


 

 

 

การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload) 
 รอบที่ ...... ตั้งแต่วันที่ ............ - ............ (6 เดือน.......) 

 .......................................... 
1. ภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ภารกิจ จ านวน (ครั้ง) 
1.1 กลุม่ภารกิจด้านความมั่นคง 

(1) การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
(2) การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
(3) การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน  
(4) การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

(5) การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
(6) การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด  

1.2 กลุม่ภารกิจด้านเศรษฐกิจ 
(1) การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
(2) การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
(3) การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน  
(4) การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

(5) การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
(6) การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด  

1.3 กลุม่ภารกิจด้านสังคม 
(1) การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
(2) การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
(3) การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน  
(4) การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

(5) การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
(6) การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด  

1.4 กลุม่ภารกิจด้านกิจการพิเศษ 
(1) การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
(2) การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
(3) การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน  
(4) การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

(5) การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
(6) การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด  

 



 

 

 

2. ภาระงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภารกิจ จ านวน (ครั้ง) 

2.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกลุม่ภารกิจด้านความมั่นคง 
(1) การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
(2) การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
(3) การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน  
(4) การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

(5) การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
(6) การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด  

2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกลุม่ภารกิจด้านเศรษฐกิจ 
(1) การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
(2) การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
(3) การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน  
(4) การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

(5) การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
(6) การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด  

2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกลุม่ภารกิจด้านสังคม 
(1) การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
(2) การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
(3) การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน  
(4) การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

(5) การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
(6) การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด  

2.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกลุม่ภารกิจด้านกิจการพิเศษ 
(1) การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
(2) การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
(3) การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน  
(4) การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

(5) การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
(6) การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด  

 

 

 

 
 



 

 

 

ค ำอธิบำยกำรจัดเก็บข้อมลูภำระงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(Workload) 

.......................................... 

 1. กำรก ำหนดทิศทำง แนวนโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยของจังหวัด หมายถึง การที่        
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดทิศท าง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย            
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด โดยมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นประธาน/รองประธาน/คณะกรรมการ/คณะท างาน 

 ๒. กำรอนุ มัติ  อนุญำต สั่ งกำร หมายถึง การที่ ส่ วนราชการหรือหน่วยงานเสนอเรื่อง               
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน 

 ๓. กำรประชุม/สัมมนำเพื่อขับเคลื่อนงำน หมายถึง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเพ่ือติดตามและขับเคลื่อนงานการปฏิบัติราชการ เช่น การประชุมรับมอบ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง หรือผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลที่จังหวัด การประชุมรับคณะ
นิเทศงาน/ศึกษาดูงานจากส่วนกลาง การรับตรวจราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๔. กำรควบคุม ก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ส่วนรำชกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ     
กำรขับเคลื่อนงำนในจังหวัด หมายถึง การที่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
มาขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือหารือข้อราชการหรือการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ส่วนราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพใน     
การปฏิบัติราชการ และเพ่ือรับนโยบายหรือข้อสั่งการ หรือขอรับแนวทางการบริหารราชการจังหวัด 

  ๕. กำรตรวจติดตำมและกำรปฏิบัติรำชกำรในพื้นที่ หมายถึง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติราชการ เช่น งานจังหวัดเคลื่อนที่ งานตรวจราชการในพ้ืนที่        
งานตรวจเยี่ยมประชาชน งานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง
การสร้างมวลชนสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนที่ เป็นต้น 

 ๖. กำรชี้แจง ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำประชำชน/ภำคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด หมายถึง         
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ชี้แจงให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหรือ   
แก้ไขปัญหาของจังหวัด การมาร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในจังหวัด 
ตั้งแต่วันที่ ............ - ............ (1 ป)ี 

.......................................... 

ภาระงานของจังหวัด 
หน่วย
นับ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

จ านวน 

1. จ านวนคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ คดี ต ารวจภูธร  
2. จ านวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คดี ต ารวจภูธร  
3. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บ้านพี่เมืองน้อง กิจกรรม สนจ.  
4. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทวิภาคีและพหุภาคี กิจกรรม สนจ.  
5. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเยี่ยมเยือนตามพิธีการทูต กิจกรรม สนจ.  
6. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน อก.  
7. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว โรงงาน อก.  
8. จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกของผู้ประกอบการ 
    เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ พน.  

9. จ านวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง โครงการ สนจ.  
10. จ านวนภาคเอกชน/ประชาสังคม/NGOs/ประชารัฐ กลุ่ม สนจ.  
11. จ านวนครั้งในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน/ประชาสังคม/NGOs/ประชารัฐ 
     มีส่วนร่วม 

ครั้ง สนจ.  

12. จ านวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี  
     การปกป้อง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการเสริมสร้างความปรองดอง 
     สมานฉันท์ 

คน ปค.  

13. จ านวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง สนจ.  
14. จ านวนเรื่องการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
     การทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ 

เรื่อง สนจ.  

15. ระดับคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด คะแนน สนจ.  
16. งบพัฒนาจังหวัด ได้รับจัดสรร ล้านบาท สนจ.  
17. งบพัฒนาจังหวัด ผลการเบิกจ่าย ล้านบาท สนจ.  
18. งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรร ล้านบาท สนจ.  
19. งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ผลการเบิกจ่าย ล้านบาท สนจ.  
20. งบ Function ได้รับจัดสรร ล้านบาท สนจ.  
21. งบ Function ผลการเบิกจ่าย ล้านบาท สนจ.  
22. งบมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับจัดสรร ล้านบาท สนจ.  
23. งบมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผลการเบิกจ่าย ล้านบาท สนจ.  
24. งบอ่ืน ๆ ได้รับจัดสรร ล้านบาท สนจ.  
25. งบอ่ืน ๆ ผลการเบิกจ่าย ล้านบาท สนจ.  
26. จ านวนจุดผ่านแดน แห่ง สนจ.  
27. จ านวนจุดผ่อนปรน แห่ง สนจ.  
28. จ านวนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
     อย่างครบวงจร (Smart Farmer และเกษตรแปลงใหญ่) เพ่ือแก้ไขปัญหาราคา 
     สินค้าเกษตรตกต่ า 

กลุ่ม 
 
 

กษ.  

ตัวช้ีวัดล่าสดุที่ให้จังหวัดกรอก 



 

 

 

ภาระงานของจังหวัด 
หน่วย
นับ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

จ านวน 

29. จ านวนตลาดชุมชนในพ้ืนที่ (ตลาดประชารัฐ) แห่ง ศดธ.จ.  
30. จ านวนผู้ค้าท่ีลงทะเบียน  ราย ศดธ.จ.  
31. จ านวนพื้นที่ (แผง) ในตลาด แผง ศดธ.จ.  
32. จ านวนผู้ค้าท่ีสละสิทธิ์ ราย ศดธ.จ.  
33. จ านวนผู้รับบริการด้านการทะเบียนที่ดิน ราย ทด./สปก.  
34. จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ราย ทด./สปก.  
35. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน/ภาครัฐ คน พม.  
36. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม พม.  
37. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจาก 
     พระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศิลปาชีพ  
     โครงการหลวง 

แห่ง สนจ.  

 
 
 
 
 

 




























