
ประสบการณ์นักบริหาร : ความคาดหวังต่อ                 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด  

โดย นายพรพจน์  เพ็ญพาส   

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ด้านบริหาร  

บรรยายในโครงการ 
เสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าส านักงานจังหวัด  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

ณ ห้องราชา ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรงปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  
 



ผู้ว่าราชการจังหวัด  

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานจังหวัด   
: Back Office     

หัวหน้า 
ส านักงานจังหวัด 

เสนาธิการ  
อ านวยการ และ

สนับสนุนการท างาน
ของผู้ว่าราชการ

จังหวัด  
วิเคราะห์ วางแผน 
แกนกลางในการ   

บูรณาการแผนงาน/
โครงการเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่  

สนับสนุนผู้ว่า
ราชการจังหวัดด้าน

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  



ผู้ว่าราชการจังหวัด  

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานจังหวัด  

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ประสานงาน  
๑๐ ทิศ   

- ราชการบริหาร 
  ส่วนภูมิภาค   
- ราชการบริหาร
ส่วนกลางในภูมิภาค 
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน 
- ท้องที่ ท้องถิ่น 

หัวหน้า 
ส านักงานจังหวัด 

เสนาธิการ  
อ านวยการ และ

สนับสนุนการท างาน
ของผู้ว่าราชการ

จังหวัด  

วิเคราะห์ วางแผน 
แกนกลางในการ   

บูรณาการแผนงาน/
โครงการเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่  

สนับสนุนผู้ว่า
ราชการจังหวัดด้าน

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  



ความคาดหวังของผู้บริหารต่อหัวหน้าส านักงานจังหวัด 

๑. แกนกลางในการรับนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสทิธิภาพ  



๒. เป็นศูนย์กลางในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่  
One 
Plan 



๓. คุณภาพในการจัดท าค าของบประมาณ และติดตาม  
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด  

      ให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ และประชาชน  

 เร่งด าเนินการในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ 
       แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด  



๔.   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหาร 



1. ข้อมูลพื้นฐาน 
  แผนงาน/โครงการ 

2. ผลการด าเนิน 
   โครงการ (งาน) 

3. ผลการใช้จ่าย 
  งบประมาณ(เงิน) 

4. ผลการ
ตรวจราชการ 

 5. ปัญหา ข้อสั่งการ 

- ใช้เป็น KM ส าหรับผู้สนใจเรื่องการเขียนโครงการ 

- ครอบคลุมทุกแหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด 
  งบ Function งบกลางรัฐบาล และงบอื่นๆ  

- ใช้ PR ผลงานของส่วนราชการ 

- ใช้เป็นข้อมูลใหผู้้บริหารใช้ในการตรวจติดตามแผนงานโครงการทุกโครงการ 

- มี 32 รูปแบบรายงาน ครอบคลุมการใช้งานทุกมิติ 

- หน่วยงานระดับนโยบายน าผลสมัฤทธิ์โครงการไปใช้ในการวางแผนในปี
ต่อไป 

- ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหนว่ยงานไดท้ันท่วงที เรียลไทม์ 

- ผู้บริหารสามารถสั่งการผ่านแอพลเิคชั่นไลน์ PADME ได้ทุกโครงการ 

PADME 

report 

- มีระบบออนไลน์ Chat ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

9 ปี 12,229 User 

ยอด App download 500+ 

www.padme.moi.go.th 

PADME 

8 

โปรแกรมระบบตดิตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปขีองจังหวัดกลุ่มจังหวัด 



Province 

Thai Niyom 

Dram 
rongtham Benchmark 

KM Financial 
DATA Set 

Summary 
DATA 

DATA Set 

GIS 

EIS 
9 

น าเข้าข้อมูลส าคัญในระบบฐานข้อมูล  เพื่อสนับสนนุการบรหิาร 
รวมถึงประสานบรูณาการการใช้ฐานข้อมูลส าคญัร่วมกนั 

Provincial   

Data Tank  



6. การติดตาม ประเมินผล 

การติดตาม และการประเมินผลแผนพัฒนา / 
แผนปฏิบัติราชการ   รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณ              
ในพื้นที่  

การติดตาม ประเมินผลตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  

การสนับสนุนการตรวจราชการ และการติดตามของ
คณะตรวจประเมินต่าง ๆ  





ตวัชีว้ดัของจงัหวดั จ านวน 3 ตวัชีว้ดั 

องคป์ระกอบที ่2 (Agenda Bsae) องคป์ระกอบที ่3 (Area Base) องคป์ระกอบที ่4 (Innovation Base) 

การจดัการขยะมูลฝอย ม ี3 ตวัชีว้ดัยอ่ย  
1) ปรมิาณขยะมลูฝอยตกคา้งทีไ่ดรั้บการจัดการอย่าง

ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 
2) รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชนไดรั้บการ

จัดการอยา่งถกูตอ้งตามหลักวชิาการ 
3) รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชนทีน่ ากลบัมาใช ้

ประโยชน ์ 

รอ้ยละความส าเร็จของการจดัท าฐานขอ้มูลจงัหวดั 
ประเมนิจากฐานขอ้มลู 2 ฐาน ดงันี ้ 
1) ฐานขอ้มลูตวัชีว้ดัการพัฒนาจังหวดั (24 ตวัชีว้ดั   

55 ฐานขอ้มลู)  
2) ฐานขอ้มลูตวัชีว้ดัตามประเด็นยทุธศาสตร ์(3 

ตวัชีว้ดั  
      12 ฐานขอ้มลู) 

 

ขอ้เสนอการพัฒนานวตักรรม  
จ านวน 1เรือ่ง 

1) ฐานขอ้มูลตวัชีว้ดัการพฒันาระดบัจงัหวดั (4 มติ ิจ านวน 24 ตวัชีว้ดั 55 ฐานขอ้มูล) 
2) ฐานขอ้มูลตวัชีว้ดัตาม 
     ประเด็นยทุธศาสตร ์

(จ านวน 3 ตวัชีว้ดั 
12 ฐานขอ้มูล)  

การเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบมี
สว่นร่วม (Inclusive Growth) 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิและการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
(Growth & Competitiveness) 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิโดย
ค านงึ ถงึการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม (Green 

Growth) 

ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน 
ของภาครัฐ(Government 

Efficiency) 

1. รอ้ยละของประชากรทีอ่ยู ่
    ใตเ้สน้ความยากจน 

7. อตัราการเปลีย่นแปลงของ 
    รายไดเ้ฉลีย่ของครัวเรอืนใน 
    จังหวดั (%) 

13. อตัราการเปลีย่นแปลงของ 
       พืน้ทีป่่าไมใ้นจังหวดั (%) 

19. รอ้ยละของครัวเรอืนที ่
       เขา้ถงึน ้าประปา (%) 

1. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 

2. สมัประสทิธิก์ารกระจาย 
    รายได ้(GiNi Coefficient)  

8. อตัราการเปลีย่นแปลงของ 
    ผลติภัณฑม์วลรวมในจังหวดั  
     (%) 

14. สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัด
ถกูตอ้ง  
     ต่อปริมาณขยะที่ เ กิดขึ้น 
(%) 

20. รอ้ยละของประชากรที ่
       เขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต (%) 

2. มลูคา่ผลผลติทางการเกษตร 
   ทีส่ าคญัของจังหวดั 

3. รอ้ยละของครัวเรอืนทีม่บีา้น 
    และทีด่นิเป็นของตนเอง (%) 

9. อตัราการวา่งงาน (%) 15. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ
เรอืน 
     กระจก (ตน้กา๊ซเรอืนกระจก) 

21. สดัสว่นประชากรตอ่จ านวน  
      แพทย ์(คน/แพทย)์ 

3. อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ
    ทางถนนตอ่ประชากรแสนคน 

4. รอ้ยละของผูอ้ยูใ่นระบบประกนั 
     สงัคมตอ่ก าลงัแรงงาน (%) 

10. อตัราสว่นหนีเ้ฉลีย่ตอ่รายได ้
      เฉลีย่ของครัวเรอืน (เทา่) 

16. สัดส่วนปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
ภาค 
        ครัวเรอืนตอ่ประชากร  
        (กโิลวตัต-์ชัว่โมง/คน) 

22.  ร ้อยละภาษีที่ท อ้งถิ่น
จัดเก็บ  
      ไดต้อ่รายไดร้วมทีไ่มร่วม 
      เงนิอดุหนุนและเงนิ 
      อดุหนุนเฉพาะกจิ (%) 

5. จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ 
    ประชากรไทย อาย ุ15-59 ปี  
    (ปี) 

11. อตัราการออมเฉลีย่ตอ่รายได ้
      เฉลีย่ของครัวเรอืน (%) 

17. สดัสว่นปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าใน 
        ภาคทีไ่มใ่ชค่รัวเรอืนตอ่ GPP  
        (กโิลวตัต-์ชัว่โมง/ลา้นบาท) 

23. ความสามารถในการ 
      เบกิจา่ยงบประมาณของ 
      จังหวดั (%)  

6. อตัราการเขา้เรยีนรวมระดบั 
      มัธยมศกึษาตอนปลายหรอื 
    อาชวีะศกึษา (%) 

12. ผลติภาพแรงงาน (บาท/คน) 18. สดัสว่นปรมิาณการใชน้ ้ามัน 
      เชือ้เพลงิในภาคอตุสาหกรรม 
       ตอ่ GPP (ลติร/ลา้นบาท) 

24. สดัสว่นองคช์มุชนตอ่ 
      ประชากรแสนคน 



6. ศูนย์ด ารงธรรมเพือ่แก้ไขปญัหาความเดือนร้อนของประชาชน  



๗. งานอ านวยการ : ถูกต้อง  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
        โดยเฉพาะงานรัฐพิธี  งานราชพิธี ต้องให้เป็นไปตามแนวทาง 
ทีก่ าหนด และสมพระเกียรติ   
 
    

       

๘. เป็นผู้น าการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพื่อเตรียมพร้อม 
       สู่ระบบราชการ ๔.๐ 
 
“สิ่งส าคัญเป็นคนดี และเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี” 



ภารกิจที่ส าคัญในห้วงปจัจุบัน   

1. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส  
       มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

           • โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อม  
และคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ  
 

 

          • โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ  
 

         • โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  



ภารกิจที่ส าคัญในห้วงปจัจุบัน   

๒. โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔  วปร.  

๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ตาม แนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



ขอขอบคุณ  


