เอกสารแนบ 1
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สายงานบริหารงานปกครอง
(ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ
ในสั งกัดราชการบริ ห ารส่ วนภูมิภาค และกากับดูแลการปฏิบัติงานของราชการส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
อานวยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการช่วยเหลือสนับสนุนราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นให้บรรลุผล โดยเป็นผู้รับนโยบายและคาสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรั ฐมนตรี กระทรวง
ทบวง กรม มาปฏิบัติ จัดทาเป็นแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน
รวมทั้งการจัดวางระบบงาน การอานวยการ การสั่งราชการ การมอบหมายงาน การควบคุม การตรวจสอบ
และการติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บ รรลุผ ลโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น
และเป็น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่ว างไว้ นอกจากนี้ ยัง ทาหน้า ที่กากับ ดูแ ลการปฏิบัติง าน
ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
2. บริ ห ารราชการตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรื อ ตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
3. บริหารราชการตามคาแนะนาและคาชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
4. กากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจาอยู่ใน
จั งหวัดนั้ น ยกเว้น ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ ายตุล าการ ข้า ราชการฝ่า ยอัย การ ข้า ราชการพลเรือ น
ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
คาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงาน
ต่อกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 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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.- 2 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงานบริหารราชการ
ของจังหวัด เพื่อควบคุมดูแลการบริหารราชการ และการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(2) ก าหนดทิ ศ ทาง แนวนโยบาย ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ความคาดหวั ง และเป้ า หมาย
ความส าเร็ จ ของจั งหวัด วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่ วนย่อย โดยเชื่อ มโยงกับพันธกิจของจังหวัด
กระทรวง และกรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของจังหวัด
(3) กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม
ทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.2 ด้านบริหารงาน
(1) บริหารราชการฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทาง
และแผนบริหารราชการ หรือแผนกลยุทธ์การปฏิบัติราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) สั่ งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรั บปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกาหนดไว้ได้
(3) ปรับปรุง หรือเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อบั งคั บ หลั กเกณฑ์แ ละวิธี การปฏิ บัติ ในเรื่ องต่า ง ๆ เพื่อ การปฏิบั ติร าชการที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
(4) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการในจังหวัด
เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
(5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น
หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
(6) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
2.3 ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการ
ในจังหวัด เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(2) บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่าง
เป็นธรรม
2.4 ด้านการบริหารงบประมาณและการคลัง
(1) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของจังหวัด
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของจังหวัด
(2) บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
*******************************************
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

