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 เอกสารความรู้ฉบับที่ 2/2562 ชุดนี้ประกอบด้วยชุดความรู้ 
จ านวน 5 ตอน โดยฉบับนี้เป็นตอนที่ 5 ที่ได้รวบรวมจากค าบรรยาย  
การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหาร เทคนิคการท างาน และประเด็น
ส าคัญต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการศึกษาอบรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจ หน้าที่ พัฒนา
ศักยภาพการท างาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น โดยประกอบด้วยประสบการณ์ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
  ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบยีบการคลัง 
  ในหัวข้อ“แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกจิโลก” 
  นายฉัตรชัย พรหมเลศิ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ในหัวข้อ“ บทบาทหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด”  

  นายนิสิต จันทรส์มวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   
  ในหัวข้อ“นักบริหารในยุคดิจิทัล” 
  นายบุญธรรม เลศิสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ในหัวข้อ“ผู้ว่าราชการจังหวัด : และความคาดหวังของประชาชน” 

 ทั้งนี้เอกสารความรู้ฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้
ของสถาบันด ารงราชนุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
www.Stabundamrong.go.th เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป 

  
 กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  

 สถาบันด ารงราชานุภาพ 
 พฤศจิกายน 2561 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 …ผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนกับนายกรัฐมนตรีของ
จังหวัด เรื่องเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องส าคัญ  
 
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 การพัฒนา คือ ท าอย่างไร ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จะพัฒนาจังหวัด
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน ความ
ไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ปัญหาการว่างงาน เพ่ือให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ความพยายามขจัดปัญหาต่างๆ 
ของประเทศให้หมดไป 
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
        ๑. “ม่ังคั่ง” การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
        ๒. “ม่ันคง” การรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
      ภายในประเทศ (พิจารณาจากภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้า การ
ว่างงาน หนี้สาธารณะไม่เกิน ๖๐%) 
    ระหว่างประเทศ (พิจารณาจากดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนส ารอง
ระหว่างประเทศ หนี้ต่างประเทศ) 
        ๓. “ยั่งยืน” การสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  (การกระจาย
รายได้ และการลดความเหลื่อมล้ า) 
  ในปัจจุบัน โมเดลการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐    
จะส่งเสริมสนับสนุนจังหวัดได้อย่างไร เพ่ือช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้น  
จากกับดักความยากจน ลดปัญหาความยากจนลงพัฒนาให้มีคนชั้นกลางมากขึ้น 
และสร้างการเติบโต GDP ให้สูงขึ้นอยู่ประมาณร้อยละ ๕ (ประกอบด้วย 
รายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล การ



 

ส่งออกสินค้าและบริการ การน าเข้าสินค้า) การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจโดยปกติ พิจารณาจากราคาของสินค้าและผลผลิต
ประกอบกัน ถ้าเศรษฐกิจดีธนาคารจะปล่อยเงินกู้ สามารถดูได้จากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง ถ้าไม่มีข้อมูลที่ทันสมัยแม่นย า ก็อาจจะท าให้การ
บริหารงานมีความผิดพลาดได้ 
  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ (มุมมองเอกชน) 
 ๑. ก าไรสูงสุด 
 ๒. ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า/ความสะดวกรวดเร็ว/
New S Curve 
 ๓. ครองส่วนแบ่งการตลาด (ยอดขายสูง) เช่น เพ่ิมยอด
นักท่องเที่ยวให้มากข้ึนกว่าเดิม 

  เป้าหมายของประชาชนในมิติเศรษฐกิจ 
 ๑. ประชาชนในจังหวัดไม่ยากจน 
 ๒. ผวจ.ต้องดูการเปลี่ยนแปลงภายในจังหวัดและนอก
จังหวัด เปรียบเทียบจังหวัดอ่ืนด้านเศรษฐกิจ ผวจ.ต้องเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และแผนพัฒนาจังหวัด 
โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นตัวตั้ง ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ด้าน
อุตสาหกรรม เติบโตแบบประชารัฐ จากธุรกิจระดับบุคคล เป็นระดับชุมชน 
เชื่อมโยงตลาดโลก เช่น แบ่งกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว 
และบริการ (สมุนไพร)  
 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๑. การท าให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากกับดักความเลื่อม
ล้ ารายได้ปานกลาง การพัฒนาอย่างไม่สมดุล สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒. การท าให้ประชาชนของประเทศ มีความสุข อยู่ดีกินดี 
การพัฒนาอย่างสมดุลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

 เศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโลก สถานการณ์
เศรษฐกิจไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาวะการเมืองเศรษฐกิจที่ผันผวน ผวจ.ต้อง
สร้างโอกาสสร้างจุดเด่นให้กับจังหวัด ได้แก่ ๑) สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาของ
จังหวัด ๒) จังหวัดจะต้องอาศัยอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะ
อาเซียนมีอ านาจการซื้อสูง เช่น การซื้อรถยนต์ อาเซียนจับมือกับกลุ่ม 
BRICS ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น 
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ต่างให้ความสนใจอาเซียน ๓) ผวจ.ต้องคิดว่าจะ
อาศัยประโยชน์จาก EEC ได้อย่างไร ๔) การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ๕) ส่งเสริมนวัตกรรม ดิจิทัล มาตรฐานสินค้า ผวจ. ต้องเตรียม
ความเป็นสังคมเมือง ระบบดิจิทัล สุขภาพ เศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
อาชญากรรมจะสูง  
 ผวจ.สามารถสอบถามข้อมูลได้จากคลังจังหวัด และส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด โดยเฉพาะข้อมูลด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยว การบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐ การส่งออก การน าเข้า 
เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๑ รายได้จากรัฐฟื้นตัวได้เร็ว เพราะมีการท่องเที่ยว 
และงานภาคบริการช่วยกระตุ้น ส่วนสินค้าภาคการเกษตรยังต้องรอสักพัก
ก็คงจะดีข้ึน   
 ขอฝากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด บริหารเศรษฐกิจ และสังคม
ของจังหวัด ให้สังคมไทยมีชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
เปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากขึ้น เพ่ือก้าวผ่านปัญหากับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ า สู่การเป็นประเทศที่พัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
 
 



 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 

   นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๑. ท างาน “ต่างพระเนตรพระกรรณ” 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นล าดับที่ ๑ ที่ต้องกล่าวถวายรายงาน
พระราชวงศใ์นการเสด็จพระราชด าเนิน 

 - การรับเสด็จ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องเข้าร่วมงานด้วยตนเองทุกครั้ง 
 - กระทรวงมหาดไทยได้มีการถวายงาน เพ่ือสนองพระราชด าริอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ  
 ๒. เป็นตัวแทนของรัฐบาล 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัด (เปรียบเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีน้อย
ประจ าจังหวัด) 
 - ก ากับดูแลนโยบายทางด้านการศึกษา 
 - ให้ใช้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด 
ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารราชการให้
เป็นรูปธรรม 
 ๓. เป็นผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย 
     - รับผิดชอบดูแลในพื้นที่จังหวัด 
 - ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 
หลักการท างานของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 
   ๑. ถ้ามีผู้แทนพระองค์/องคมนตรี จะต้องรับด้วยตนเอง เว้นแต่
จะเจ็บป่วยและไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 

๒. ใช้จิตอาสา ให้ถูกประเภท ควรใช้อย่างระมัดระวังว่าใช้ใน
กรณีใดบ้าง และควรด าเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส และต้องก ากับ
ดูแลเรื่องครัวพระราชทานจิตอาสาด้วย   

๓. การบริหารราชการตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติงานในสิ่งที่
ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ถ้าไม่มีอ านาจหน้าที่ให้ระมัดระวังอย่า
ปฏิบัติเด็ดขาด การมอบอ านาจกระท าได้ให้พิจารณาให้ดี อาจจะประสบ
ปัญหาเนื่องจากความซ้ าซ้อนทางกฎหมายได้  

๔. สิ่งใดที่ควรใช้ดุลพินิจในการมอบหมายงานให้แก่รองผู้ว่าฯ 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าฯ จะต้องมีความถี่ถ้วนรอบคอบและชัดเจนในการ
มอบหมายงาน 

๕. ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่การเป็นผู้น าของจังหวัด ต้องมี
ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชน     
ในพ้ืนที่  

 



 

 
ข้อควรระวัง*** 

๑. การแอบอ้างของคนใกล้ตัวไปกระท าการบางอย่าง โดยอาศัย
ความผิดหวังของประชาชนและสื่อมวลชนต่างๆ 

๒. เงิน และงบประมาณ ควรมีความระมัดระวัง รอบคอบ และ
ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

๓. ที่ดิน ป่าไม้ และเขตสงวนที่หวงห้าม ต้องดูแลในภาพรวมให้
ถูกต้องตามกฎหมายและเข้มงวด 

๔. อย่าส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องเท็จ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติ 

๕. ควรให้โอกาสและความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
๖. ไม่สนับสนุนการกระท าความผิด/ทุจริต 
๗. ให้มีความตั้งใจท างานอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและอย่า

พยายามให้เกิดการร้องเรียนในพื้นที่ 
๘. การสร้างการรับรู้ของรัฐบาลโดยเฉพาะหอกระจายข่าว

ประจ าหมู่บ้าน ถ้าเกิดความเสียหาย จะต้องรีบด าเนินการซ่อมแซมให้
รวดเร็วที่สุด 

๙. ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทางการเมือง  
๑๐. ต้องรู้จักเลือกทีมงานในการท างาน ตั้งแต่รองผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  



 

 
นักบริหารในยุคดิจิทัล 

        
     นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  

     รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
การบริหารราชการตามภูมิสังคม  
 ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ศูนย์กลางในการน าการเปลี่ยนแปลงจังหวัด 
โดยสามารถดึงจุดเด่นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่เข้ามาให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาจังหวัดได้ 
ตัวอย่างเช่น  
 - สมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่ มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม/
บริษัทเอกชนจ านวนมาก ก็สามารถน าสินค้าของชุมชนหรือOTOP        
มาจ าหน่ายให้กับพนักงานบริษัทหรือโรงงาน 
 - นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีหมู่บ้านจัดสรรจ านวนมาก สามารถดึง
หมู่บ้านเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องการ
ปล่อยน้ าเสียได ้
 - ภูเก็ต มีโรงแรม/สถานบันเทิงจ านวนมากสามารถสร้างการ    
มีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาเรื่องชายหาดและความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวได้ 
 



 

 
การบริหารราชการในพื้นที่ของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องบริหาร
ราชการตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดและมีแผนใช้งบประมาณทุก
ประเภท มีแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี บริหารงานที่ไม่ต้องยึดติดกับงบประมาณ 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นแผนที่มเีงิน 
**ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเน้นพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ เหล่านี้ เช่น
สะอาด – สะดวก - สบาย - ปลอดภัย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

การบริหารอารมณ์ประชาชน  มีเทคนิคที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง
ค านึงถึง ดังนี้ 

๑) การบริหารงานตามสถานการณ์ 
๒) การเข้าถึงปัญหาได้รวดเร็วการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ 
๓) การบริหารประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนการมีข้อมูลพร้อมตอบ

ผู้บังคับบัญชาและตอบสื่อมวลชน 
๔) การบริหารปัญหาความขัดแย้ง 

 
 

 
 
การบริหารแบบประชารัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องสร้างการบูรณาการ 
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และ
สร้างการมีหุ้นส่วนประชารัฐ (รัฐบาล เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา)  
 
 



 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัด : ความคาดหวังของประชาชน 

     
       นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
     รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ความส าเร็จของผูบ้ริหาร 3 ระดบั 

สร้างระบบงานเพ่ือวางรากฐานท่ีย ัง่ยนื 

 

สร้างผลงานฝากไวใ้หค้นจดจ า 
 

สร้างคนใหพ้ร้อมท างานในอนาคต
มอบหมายบริหารงานตาม
Competency โดยใช้คน 

ให้เหมาะสมกับงาน 
 



 

 

 
พัฒนาคน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเข้าใจงานในพ้ืนที่ เข้าใจส่วนราชการ
และปัจจัยต่างๆ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ขอให้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ  
 

 
 
 
ผู้น ากับภาวะผู้น า 
 Leader คือ ผู้มหีน้าที่/ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายโดยแต่งตั้งให้
เป็นผู้น า 
 Leadership คือ เป็นเรื่องของคุณลักษณะพฤติกรรมหรือ
ความสามารถของบุคคลที่ท าให้คนอ่ืนเกิดการยอมรับเชื่อมั่นที่จะท าตาม 

Expectation Management 

ระดบัความเส่ียง/การบริหารความคาดหวงั 
บรรลุความคาดหวงั 

 

เหนือความคาดหวงั 

ต ่ากวา่ความคาดหวงั 
 

 

สถานท่ี ปัจจยัอ่ืน ๆ พ้ืนท่ี 

 



 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในความคาดหวังของสังคม 
 ๑. เป็นผู้น าการพัฒนาบ้านเมือง 
 ๒. เป็นที่พ่ึงของประชาชน 
 ๓. เป็นผู้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ให้ประชาชนได้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในความคาดหวังของสังคม 
 ๑. เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาล 
และทุกส่วนราชการให้บังเกิดผลในพ้ืนที่ 
 ๒. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการ 
 ๓. เป็นผู้รู้พื้นที่และสภาพของพ้ืนที่อย่างลึกซึ้ง 
 ๔. เป็นผู้ที่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ในทุกมิติ 
 ๕. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๖. เป็นผู้ประชาชนชื่นชม นิยมรักใคร่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
  แผนพัฒนาจังหวัดจะต้องก าหนด Position Vision และ
ยุทธศาสตร์ 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เช่น การบริหารโครงการ การ
ติดตามประเมิน และพัฒนายุทธศาสตร์  
  ก าหนดPosition ของจังหวัดที่ส่วนกลางก าหนด 
นักบริหารพื้นที่ 
  รู้จักและรู้ข้อมูลพื้นที ่
  รู้คน /ผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่ 
  ในการลงพ้ืนที่จะต้องรู้แผนที่   
ภูมิประเทศ/ท าให้รู้ปัญหาพื้นที่และรู้จักคน 



 

 
การบริหารการสื่อสาร 
  การสื่อสารภายในจังหวัด เน้นความไม่เป็นทางการ 
  การสื่อสารต่อสาธารณชน เช่น ผู้สื่อข่าว แหล่งข่าว เน้นให้
ประชาชนรับรู้ 
  การรายงานราชการ เช่น งานเร่งด่วนเป็นงานส าคัญ งานด่วน -
ไม่ส าคัญ งานไม่ด่วน-ส าคัญ  
    งานไม่ส าคัญ /ไม่ด่วน ผ่านทางระบบไลน์ เครื่องมือสื่อสาร
สมัยใหม่ 

 
การบริหารการประชุม  
  การประชุมที่ควรให้ความส าคัญ เช่น (กรอ./งานนโยบาย/งาน
ยุทธศาสตร์/คณะกรรมการรักษาความม่ันคงหรืองานยาเสพติด)  
  การบริหารงานประชุม เช่น พม. /กษ. /กองทุนยุติธรรม เป็น
ต้น (อย่าใช้เวลายืดเยื้อในการประชุม) 
  การก าหนดวันประชุม ควรท าปฏิทินก าหนดการประชุมทั้งป ี
 



 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกับงานด้านเศรษฐกิจ 
  กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด 
  สร้างจุดขายของเมือง 
  สร้างผลิตภัณฑ์ส่งขาย 
  สร้างกิจกรรมดึงดูด 
  สร้างการสื่อสารออกสู่ภายนอก 
การท างานของผู้ว่าฯ ในยุค ๔.๐ 
  ใช้มื อถือ สมาร์ทโฟน ให้ เกิดประสิทธิภาพ อย่ าง เช่น 
สถานการณ์ฝนตกน้ าท่วม/อุทกภัย 
  รู้จักใช้ Application ที่เป็นประโยชน์ 
  ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ 
งานส าคัญของส่วนราชการอื่นๆ  
  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับพ้ืนที่ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  การส่งเสริมการออมผ่านกองทุน
แห่งชาติ (กระทรวงการคลัง)  
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