เอกสาร 1
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง สายงานบริหารงานปกครอง
(ตําแหนงผูวาราชการจังหวัด)
1. หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูวาราชการจังหวัด รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาขาราชการในสังกัด
ราชการบริหารสวนภูมิภาค และควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของราชการสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด อํานวยการ
บริ ห ารราชการ สวนภู มิ ภ าค และมี ฐ านะเป* นตั ว แทนของรั ฐ บาลในการชวยเหลื อ สนั บ สนุ น ราชการบริ ห าร
สวนทองถิ่นใหบรรลุผล โดยเป*นผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมมาปฏิบัติ
จัดทําเป*นแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ไปสูภาคปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน รวมทั้งการจัดวาง
ระบบงาน การอํานวยการ การสั่งราชการ การมอบหมายงาน การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผล โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนและทองถิ่น และเป*นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่วางไว นอกจากนี้ยังทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานองค2การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการในฐานะหัวหนาสวนราชการ
3. บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงตอผูตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4. กํากับ ดูแล การปฏิบัติราชการอันมิใชสวนราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยูในจังหวัดนั้น
ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝ=า ยตุลาการ ขาราชการฝ=า ยอัย การ ขาราชการพลเรือ นในมหาวิท ยาลัย
ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู ใหปฏิบัติราชการใหเป*นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการ
กระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานตอกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ
5. ประสานงานและรวมมือ กับขาราชการทหาร ขาราชการฝ=า ยตุลาการ ขาราชการฝ=า ยอัย การ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู ผูตรวจราชการและ
หัวหนาสวนราชการ ในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป@องกันภัยพิบัติสาธารณะ
6. เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให
กระทรวงมหาดไทยทราบ
7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
8. กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองค2การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ใหมีอํานาจทํารายงาน หรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค2การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองค2การของ
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แตงตั้ ง ใหบํ าเหน็ จ และลงโทษขาราชการสวนภู มิ ภาคในจั งหวั ดตามกฎหมาย และตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
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-22. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ประกอบดวย
2.1 ดานแผนงาน
(1) วางแผนการบริ หารงานตามยุ ทธศาสตร2 การพั ฒนาจั งหวั ด และงานบริ หารราชการของจั งหวั ด
เพื่อควบคุมดูแลการบริหารราชการ และการปฏิบัติงานใหเป*นไปดวยความโปรงใสและประสบผลสําเร็จตามเป@าหมาย
(2) กําหนดทิ ศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุ ทธ2 ความคาดหวั งและเป@าหมายความสําเร็ จของ
จังหวัด วางกรอบความคิดในภาพรวมและสวนยอย โดยเชื่อ มโยงกับ พันธกิจของจัง หวัด กระทรวง และกรม
เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของจังหวัด
(3) กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานของสวนราชการในสวนภูมิภาคใหเป*นไปตามทิศทาง
แนวนโยบาย กลยุทธ2ที่กําหนดไว เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเป@าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.2 ดานบริหารงาน
(1) บริหารราชการฐานะผูวาราชการจังหวัด เพื่อแปลงนโยบายของรัฐบาลเป*นแนวทาง และ
แผนบริหารราชการ หรือแผนกลยุทธ2การปฏิบัติราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) สั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจแกปMญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพื่อใหผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป@าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดไวได
(3) ปรับปรุง หรือเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ2และวิธีการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอความตองการของประชาชน
(4) พิ จารณาอนุ มั ติ อนุ ญาต ดํ าเนิ นการตาง ๆ ตามภารกิ จของสวนราชการในจั งหวั ดเพื่ อ
ผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
(5) เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือ
การตัดสินใจแกปMญหาไดอยางถูกตอง
(6) ประสานงานกับองค2กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
หรือแกปMญหาในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
2.3 ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ปกครองบัง คับ บัญ ชา กํ า กับ ดูแ ล และพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลของทุก สวนราชการ
ในจังหวัดเพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(2) บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการไดอยางเป*นธรรม
2.4 ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) วางแผน ติด ตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพ ยากรของจัง หวัด
เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุเป@าหมายและผลสัมฤทธิ์ของจังหวัด
(2) บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงินแผนดินใหเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
และเป*นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
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