มาตรา 7 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
ประวัติ
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด เปนหนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค ดําเนินการเปนศูนยกลางในการ
บริหารงานของผูวาราชการจังหวัด เชนเดียวกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของการบริหาร ราชการของกระทรวงมหาดไทยในสวนกลางสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานที่ปรากฏ
ชื่อเปนครั้งแรกใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งตามมาตรา 38 ของ
พระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดไววา “ใหแบงสวนราชการของจังหวัด” ดังนี้
(1) สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัดนั้น มีผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
(2) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง
กรม นั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ”
อยางไรก็ตาม แมวาสํานักงานจังหวัดจะมีปรากฏชื่ออยูตามกฎหมายแตในทางปฏิบัติ สํานักงาน
จั งหวั ดยัง ไมเคยไดรั บการจั ดตั้ ง ขึ้น โดยเจ าหน าที่ข องตนเองไปประจํ า ปฏิบัติ งานอยูเลย คงมีแ ต
เฉพาะตัวผูวาราชการจังหวัดเพียงทานเดียว ทั้งนี้อาจเปนเพราะในระยะแรก ๆ งานของสํานักงาน
จั งหวัด มีปริ มาณไมมากนัก ซึ่ ง ผู วาราชการจั ง หวัดไดม อบหมายใหแ ผนกปกครองจั ง หวัด เป น
ผูรับผิดชอบดําเนินการแทน
ตอมาเมื่องานดานตาง ๆ ของจังหวัดมีปริมาณเพิ่มขึ้นกระทรวงมหาดไทยไดพิจ ารณาเห็นความ
จําเปนที่จ ะตองจั ดตั้งสํ านักงานจัง หวัด โดยมีเจาหนาที่ของตนเองปฏิบัติงานอยูอยางแทจริ ง เพื่อ
ชวยเหลือผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติง านตามภารกิจ หนาที่และความรั บผิดชอบ ซึ่ง มีอยูอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะ เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให บังเกิดผลแกประชาชนในทองที่ และรัฐบาลไดมีนโยบายที่จ ะ
พัฒนาการบริหารราชการที่จะใหหนวยงานของทุก กระทรวง ทบวง กรม ที่มีหนวยงานในจังหวัดไดขึ้น
ตรงหรือรายงานต อผู วาราชการจั ง หวัด สํ านักงานจังหวัดจึง ตองทําหนาที่เปนศู นยกลางในการ
บริหารงานของผู วาราชการจั งหวัด และเปนศูนยก ลางในการประสานแผนและ โครงการของทุก
กระทรวง ทบวง กรมในจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2516 จึงได
กําหนดใหมีอัตรากําลังเจาหนาที่ เพื่อทําหนาที่ช วยเหลือผูวาราชการจั งหวัดขึ้นในสํานักงานจังหวัด
5 จังหวัด และไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518 กําหนดใหขยายการจัดอัตรากําลัง
เพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2518 อีกจํานวน 16 จังหวัด และในป พ.ศ. 2519 จํานวน 49 จังหวัดตามลําดับ ทั้งนี้
เพื่อใหสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานที่มีขีดความสามารถในการบริหารราชการสวนภูมิภาคดําเนินการ
เปนศูนยกลาง ในการบริหารงานของผูวาราชการจั งหวัด ไดเช นเดียวกับสํ านัก งานปลั ดกระทรวง
มหาดไทยในสวนกลาง
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รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัดใหเปนไปตามนโยบาย
ซึ่งไดจัดให มีเจาหนาที่ขึ้นในสวนราชการของสํานักงานจังหวัดเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2517 ใน 5
จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค ชลบุรี สงขลา และยะลา
ตอมา ในป พ.ศ. 2518 ไดขยายการดําเนินการเพิ่มขึ้นใน 16 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา
อุบลราชธานี เชียงใหม นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี นราธิวาส ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี สมุทรปราการ สุโขทัย พิจิตร นครปฐม และชุมพร และในป พ.ศ. 2519 ไดขยายเพิ่มขึ้นจน
ครบทุกจังหวัด

พันธะกิจของสํานักงานจังหวัด
เนื่องจากสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสรางและการบริหารจัดการ
ในรูปแบบขององคการระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบงงานกันตามความถนัดเฉพาะ
ดาน (Specialization) ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมายและระเบียบ
เปนหลักในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เนนความสัมพันธที่ไมเปนสวนตัว ไมยึด
ติดในตัวบุคคล แตยึดตําแหนงเปนหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเขาทํางาน และเลื่อนตําแหนง
หรือใหผลตอบแทนตามความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure)
สํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สําคัญหนวยงานหนึ่งที่ทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษา (Back Office ) สําหรับผูวาราชการจังหวัด กลาวคือ ทําหนาที่ใหคําแนะนําหรือ
แสดงขอคิ ดเห็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของผู วาราชการจัง หวัด ในการบริหารราชการใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุงหมาย ดังนี้
2.1 เพื่อเปนศูนยกลางการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
ภายในจังหวัด ในการรวมกันพัฒนาจังหวัดใหเจริญกาวหนา
2.2 เปนหนวยงานใหคําปรึกษาราชการของจังหวัด พรอมทั้งเปนศูนยกลางของขอมูลขาวสาร
และระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถวน
2.3 เพื่อบริหารงานภายใตการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อยางสูงสุด
2.4 เพื่อใหบริการแกภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ใหไดรับความพึง
พอใจอยางสูงสุด
2.5 สนับสนุนใหการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดและของสวนราชการตางๆ ในฐานะ
สํานักงานเลขานุการของผูวาราชการจังหวัด ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของสํานักงานจังหวัด
(1) เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแกผูวาราชการจังหวัด
(2 ) เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
(3) เพื่อกํากับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด
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(4) เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเชน งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล
ในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
(5) เพื่อประสานราชการกับหนวยงานตางๆ

อํานาจหนาที่สํานักงานจังหวัด
 แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผน และเครือขายสารสนเทศของ
จังหวัด โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
 จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับ และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด
 อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติและสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด
 ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

การมีภาวะผูนํา (LeaderShip)
สํานักงานจังหวัด มี หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และเปนผูที่รับขอสั่งการ
หรือขอราชการจากผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นํามาสูแผนงาน/นโยบายการบริหารงาน
ในดานตางๆ ดังนั้น หัวหนาสํานักงานจังหวัดจึงตองเปนผูที่มีบทบาท มีภาวะผูนําคอนขางสูงในหลายๆ ดาน
ดังนี้
4.1 เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล
4.2 เปนผูมีความรูค วามสามารถ สามารถตัดสินใจในภาวะวิกฤตไดอยางเด็ดขาด
4.3 เปนผูริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณในปจจุบัน
4.4 มีความอดทนตอภาระหนาที่ ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา
4.5 เอื้อเฟอเผื่อแผ จิตใจโอบออมอารี มีความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา
4.6 สรางความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ รวมทั้งการสรางความสัมพันธกับบุคลากร
ภายใน หนวยงานใหเกิดความรักใครสามัคคีกัน

โครงสรางและภารกิจ
แบงออกเปน 3 กลุม 1 ฝาย 1 หนวย
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1. จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
2. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งประกอบดวย
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กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1. จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
2. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งประกอบดว
- แผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ
- แผนงานของหนวยราชการตามนโยบายของคณะกรรมการกระจายความเจริญไปสู
ภูมิภาคและทองถิ่น (กนภ.)
- แผนงานถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และแผนปฏิบัติการ
- แผนงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไมไดอยูในแผน กนภ. รวมทั้งองคกรภาคเอกชน
ในจังหวัด
- แผนงานโครงการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล
3. ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผน
พัฒนาจังหวัด
4. ประสานและดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5. สนับสนุนเชิงวิชาการดานนโยบายและแผนแกหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด
6. ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการพัฒนาจังหวัด
7. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
1. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและเปนศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
2. จัดใหมีและใหบริการเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารระหวาง
สวนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหวางจังหวัดและกับสวนกลาง
3. ใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. งานตรวจราชการของผูบริหารระดับสูงจากกระทรวง

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
1. งานฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังของจังหวัด
2. งานสนับสนุนผูวาราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. งานบริหารงานบุคคลในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
4. งานประสานกับสํานักงาน ก.พ. และสวนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสราง
ความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด
5. การจัดทําฐานขอมูลบุคคลจังหวัด
6. งานพัฒนาบุคคลากรของจังหวัด
7. งานกําหนดสมรรถนะของผูปฏิบัติงาน
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8. งานการวางแผนการใชกําลังคนในจังหวัด
9. งานการสรรหาคนดีคนเกงเขารับราชการในพื้นที่
10. งานการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
11. งานสงเสริมจริยธรรมปองกันทุจริตและประเทศไทยใสสะอาด
12. งานการเตรียมกําลังคนใหม
13. พัฒนาระบบบริหารราชการและวิธีการปฏิบัติราชการของขาราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไป
ตาม ม.3/1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
14. พิจารณาเสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ในจังหวัด
15. ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุนรวมมือกับสวนราชการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการ
พัฒนา ระบบราชการจังหวัด
16. จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและวางแผนการบริหารกําลังคน
17. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหัด
18. งาน อ.ก.พ.จังหวัด

ฝายอํานวยการ
1. บริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผูวาราชการจังหวัด
2. เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด
3. รับเรื่องราวรองทุกข (ศูนยดํารงธรรม)
4. งานรัฐพิธี ราชพิธี และงานประชาสัมพันธของสํานักงานและจังหวัด
5. เสนอแนะ การกํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่ง
ประจําอยูในจังหวัด ตามที่กฎหมายกําหนด
6. เสนอแนะ การกํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน องคกรของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ในจังหวัด

หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดตราด
การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในสวนราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตราด
-------------------------

