


 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












