เอกสาร 1
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สายงานบริหารงานปกครอง
(ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และกากับดูแลการปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อานวยการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการช่วยเหลือสนับสนุนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นให้
บรรลุผล โดยเป็นผู้รับนโยบายและคาสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ จัดทา
เป็ น แนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ไปสู่ภ าคปฏิบัติให้ เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน รวมทั้งการจัดวาง
ระบบงาน การอานวยการ การสั่งราชการ การมอบหมายงาน การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
3. บริ ห ารราชการตามค าแนะน าและคาชี้แ จงของผู้ ต รวจราชการกระทรวงในเมื่ อไม่ขั ดต่ อ
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ หรื อ คาสั่ ง ของกระทรวง ทบวง กรม มติ ของคณะรั ฐ มนตรีห รือ การสั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี
4. กากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจาอยู่ในจังหวัดนั้น
ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
ในสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
คาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทาใด ๆ
ของข้ า ราชการในจั ง หวั ด ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง ของกระทรวง ทบวง กรม มติ ของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานต่อกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้า ราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ
และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ
6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสานักงบประมาณ
ตามมาตรา 52 วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
7. กากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
8. กากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ ให้มีอานาจ
ทารายงาน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บาเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ
ตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
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-22. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงานบริหารราชการของ
จังหวัด เพื่อควบคุมดูแลการบริหารราชการ และการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
(2) กาหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จ
ของจังหวัด วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่วนย่อย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของจังหวัด กระทรวง และกรม
เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของจังหวัด
(3) กากับ ติดตาม เร่ง รัด การดาเนินงานของส่ วนราชการในส่ว นภูมิภ าคให้ เป็นไปตาม
ทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.2 ด้านบริหารงาน
(1) บริหารราชการฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางและ
แผนบริหารราชการ หรือแผนกลยุทธ์การปฏิบัติราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกาหนดไว้ได้
(3) ปรั บปรุ ง หรื อเสนอให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งต่ า ง ๆ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
(4) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการในจังหวัดเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
(5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น
หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
(6) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
2.3 ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการในจังหวัด
เพือ่ การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(2) บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่างเป็นธรรม
2.4 ด้านการบริหารงบประมาณและการคลัง
(1) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของจังหวัด
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของจังหวัด
(2) บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
*******************************************
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

