


ค ำช้ีแจง 
กำรจัดเก็บข้อมูลภำระงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (Workload)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2/2563 (1 เมษำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563) 
**************************** 

1. สแกน QR CODE ท้ายหนังสือ หรือ Banner ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สป. 
www.personnel.moi.go.th 

 
 

 

2. ด าเนินการรายงานข้อมูลภาระงานฯ ผ่านทางระบบออนไลน์ Google form โดยในหน้าแรกของการ
รายงาน ให้ระบุ E-mail ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลกลับในรูปแบบของ ไฟล์ PDF  
ไปยัง E-mail ที่ได้ระบุไว้ หลังจากรายงานแล้ว 

3. เมื่อด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่ง” หลังจำกนั้น ระบบจะขึ้นแจ้งว่ำ
ได้รับข้อมูลแล้ว ถือว่ำเสร็จสิ้นกระบวนกำรรำยงำนข้อมูล (ไม่ต้องส่งค ำตอบเพ่ิมอีก) ทั้งนี้ ระบบจะส่ง
รำยงำนกำรจัดเก็บข้อมูลภาระงานฯ ในรูปแบบของไฟล์ PDF ไปยัง E-mail ที่ได้ระบุไว้ในระบบ ตามข้อ 2. 
โดยให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายเข้า (Inbox) หรืออีเมลขยะ (Junk mail) 

 

4. เมื่อได้รับ E-mail แล้ว ให้พิมพ์เอกสำรดังกล่ำว พร้อมให้ 
หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
ทุกหน้ำ และจัดส่ งให้ กองกำรเจ้ ำหน้ ำที่  สป. เพ่ือด ำเนิ นกำร 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากทีส่่งแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ 2 - 3 
ใหม่ โดยกองการเจ้าหน้าที่ สป. จะยึดข้อมูลล่าสุดที่รายงานมา 

 
 
 
กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 
กองการเจ้าหน้าที่ สป. 
โทร/โทรสาร 0 2223 8790 มท. 50365 

http://www.personnel.moi.go.th/


 
การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบท่ี 2/๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖3 - ๓0 กันยายน ๒๕๖๓) 
ส านักงานจังหวัด 

************************** 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
     ๑.๑ ชื่อ - สกุล    
     ๑.๒ ต าแหน่ง    
     ๑.๓ เบอร์โทรศัพท์    

ส่วนที่ ๒ ภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ที ่ ภาระงาน หน่วยนับ (คร้ัง) 
๒.๑ ด้านความม่ันคง 

๑ การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
๒ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
๓ การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน   
๔ การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

๕ การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
๖ การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรในจังหวัด  

๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ 
๑ การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
๒ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
๓ การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน   
๔ การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

๕ การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
๖ การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรในจังหวัด  

๒.๓ ด้านสังคม 
๑ การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
๒ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
๓ การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน   
๔ การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 



ที ่ ภาระงาน หน่วยนับ (คร้ัง) 
๕ การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
๖ การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรในจังหวัด  

๒.๔ ด้านกิจการพิเศษ 
๑ การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
๒ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
๓ การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน   
๔ การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

๕ การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
๖ การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรในจังหวัด  

 
ส่วนที่ ๓ ภาระงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

ที ่ ภาระงาน หน่วยนับ (คร้ัง) 
๓.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทีร่ับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง 

๑ การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
๒ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
๓ การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน   
๔ การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

๕ การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
๖ การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรในจังหวัด  

๓.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทีร่ับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ 
๑ การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
๒ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
๓ การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน   
๔ การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

๕ การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
๖ การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรในจังหวัด  

๓.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทีร่ับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านสังคม 
๑ การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
๒ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
๓ การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน   
๔ การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 



ที ่ ภาระงาน หน่วยนับ (คร้ัง) 
๕ การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
๖ การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรในจังหวัด  

๓.๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทีร่ับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ 
๑ การก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด  
๒ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
๓ การประชุม/สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงาน   
๔ การควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 
 

๕ การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
๖ การชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน าประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กรในจังหวัด  

 
ส่วนที่ 4 ผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปริมาณ 
1 จ ำนวนคดีควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ คดี  
2 จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรเตรียมควำม

พร้อมด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
หมู่บ้ำน/
ชุมชน 

 

3 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด เรื่อง  
4 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจนเป็น

ที่ยุต ิ
เรื่อง  

5 จ ำนวนกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยและไกลเกลี่ยข้อพิพำท เรื่อง  
6 จ ำนวนคดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ คดี  
7 จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ บ้ำนพ่ี

เมืองน้อง 
กิจกรรม  

8 จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ทวิภำคี
และพหุภำคี 

กิจกรรม  

9 จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ กำรเยี่ยม
เยือนตำมพิธีกำรทูต 

กิจกรรม  

10 จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม โรงงำน  
11 จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว โรงงำน  
12 จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้พลังงำน

ทำงเลือกของผู้ประกอบกำรเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

โครงกำร  

13 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
เมือง 

โครงกำร  

14 จ ำนวนประชำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม ปลูกฝังค่ำนิยม อุดมกำรณ์ 
ควำมจงรักภักดี กำรปกป้อง และเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ
และกำรเสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 

คน  



ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปริมาณ 
15 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เรื่อง  
16 จ ำนวนเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำครำชกำร 
เรื่อง  

17 จ ำนวนจุดผ่ำนแดน แห่ง  
18 จ ำนวนจุดผ่อนปรน แห่ง  
19 จ ำนวนเกษตรหรือกลุ่มเกษตรที่ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริม

กำรเกษตรอย่ำงครบวงจร (Smart Farmer และเกษตรแปลง
ใหญ่) เพ่ือแก้ไขปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ 

กลุ่ม  

20 จ ำนวนผู้รับบริกำรด้ำนกำรทะเบียนที่ดิน รำย  
21 จ ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำรจัดที่ดินท ำกินให้

ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล 
รำย  

22 จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ดีรับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน/หมู่บ้ำน/
ชุมชน/ภำครัฐ 

คน  

23 จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ กิจกรรม  
24 จ ำนวนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรขยำยผล

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์ศิลปำชีพ โครงกำรหลวง 

แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


