โครงสร้างและคณะผู้บริหารของจังหวัดนนทบุรี
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
จังหวัดนนทบุรี
ให้คาปรึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี

กบจ.

คณะกรมการจังหวัด

สอดส่อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

(ด้านเศรษฐกิจ)

(ด้านความมั่นคง)

(ด้านสังคม)

ส่วนราชการส่วนกลาง

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค

อาเภอ

หัวหน้าส่วนราชการระดับ
จังหวัดสังกัดส่วนกลาง

หัวหน้าส่วนราชการระดับ
จังหวัดสังกัดภูมิภาค

นายอาเภอ

1. ที่ทาการปกครองจังหวัด
2. สานักงานจังหวัด
3. สานักงานที่ดินจังหวัด
4. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
5. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
7. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
8. สานักงานคลังจังหวัด
9. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
10. สานักงานประมงจังหวัด
11. สานักงานเกษตรจังหวัด
12. สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
13. สานักงานสหกรณ์จังหวัด
14. สานักงานแรงงานจังหวัด
15. สานักงานจัดหางานจังหวัด
16. สานักงานประกันสังคมจังหวัด
17. สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
18. เรือนจาจังหวัด
19. สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
20. สานักงานบังคับคดีจังหวัด
21. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด
22. สานักงานพลังงานจังหวัด
23. สานักงานพาณิชย์จังหวัด
24. สานักงานขนส่งจังหวัด
25. สานักงานสถิตจิ ังหวัด
26. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
27. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
28. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
29. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
30. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
31. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
32. สานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

กธจ./ผต.

ส่วนราชการท้องถิ่น

ส่วนราชการส่วนภูมภิ าค
ระดับอาเภอ

กากับดูแล

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

เทศบาล

นายกเทศมนตรี

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

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

