการคณะกรรกมารพัฒ นาระบบ ราชการ และยุ ทธศาสตร์
กาลังคนของจังหวัด
o



กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีภารกิจดังนี้
o ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
o ประสานและดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
o สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
o ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด
o ติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังนี้
o พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
o จัด ให้ มี และให้ บริ ก ารเครื อข่ า ยเชื่อมโยงฐานข้ อมูล สารสนเทศระหว่า งส่ ว นราชการภายใน
จังหวัดและอาเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง
o ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์


กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีภารกิจดังนี้
o งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กาลังคนของจังหวัด
o งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
o งานบริหารงานบุคคลในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
o งานประสานกับสานักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขี ดความสามารถ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
o งานจัดทาฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด
o งานวางยุทธศาสตร์กาลังคน
o งานกาหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
o งานวางแผนการใช้กาลังคนในจังหวัด
o งานการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด
o งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
o งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
o งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด
o งานการเตรียมกาลังคนใหม่


อานาจหน้าที่ของสานักงานจังหวัด
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และ
เครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนา
จังหวัด

จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและดาเนินการตามแผน

กากับและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

อานวยการ ประสานและปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

ดาเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับ
จังหวัด

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


วัตถุประสงค์ของสานักงานจังหวัด
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
เพื่อกากับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
๕. เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ
พันธกิจของสานักงานจังหวัด
เนื่องจากสานักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการใน
รูปแบบขององค์การระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน
(Specialization)ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมาย และระเบียบเป็นหลัก
ในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่
ยึดตาแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าทางาน และเลื่อนตาแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตาม
ความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure)
สานักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สาคัญหน่วยงานหนึ่งที่
ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ทาหน้าที่ให้คาแนะนาหรือแสดง
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
๒.๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใน
จังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า
๒.๒ เป็นหน่วยงานให้คาปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและ
ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน

๒.๓ เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด
๒.๔ เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่าง
สูงสุด
๒.๕ สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ใน ฐานะ
สานักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างสานักงานจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๐ แบ่งส่วนราชการของจังหวัด
ไว้ ซึ่งได้ระบุถึงสานักงานจังหวัดและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ด้วย ดังนี้
(๑.) สานักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น
มีหัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
จังหวัด
(๒.) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม
นั้น ๆ มีหน้าที่ส่วนราชการประจาจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ
*********************

