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บทนํา 

 ในป3จจุบันหน�วยงานภาครัฐกําลังอยู�ระหว�างการเปลีย่นแปลงทางดจิิทัลอย�างรวดเร็ว เพ่ือปรับตัวให�7มี

ความสามารถในการให�บริการและเข�าถึงภาคประชาชนได�ดียิ่งข้ึน ลดต�นทุน และช�วยรับมือกับสภาวะท่ีไม�สามารถคาดเดาและ

เกิดผลกระทบในวงกว�าง เช�นการระบาดใหญ�ของ COVID-19 ซ่ึงทําให�ภาครัฐเน�นย้ําถึงความสาํคัญของเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช�

งานเพ่ือสร�างความยดืหยุ�นท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ผ�านแนวทางเชิงกลยุทธ� เพ่ือทําให�เกิดความคล�องตัว สร�างสรรค� ดังน้ัน

การเปลีย่นผ�านสู�ดิจิทัลของภาครัฐจึงเปHนสิ่งท่ีสําคัญอย�างยิ่ง  ดัชนีของ OECD ปJ 2019 ระบุว�ารัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government) เปHนตัวแทนของวิวัฒนาการจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (e-Government) โดยมีการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัล ปJ 

2564 มีสมาชิก APO ติดอันดับ โดยสถาบัน Institute of D-government, Waseda University, Japan, รายงานว�า 

สิงคโปร� สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุeน และสาธารณรัฐจีน ตดิ 10 อันดับแรกในการเปลี่ยนผ�านสู�รัฐบาลดิจทัิล ดังน้ันการประชุมเชิง

ปฏิบัติการน้ีจะสามารถแบ�งป3นองค�ความรู�เพ่ือนําไปต�อยอดการเปลีย่นแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐท้ังในระดับแนวการ

ดําเนินงานและ และแนวทางเชิงกลยุทธ� 

 

วัตถุประสงค? 

 เพ่ือให�องค�กรท่ีเข�าร�วมสามารถประเมินความจําเปHนและความเร�งด�วนสําหรับการเปลี่ยนแปลงด�านดิจทัิลใน

ภาครัฐให�สามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสภาพแวดล�อมยุคใหม�ท่ีต�องเผชิญกับความท�าทายกับ

การเปลีย่นแปลงด�านเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว และ สามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลใน

การเพ่ิมคุณภาพของบริการสาธารณะอย�างท่ัวถึง เสมอภาค และยั่งยืน รวมถึงการร�วมแบ�งป3นองค�ความรู�ร�วมกันในกลุ�ม

สมาชิก เก่ียวกับการนําเทคโนโลยมีาใช�ให�เกิดประโยชน� สามารถช�วยขับเคลื่อน ยกระดับ ในงานตามบทบาทหน�าท่ีขององค�กร

ให�มีประสิทธิภาพได�7อย�างไร เพ่ือให�ได�รับมุมมองใหม� ๆ และสามารถนํามาปรับใช�กับหน�วยงานของตนเองได�ในอนาคต 

 

หัวข
อบรรยาย และ Workshop 
 Assessing the current technological infrastructure of the public sector 
 Open Government Data Framework in the Digital Transformation of the Public Sector 
 Disruptive Technologies and the Public Sector: State of the Art 
 Strengthening Digital Government Services 
 Digital Transformation Policy Frameworks for the Public Sector 
 Advances and Challenges in the Digital Transformation of the Public Sector in the 

Philippines 
 Digital Government Transformations in the EU: Key Lessons from the Past 20 Years 
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องค?ความรู
 

Assessing the current technological infrastructure of the public sector  

 ในภาพรวมการประเมินสถานะป3จจุบันของโครงสร�างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีในภาครัฐจําเปHนต�องมีหน�วยงานกลาง

ท่ีสามารถกําหนดทิศทางในภาพรวม เพ่ือให�หน�วยงานในแต�ละภาคส�วนดําเนินการได�ในทิศทางเดียวกัน และต�อยอดได�อย�าง

ยั่งยืน โดยป3จจัยท่ีมีแนวโน�มกําหนดทิศทางของการนํา Digital มาใช�7กับภาครัฐมดีังน้ี 

1. Cloud computing 

2. Social Media 

3. AI & Big Data 

4. BCP for Disaster 

5. Digital Inclusion 

6. Cyber Security 

7. 5G 

8. Open Government 

9. 3.0 Web Application 

10. New ID-SIM card system 

11. ICT Application for ageing society 

  

 ท้ังน้ีการจะไปสู� Digital Organization ได�มีความท�าท�ายมากมายในการนําไปปรับใช� โดยเฉพาะกับเทคโนโลยี

ใหม� ๆ เช�น Artificial Intelligence (AI)  Blockchain เปHนต�น โดยจากประเทศญี่ปุeนท่ีมีการ Adopt ใช�งาน Technology 

มาระยะหน่ึง พบอุปสรรคใหญ� 5 ข�อดังน้ี 
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1. Lack of Budget 

ขาดงบประมาณในการดําเนินการ เน่ืองจาก New Technology ล�วนใช�งบประมาณจํานวนมาก ดังน้ันการ

ดําเนินการต�องบริหารจัดการให�ดี และ ทําเปHนระยะ (Phasing) ให�ชัดเจน 

2. Lack of Human Resource 

ขาดบุคลากรในด�านต�าง ๆ โดยเฉพาะบุคลากรเฉพาะด�าน ท้ังในเรื่อง AI, Cyber security, Data Analytic ซ่ึงต�อง

ใช�ความรู�และทักษะเชิงลึกเฉพาะด�าน ดังน้ันในเรื่องการเตรียมความพร�อมด�าน Expertise ต�องมีการเตรียมการรอ

ให�มีความพร�อมก�อนดาํเนินการ 

3. Lack of understanding on technology 

ขาดทักษะในเรื่อง Technology Digital ซ่ึงการสร�าง literacy ถือเปHนอีกหน่ึงเรื่องท่ีมีความสําคัญท่ีต�องดําเนินการ

อย�างต�อเน่ือง และสม่ําเสมอ เพ่ือให�ประชาชนเกิดความเข�าใจ และสามารถใช�งานเทคโนโลยีได�อย�างถูกต�อง และ 

ปลอดภัย 

4. Lack of Citizen centric 

การนําเทคโนโลยมีาใช�โดยขาดการนําความต�องการของผู�ใช�เปHนศูนย�กลาง ทําให�ไม�เกิดประสิทธิภาพและไม�ตอบ

โจทย�ป3ญหาโดยตรง 

5. Lack of new rules 

การดําเนินการด�วยกระบวนการใหม�ท่ีใช� Digital Driven จําเปHนต�องพัฒนาคนให�พร�อม มีความสามารถใช�งานใน

รูปแบบใหม�ๆ ซ่ึงอาจจะต�างจากการทํางานแบบเดมิ 
 

ความคืบหน
าของแอปพลิเคชนั AI ในรัฐบาลกลาง/ส�วนท
องถิ่นในญ่ีปุTน 

 

  



5 
 

Open Government Data Framework in the Digital Transformation of the Public  

 Session น้ีเปHนการแชร�การใช� Open data policy และ best practices ท่ีดาํเนินการในประเทศเกาหลีใต� 

ประกอบไปด�วย Open Government Data Law, Framework, Policy และ แผนในอนาคต 

 สําหรับ Open Government Data มีความสําคัญเน่ืองจากหากเกิดข้ึนจะทําให�เกิดความน�าเช่ือถือเมือ่นํามา

วิเคราะห�และได�ผลลัพธ� ข�อมูลมีการปรับปรุงให�ทันสมัย ถูกต�อง อยู�เสมอ อีกท้ังสามารถทําให�เกิดศูนย�กลางของข�อมูลท่ี

สามารถนําไปต�อยอดในภาครัฐในส�วนต�าง ๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพและแม�นยํา ทําให�ต�องมีการกําหนดกฎเกณฑ�เพ่ือกํากับ

โดยมีการออก Open Data Act ในปJ 2013 ท่ีทุกภาคส�วนต�องทําให�ข�อมูลภายใต�การดูแลของตนเองสามารถเข�าถึงได�7ตามท่ี

กฎหมายกําหนด โดยหลักการ Open by default, Right to use commercially ท่ีเน�นข�อมูลต�องรวมศูนย�และอยู�ภายใต�

การดูแลวามมั่นคงปลอดภยัของข�อมูล (ข�อมูลดังกล�าวจะไม�รวมข�อมูลท่ีมีความสําคัญเช�นข�อมูลส�วนบุคคล และ ข�อมูลท่ีเปHน

ความลับทางธุรกิจ) 

 

 

 ประเทศเกาหลีใต�มีหน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีดําเนินการผลักดันการใช�ข�อมูล Open Data โดยเฉพาะ NIA – National 
Information Society Agency ท่ีใช�บทบาทสําคัญในการทําเรื่อง Digital Transformation ภารกิจหน่ึงคือ  DNA – Data 
Network AI และ Digital Inclusion  

 นิยามของคําว�า Open Government Data ท่ีหน�วยงานด�งกล�าวใช�เพ่ือสร�างความเช่ือมั่นต�อภาคประชาชนคือ  
“Open Government Data refers to data created and retained by the government, municipal 

organizations, and public organizations that is available to people” 

“ ข
อมูลท่ีสร
างและเก็บรักษาโดย รัฐบาล หน�วยงานภาครัฐ และองค?กรสาธารณะ นั้นจะต
องเข
าถึงได
” 
  

 ท้ังน้ีเพ่ือเผยแพร�ข�อมลูแบบเป�ดเชิงรุกและสร�างโอกาสในการใช�ข�อมูลเพ่ือวิเคราะห�น้ัน ถูกกํากับโดย Open Data 
Law ตั้งแต�ปJ 2013 และ ถูกใช� ปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงป3จจุบัน   
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 Governance Framework ถูกนํามาใช�โดยมีการควบคุมดูแล 4 องค�กร รายละเอียดตามรูป 
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 เรื่องของนโยบายมีการกําหนดเปHน Phase ตาม Master Plan ท่ีกําหนดการดําเนินการเปHนช�วงๆ ซ่ึงป3จจุบัน

ดําเนินการมาถึง รอบท่ี 3rd  

 

 3rd Open Government Data Master Plan (2020-2022) 

 

 

 ซ่ึงป3จจุบันได�จดัทําเปHน Portal เพ่ือให�ทุกภาคส�วนเข�ามาใช�งาน แบ�งเปHน Categories และกําหนดภาพรวมดังน้ี 
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 ท้ังน้ีแนวทางต�อไป จะมีการเพ่ิมความรับผดิชอบในการบริหาร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ�น 

การแบ�งป3นข�อมูลระหว�างสถาบันสาธารณะและการสร�างข�อมูลแบบบูรณาการระบบการจัดการผ�านการบริหารภาครัฐท่ี

ขับเคลื่อนด�วยข�อมลู 

 

 

ตัวอย�าง Use case การใช� Open & Big Data เพ่ือนํามาใช�ประโยชน�ได�จริง เช�น การวิเคราะห�หาเส�นทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับรถ

บัสในช�วงกลางคืน เรียกว�า Project “Owl Bus” 

 Analysis : ปรับเส�นทางเดินรถโดยวิเคราะห�และเห็นภาพจากมุมสูง เพ่ือดูความหนาแน�นของผู�โดยสาร และ

รูปแบบ ในเวลากลางคืนบนแผนท่ี ผ�านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� (GIS) 

 Data Source : นําข�อมูลการขนส�งสาธารณะ และ ข�อมูลความหนาแน�นของผู�โดยสารจากปริมาณข�อมูลท่ีใช�ใน

โทรศัพท�ประชาชน 

 Result & Impact : การเพ่ิมประสิทธิภาพเส�นทางเดินรถในช�วงกลางคืน และ ปรับระยะทางการส�งตามจํานวน

ประชากร 

อีกกรณีคือการใช�เพ่ือช�วยการทํางานเวลาเกิดเหตุไฟไหม� หรือ เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 การลดเวลาท่ีต�องใช�สําหรับรถดับเพลิงเดินทางไปถึงท่ีเกิดเหตุ (ลดได� 63% สําหรับไฟไหม�และ 49% สําหรับกรณี

ฉุกเฉิน/รถพยาบาล) 

 ทํางานโดย การเลือกตําแหน�งท่ีเหมาะสมท่ีสุดของยานพาหนะฉุกเฉินโดยการวิเคราะห�ข�อมลู Big Data ท่ี

ส�วนกลาง  
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Disruptive Technologies and the Public Sector: State of the Art 

 จากการเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยีอย�างรวดเร็ว มผีลการการดําเนินการของภาครัฐท่ีต�องปรับตัวให�7ทันต�อ

เทคโนโลยีต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน  IoT (Internet of Things) เปHน Case ท่ีสามารถนํามาต�อยอดได�หากออกแบบและจัดเก็บข�อมลู

รวมศูนย�ได� เน่ืองจากป3จจุบันเกิดอุปกรณ�มากมายในเครือข�าย Internet ไม�ว�าจะเปHนการใช�ตรวจจับ (Sensors)  เก็บรวบรวม

ข�อมูลเช�นการ จราจร  สภาพอากาศ การใช�ไฟฟ�า เปHนต�น อีกท้ังมีการส�งข�อมูลแบบ Real Time ในระบบเครือข�าย ทําให�

อุปกรณ� IoT ท่ีมีอยู�จํานวนมากหากสามารถนําข�อมูลเหล�าน้ีมาเก็บรวมกันได�จะมีประโยชน�ต�อภาครัฐมากมาย ตัวอย�างเช�น 

ระบบขนส�ง, พลังงาน, Smart cities หรือแม�กระท่ังการนํามาใช�ป�องกันภัยไซเบอร� 

  

 ประเทศกลุ�ม EU ท่ีมีการนํา IoT มาเร่ิมใช
 และ Adopt ใช
งาน ตามข
อมูลในตาราง 

 

  

 อีกเทคโนโลยีอย�าง Blockchain ก็เปHนรูปแบบใหม�ท่ีมคีวามแข็งแรงในเรื่องของ Trusted System สามารถ

ตรวจสอบได� โดย Task ในการใช�งานมีตั้งแต�การ Registration, Identification, Verification และ Authentication บน 

Digital Transaction ซ่ึงเราสามารถนําประโยชน�มาใช�ในเรื่องต�าง ๆ เช�น Reduce fraud, ความผิดพลาดของระบบ, ลด

ต�นทุนในการใช�กระดาษ ท้ังน้ีก็เพ่ือทําให�การดําเนินการมีความโปร�งใสและเกิดความไว�วางใจต�อหน�วยงานภาครัฐมากข้ึน 

  

 ประเทศกลุ�ม EU ท่ีมีการนํา Blockchain มาเร่ิมใช
 และ Adopt ใช
งาน ตามข
อมูลในตาราง

 
  



10 
 

 Artificial intelligence (AI) เปHนอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีเข�ามาเปลี่ยนแปลงการทํางานในยุคป3จจุบัน  AI คือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร�ท่ีมีฟ3งก�ชัน และ ความสามารถในการทําความเข�าใจ เรียนรู�จากสิ่งท่ีกําหนด เช�น การรับรู� การเรยีนรู� 

การให�เหตผุล และการแก�ป3ญหาต�างๆ ตามท่ีผู�สร�างกําหนดขอบเขต AI เปHนเทคโนโลยีท่ีล้ําสมยัท่ีสามารถรับมือกับป3ญหาท่ี

ซับซ�อนเกินกว�าท่ีมนุษย�จะสามารถรับมือได� และยังเปHนเครื่องมือท่ีสามารถทํางานท่ีในข้ันตอนซํ้า ๆ แทนมนุษย�ได�อย�างดี ช�วย

ให�บุคคลกรในองค�กรมเีวลามากข้ึนเพ่ือไปพัฒนาหรือต�อยอดทํางานท่ีสําคัญและสามารถสร�างมูลค�าได�มากข้ึน 

 ประเทศกลุ�ม EU ท่ีมีการนํา AI มาเร่ิมใช
 และ Adopt ใช
งาน ตามข
อมลูในตาราง 

 

 
Robotic process automation (RPA) หมายถึงการใช�ซอฟต�แวร�เพ่ือให�สามารถทํางานได�อย�างอัตโนมัติ โดยไม�มี

ตัวตน โดยงานท่ีสามารถใช� RPA เข�ามาช�วยมักจะเปHนงานหรือบริการท่ีมี Process ชัดเจน และใช�เวลานานในการดําเนินการ 
เช�นงานด�านธุรการท่ีต�องป�อนข�อมลูลงในระบบเปHนต�น ซ่ึงการใช� RPA จะลดข�อผิดพลาดของมนุษย� ลดเวลาการดําเนินงาน
รวมถึงค�าใช�จ�าย และให�พนักงานมุ�งเน�นไปทํางานท่ีมี Value มากข้ึนได� 
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Digital Transformation in the Public Sector in the Philippines 

กราฟแสดงระดับของ Digital Transformation 

 

ระดับของการไปสู� Digital Transformation มีอยู�หลายระดั7บโดยสามารถแบ�งออกเปHนระดับ 1-5  

 

การดําเนินการด�าน Digital Transformation ของประเทศฟ�ลปิป�นส� ท่ีผ�านมาสามารถดรูายละเอียดได�ตาม Link  

 Philippines Economic Update JUNE 2022 EDITION : Strengthening the Digital Economy to Boost 

Domestic Recovery (https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d92d769b42180bed2bb65428c683df2f-

0070062022/world-bank-philippines-economic-update-june-2022) 

 OpenGovAsia –Philippines ( https://opengovasia.com/Philippine )  
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 Improving digital enablers in the Philippines 

 ได�กล�าวถึงการขยายตัวในประเทศ มุ�งเน�นไปท่ีการปฏิรูปท่ีต�องการเร�งการเติบโตของตลาดและบริการดิจิทัล 

ตลอดจนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช�โดยบริษัทต�างๆ ซ่ึงทําให�เห็นการ Transform to Digital ในฟ�ลิปป�นส�ได�ขยายตัวในช�วง

หลายปJท่ีผ�านมาและมากข้ึนในช�วงท่ีมีการระบาดใหญ� COVID19 การใช�เทคโนโลยีดิจิทัลกําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ให�บริการและปรับปรุงความสามารถในการแข�งขันของเศรษฐกิจ อย�างไรก็ตามยังเห็นว�ายังต�องพัฒนาให�ทันประเทศเพ่ือนบ�าน

ในระดับอาเซียนอยู�โดยกล�าวถึงอุปสรรคและความท�าทายในฟ�ลิปป�นส�ดังน้ี 

1. การลงทุนต่ําในโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัล เน่ืองจากการแข�งขันไม�เพียงพอและกรอบกฎหมาย นโยบาย และระเบียบ

ข�อบังคับท่ีล�าสมัยมานานหลายทศวรรษ ขัดขวางการเป�ดตัวบริการอินเทอร�เน็ตท่ีมรีาคาไม�แพง เร็วข้ึน และเช่ือถือ

ได�  

2. Digital Financial Services (DFS) เผชิญกับความท�าทายท่ีสําคัญสองประการ: (i) ความครอบคลุมท่ีจํากัดของ

โครงสร�างพ้ืนฐานการชําระเงิน และ (ii) ความเช่ือมั่นของผู�บริโภค 

3. ตลาดแรงงานดูเหมือนจะไม�พร�อมท่ีจะตอบสนองความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึนสําหรับทักษะดิจิทัล ในขณะท่ีรัฐบาลได�เริ่ม

แก�ไขป3ญหาช�องว�างด�านทักษะแล�ว ก็ยังสามารถทําได�มากข้ึนเพ่ือส�งเสรมิความสามารถด�านดิจิทัลผ�านการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ยกระดับทักษะและการปรับทักษะสําหรับทักษะเฉพาะทางข้ันสูง และเสริมความแข็งแกร�ง คุณสมบัติและ

การรับรองทักษะ 

4. กฎระเบียบต�องให�ทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัลในด�านความไว�วางใจ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� และกระแส

ข�อมูล 

 

 Digital Transformation Framework in Philippines 
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Digital Government Transformations in the EU: Key Lessons from the Past 20 Years 

 

  

e-Government 1.0: เริ่มดําเนินการโดยจัดทํา Application ในรปูแบบ Web Application ให�ส�วนงานท่ีเก่ียวข�องสามารถ

เข�าถึงได�แบบ Online โดยใช� Infrastructure กลาง โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเปลีย่นจากเอกสารท่ีเปHนกระดาษเปHนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส� (Paperless)  

 

  

e-Government 2.0: พัฒนา Web Application เปHน 2.0 และเน�นการเช่ือมโยงข�อมลูกันมากข้ึนโดยใช� Opensource 

platforms และให�รองรับการใช�งานท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให�สามารถเข�าถึงข�อมูลได� 

 

  

e-Government 3.0: หลังจากท่ีมีการจัดเก็บข�อมูลแล�ว ปริมาณข�อมูลมีจํานวนมาก เพ่ือให�การประมวลผลและวิเคราะห�เกิ7ด

ประสิทธิภาพจึงได�นําเครื่องมือต�างๆ มาใช�เช�น Process Management, Internet of Things (IoT) และ Blockchain โดยมี

การขยายผลเช่ือมโยงกับประเทศอ่ืนตามความเหมาะสม 
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e-Government 4.0: พัฒนาระบบให�รองรับการถูก Disrupt จากเทคโนโลยีมากข้ึน รูปแบบการ Transform เน�นความ

ต�องการของผู�ใช�เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด และง�ายต�อการเข�าถึง ไม�ว�าจะเปHนการใช�งานผ�าน Mobile application เปHนต�น 

 

 

Policy priorities in the EU 

 การลงทุนด�านบุคลากรให�มีความสามารถและทักษะท่ีจาํเปHนต�อการทํางานกับข�อมูล เพ่ือให�สามารถวิเคราะห�
เพ่ือใช�ในการคาดการณ�ได�อย�างมปีระสิทธิภาพ 

 การสร�างความมั่นใจในการทํางานร�วมกันระหว�างแหล�งข�อมูลต�างๆ การแบ�งป3นข�อมูล ความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและเอกชน ผู�ให�บริการข�อมูล – EU Data flows 

 สร�างความโปร�งใส ในการทํางานของระบบอัลกอริธึม เป�ดเผยวิธีการทํางาน ว�ามีการทํางานอย�างไร สามารถ
ตรวจสอบได� และสามารถนําไปสร�างและใช�ต�อยอดได� 

 ความรับผิดชอบอัลกอริทึมท่ีใช�งาน และการใช�อย�างมีจริยธรรม 
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ประโยชน?ท่ีได
รับจากการเข
าร�วมโครงการ 
 ช�วยเพ่ิมมิติ มุมมอง การ Digital Transform กว�างข้ึน เช�นการใช�เทคโนโลยเีพ่ือการทํางานอย�างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนเปHนหน่ึงในวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุท่ีจะเปลี่ยนการดําเนินงานขององค�กรได� 
 สามารถนํา Use case การ Transform จากหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังท่ี Success และ Lesson learn มา

ประยุกต�กับการ Digitization ในหน�วยงานของตนเอง รวมถึงประโยชน�ท่ีได�จากการพัฒนาด�านเทคโนโลยี
มาปรับใช�ร�วมกับเครื่องมือท่ีใช�งานอยู�ในป3จจุบัน 

 ได�สร�าง connection ร�วมกับบุคลากรจากหน�วยงานภายนอกประเทศ เพ่ือร�วมแบงป3นข�อมูลท่ีเปHน
ประโยชน�ต�อการทํางานในอนาคต 


