โครงสร้ างอัตรากาลังของสานักงานจังหวัด
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นวก.ตส. (ชานาญการหรื อชานาญการพิเศษ) = 1( 36 จังหวัด)
นวก.ตส. (ชานาญการ)
= 1( 40 จังหวัด)
นวก.ตส. (ปฏิบตั ิการหรื อชานาญการ)
= 1-2

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด น.ปค. (บริ หาร
สู ง)
สานักงานจังหวัด

18-30

รองผู้วา่ ราชการจังหวัด =2-3
น.ปต. (บริ หารต้ น)

หัวหน้ าสานักงานจังหวัด
ผอ. (อานวยการสูง)

กลุม่ งานอานวยการ

6-12

น.จกป. (ชานาญการพิเศษ) = 1(48 จังหวัด)
น.จกป. (ชานาญการ)
= 1(28 จังหวัด)
นก. (ปฏิบตั ิการหรื อชานาญการ)
=1
น.ทบ. (ปฏิบตั ิการหรื อชานาญการ) = 0-1
น.จกป.(ปฏิบตั ิการหรื อชานาญการ) = 0-3
นวก.กง (ปฏิบตั ิการหรื อชานาญการ) = 0-1
จ.กง. (ปฏิบตั ิงานหรื อชานาญงาน) = 0-2
จ.ธก. (ปฏิบตั ิงานหรื อชานาญงาน) = 1 - 5

กลุม่ งานข้ อมูลสารสนเทศและ
5-9
การสือ่ สาร
น.วค. (ชานาญการหรื อการพิเศษ) = 1

กลุม่ งานยุทธ์ศาสตร์
2-8
การพัฒนาจังหวัด
น.วค. (ชานาญการหรื อการพิเศษ) = 1

กลุม่ งานบริ หารทรัพยากรบุคคล
4
น.ทบ.
(ชานาญการหรื อชานาญการพิเศษ) =1

น.วค. (ปฏิบตั ิการหรื อชานาญการ) = 1 -3
นวก.คต. (ปฏิบตั ิการหรื อชานาญการ) = 1
จ.ธก.. (ปฏิบตั ิงานหรื อชานาญงาน) = 0-2
นช.ฟฟ. (ชานาญงาน)
= 0-1
นช.ฟฟ (ปฏิบตั ิงานหรื อชานาญงาน) = 0-2
นช.ศ. (ปฏิบตั ิงานหรื อชานาญงาน) =0- 1

น.วค. (ชานาญการ) = 1-2
น.วค. (ปฏิบตั ิการหรื อชานาญการ)
จ.ธก. (ปฏิบตั ิงานหรื อชานาญงาน)
นช.ศ (ปฏิบตั ิงานหรื อชานาญงาน)

น.ทบ. (ปฏิบตั ิงการหรื อชานาญการ)
พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
(ตาแหน่งพนักงานราชการ)

= 0-5
= 0-1

=0

= 0-1

น.ปค. - นักปกครอง นวก
ผอ.
นก.
น.ทบ.
น.จกป.
นช.ศ.
จ.กง.

= 0-1

-ผู้อานวยการ
- นิติกร
-นักทรัพยากรบุคคล
-นักจัดการงานทัว่ ไป
- นายช่าวศิลป์
-เข้ าพนักงานการเงืนและบัญชี

.คต. -นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นวก.ตส. -นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นวก.กง -นักวิชาการเงินและบัญชี
น.วค. - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
จ.ธก. -เจ้ าพนักงานธุรการ
นช.ฟฟ -นายช่าวไฟฟ้ า

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการ
ดาเนินงาน
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น
รองผู้ว่าราชการ

รองผู้ว่าราชการ

รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น
หน่วยตรวจสอบ

หัวหน้าสานักงานจังหวัด

ภายในจังหวัด

ขอนแก่น
กลุ่มงาน
อานวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- บริหารงานทั่วไปและงานช่วย
อานวยการผู้บริหารของจังหวัดและผู้ว่า
ราชการจังหวัด
- เสนอแนะการบริหารราชการตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดารงธรรม)
- งานรัฐพิธี ราชพิธี และงาน
ประชาสัมพันธ์ของสานักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหาร
มีหน้าทีทรั
่ความรัพ
บผิยากรบุ
ดชอบเกี่ยวกับคคล
- งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์กาลังคนของจังหวัด
- งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานบริหารงานบุคคลในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
- งานประสานกับสานักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่ม
ขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มเข็งด้านการ
บริหารงานทรัพยาการบุคคลจังหวัด
- งานจัดทาฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด
- งานวางยุทศาสตร์กาลังคน
- งานการกาหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
- งานการวางแผนการใช้กาลังคนในจังหวัด
- งานการสรรหาคนดีคนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่
- งานการรักษาบุคลาการที่มีศักยภาพสูง
- งานการวางแผนพัฒนาบุคลาการในจังหวัด
- งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทยสะอาด
- งานการเตรียมกาลังคนใหม่

กลุ่มงานข้อมูล
สือ่ สาร
มีสารสนเทศและการ
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
- จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารระหว่าง
ส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่าง
จังหวัดและกับส่วนกลาง
- ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
- ประสารและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และแผนการ/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
- ประสานและดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากแพระราช
ดาริ
- สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผน แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
- ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
พัฒนาจังหวัด
- งานตรวจราชการ

