โครงสร้างภารกิจของสานักงานจังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานจังหวัด

อานาจหน้าที่ของสานักงานจังหวัด (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553)
- แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด
เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
- จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ดาเนินตามแผน กากับและติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทา
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรือคาของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดหรือคาขอ
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
- ดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
- อานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

อานาจหน้าที่
- บริหารงานทัว่ ไปของจังหวัดนนทบุรี
- งานช่วยอานวยการผู้วา่ ราชการจังหวัด
- เสนอแนะการบริหารราชการตามทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องผู้วา่ ราชการจังหวัด
- งานรัฐพิธี ราชพิธี
- จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างส่วนราชการ
ภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัดและ
ส่วนกลาง
- งานให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
- งานประชาสัมพันธ์ของสานักงานจังหวัด
- งานการต่างประเทศและความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
- งานกิจการด้านการข่าว
- งานพัสดุของสานักงานจังหวัด
- งานการเงินและบัญชี ในฐานะ กรม/จังหวัด/
สานักงานจังหวัด
- งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
- งานจัดทาคาของบประมาณของสานักงานจังหวัด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อานาจหน้าที่
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่
- จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดหรือคาขอ
งบประมาณของจังหวัด
- ประสานและปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
- บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานในจังหวัด
- งานตรวจราชการ
- ประสานและดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
- งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อานาจหน้าที่
- งานบริหารงานบุคคลในอานาจของผู้วา่ ราชการจังหวัด
- งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดทาฐานขอมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนา
บุคลากรในจังหวัด
- งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทย
ใสสะอาด
- ประสานงานสานักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการ
เพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด
- งาน อ.ก.พ. จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
- งานบริหารงานบุคคลของสานักงานจังหวัดนนทบุรี
- เรื่อ งร้อ งเรีย นเจ้าหน้า ที่ข องรัฐที่อยู่ในอานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
- พัฒนาระบบราชการของจังหวัด
- คารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อานาจหน้าที่
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอานาจผู้ว่าราชการ
จังหวัด)
- การจัดชุดปฏิบัตกิ ารเคลื่อนที่เร็ว (Mobile
Service)
- รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
- งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
- งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service : OSS)
- งานบริการรับเรื่อง – ส่งต่อ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คาปรึกษา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
หมวด ๑ จังหวัด
มาตรา ๕๒/๑ ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
(๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
(๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
(๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการ
ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มี
กฎหมายกำหนด
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑
มาตรา ๕๓ ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว ่าราชการจังหวัด
ในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด
คณะกรมการจังหวัดประกอบด้ว ย ผู้ว ่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว ่าราชการจังหวัดหนึ่งคน
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทำการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่างๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่ งประจำอยู่ในจังหวัด
กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ
ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่างๆ ในกระทรวงหรือทบวงนั้นส่งมา
ประจำอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนึ่งคน
เป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็ น สมควรจะแต่งตั้งให้ห ัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรื อหลายคน
เป็นกรมการจังหวัด เพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้
มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
ส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

