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มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสูเ่มอืงนวตักรรม ศูนยก์ลำงเชือ่มโยงอนุภมูิภำคลุม่น�ำโขง

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

จงัหวดัขอนแก่น
รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 ภำยใตย้ทุธศำสตร์จังหวดั “Smart City 2029” 
จังหวดัขอนแกน่วำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมอืงขอนแกน่
ปี 2563 ในลักษณะกำรพัฒนำเมืองเดิมและเมืองใหม่
บนพื้นฐำน Smart City ตำมลักษณะควำมโดดเด่น 
ข อ ง แ ต่ ล ะ พ้ืน ที่  เพื่ อ ต อ บ ส น อ ง ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร 
และสร้ำงรำยได้ใหก้บัคนในพืน้ที ่และยกระดบัมำตรฐำน
กำรบริหำรจัดกำรของจังหวัดให้สำมำรถรองรับ 
กำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมทีเ่ปน็ไปอยำ่งรวดเร็ว
และต่อเน่ืองตลอดเวลำ นอกจำกน้ียังก�ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต

ด้ำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล น�ำโครงกำร Smart City 
ขอนแก่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง เมืองแห่งโอกำส 4.0  
ทีจั่บตอ้งได ้เพือ่มุง่สู ่Global City บรรจุไวใ้นยุทธศำสตร์
จังหวดั Smart City 2029 และมุง่ขบัเคลือ่นกำรพฒันำ 
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมนโยบำย 
ไทยแลนด์ 4.0 
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 กำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกนัในรูปแบบประชำรัฐ 
โดยกำรสือ่สำรถำ่ยทอด วสิยัทัศน์ นโยบำย เปำ้หมำยสูท่กุกลุม่ 
เพื่ อ ให้ เกิดกำร รับ รู้ เข้ ำ ใจและ ร่วมมือกันด� ำ เนินกำร 
จนเกิดผลส�ำเร็จ น�ำเครือข่ำยมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  
เช่น กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบโครงกำร 
โรงพยำบำลประชำรัฐฯ กำรขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 

น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง “บวร”  
โครงกำรคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เป็นต้น  
กระตุ้นและหนุนเสริมให้คนในพื้นที่อยำกเปน็ในสิ่งที่อยำก 
จะเปน็ร่วมขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินกำรกับจังหวดั และเปน็ประโยชน์
กับประชำชนคนขอนแก่นให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุข  
ท�ำใหเ้กดิ “ขอนแก่นโมเดล” ซ่ึงเปน็ตวัแบบ “รำษฎร์เดนิ รัฐหนุน” 

มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

 กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำระบบกำรท�ำงำน  
และยกระดบัมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร เพือ่น�ำไปสูก่ำรปรับปรุง
และสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่ส ร้ำงควำมแตกต่ำง  
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะ พร้อมแกไ้ขปญัหำ
ของประชำชนและสร้ำงควำมพึงพอใจ ตลอดจนควำมเชือ่ถือ
ไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำนของจังหวัดแก่ผู้ รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล
สูงสุด เช่น  ติด ต้ัง ลิฟต์สะพำนลอยของโรงพยำบำล 

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ก ลุ่มผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ 
“ S t ro ke  a p p l i cat io n ”  ช่ ว ย ชี วิ ต ผู้ ป่ว ย โ ร ค หั ว ใ จ 
และโรคหลอดเลือดสมองให้ถึงหมอเร็วรักษำได้ Long Team 
Care Digital Innovation สำยรัดข้อมืออัจฉริยะเพ่ือติดตำม
บริหำรจัดกำรสุขภำพ A-Live  นำฬิกำอัจฉริยะเพื่อติดตำม 
แ ล ะ บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร สุ ข ภ ำ พ  S e lf  by  Ze n so ri u m  
กำรพัฒนำระบบจัดกำรและตดิตำมเร่ืองรำวร้องเรียนร้องทกุข์ 
(ระบบด�ำรงธรรม tracking)

 กำรน�ำขอ้มลูและเทคโนโลยดีจิิทลัมำใชเ้พือ่สร้ำงสรรคน์วตักรรมในกำรปฏบิตัริำชกำรและในกำรท�ำงำนเพือ่ประโยชน์สขุ
และคุณภำพชวีติทีด่ขีองประชำชน พัฒนำฐำนขอ้มูลควำมรู้ กระตุน้ใหจั้ดท�ำผลงำนวชิำกำรดำ้นกำรพัฒนำคณุภำพ นวตักรรม 
R2R และงำนวิจัย จัดเวทีกำรประชุมระดมสมอง เวทีประชุมวิชำกำร ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดในเวทีประชุมวิชำกำร  
เชน่ กำรขบัเคล่ือนและพฒันำเมอืงอจัฉริยะ “Smart Living Lab” (Smart Health & Medical Hub) โครงกำรสง่เสริมสนับสนุน
กำรพัฒนำดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อบริกำรด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ เน้นสนับสนุนอุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรม 
กำรแพทย์แบบครบวงจร 3 ด้ำน พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกรหรือก�ำลังคนให้ได้มำซ่ึงนักพัฒนำดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับอุตสำหกรรมตำมที่นโยบำยก�ำหนดใหม้ีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)
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เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

1. ประชำชนที่ประสบปญัหำได้รับกำรดูแลเอำใจใสจ่ำกทุกภำคสว่น 1,174 ครัวเรือน พัฒนำได้ 661 ครัวเรือน สงเครำะห ์513 ครัวเรือน 
2. ผู้น�ำชุมชน กลุ่มองค์กร และข้ำรำชกำร ที่ร่วมด�ำเนินงำนในหมู่บ้ำนได้เรียนรู้แนวทำงวิธีกำรช่วยเหลือครัวเรือนยำกจน  
เกิดกำรบริหำรจัดกำรชมุชนอย่ำงมีประสทิธิภำพ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน ใหเ้ปน็ชมุชนแหง่ควำมเกื้อกูล 
3. กำรท�ำงำนเชิงพื้นที่ในรูปแบบบูรณำกำรท�ำงำนทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐที่สนับสนุนทั้ง บุคลำกร งบประมำณ และกำรด�ำเนินงำน 
กำชำดท่ีให้กำรสงเครำะห์ ภำคเอกชนที่ให้กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิต จ้ำงแรงงำน รับซ้ือปจัจัยกำรผลิต รับเปน็ตัวกลำง 
 และเปน็สถำนที่จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และสถำบันกำรศึกษำที่ใหก้ำรชว่ยเหลือเด็กในควำมรับผิดชอบ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

  กำรด�ำเนินกำรด้วยรูปแบบ 
กำรท�ำงำนเชงิพืน้ที ่และบรูณำกำรกำรท�ำงำน
ทุกภำคส่วน โดยมี เป้ำหมำยเดียวกัน  
ก�ำหนดให้ข้ำรำชกำร 1 คน ต่อครัวเรือน 
เปำ้หมำย 2 ครัวเรือน (คูเ่สีย่ว) ด�ำเนินงำนภำยใต้ 
4 กระบวนงำน (ชีเ้ปำ้ชวีติ จัดท�ำเขม็ทิศชวีติ 
บริหำรจัดกำรชีวิต ดูแลชีวิต) 3 เปำ้หมำย 
(ควำมเป็นอยู่ ดี  รำยได้ดี  สวัสดิกำรดี)  
2 กลยุทธ์ (พลังจำกภำยในชมุชน พลังจำก
ภำยนอกชมุชน) และ 1 Project (The Project 
of Siew Partnerships Against Poverty) 
ผนึกก�ำลังทุกภำคส่วน โดยใช้ know-how  
ที่มีอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ รวมถึง
เทคโนโลย ีเชน่ GIS TPMAP เปน็นวตักรรม
ในกำรท�ำงำน

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ผลงานเร่ืองที่ 1 : โครงการคู่เสีย่ว เกีย่วกอ้ย แกจ้นคนขอนแกน่ 
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ผลงานเร่ืองที่ 2 : นวตักรรมการดแูลผู้สงูอายุระยะยาว (Long Term Care Digital Innovation)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 กำรสร้ำงต้นแบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพจำกเซนเซอร์ติดตำม
สขุภำพและพฤตกิรรมจำกกำรสวมใสส่ำยรัดขอ้มอือจัฉริยะ กำรตดิตัง้ตำมบำ้นเรือน 
และจำกกำรบันทึกข้อมูลสุขภำพโดยบุคลำกรกำรแพทย์ อำสำสมัครที่มีหน้ำที่
ดแูลผู้สงูอำยผุ่ำนถนนดจิิทลั (X-ROAD) ทีม่กีำรรักษำควำมปลอดภยัทีเ่ปน็สำกล
ด้วยกำรใช้นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Platform) เพื่อให้ได้มำ 
ซ่ึงข้อมูลสุขภำพขนำดใหญ่ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพ ร่วมกับ 
กำรวเิครำะห ์ผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำรอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center) 
ซ่ึงชว่ยใหจั้งหวดัขอนแก่น สถำนบริกำรสขุภำพ โรงพยำบำล สำมำรถประยุกต์
ใช้ข้อมูลด้ำนสุขภำพขนำดใหญ่ในวำงแผนกำรจัดกำรสุขภำพของประชำชน 
ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

1. ได้ต้นแบบแพลตฟอร์ม IoT และ Big Data ด้ำนกำรสุขภำพและกำรแพทย ์
ของจังหวัดขอนแก่นสำมำรถดึงและเก็บข้อมูลอัตโนมัติไว้บนคลำวด์  
ปอ้งกันกำรกรอกข้อมูลสขุภำพผิดพลำด เกิดควำมถูกต้อง แม่นย�ำ 
2. เปน็ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพพื้นฐำนของสูงอำยุด้วยตนเอง 
หรือจิตอำสำที่บ้ำน ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรติดตำมและดูแลผู้สูงอำย ุ
ที่มีภำวะเสี่ยงหรือมีภำวะพึ่งพิงในเขตเทศบำลขอนแก่น และท�ำให้ประชำชน
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรด�ำเนินชวีติมีสขุภำพที่ดีและแข็งแรง 
3. เป็นต้นแบบในกำรสนับสนุนเชิงนโยบำยด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์  
ด้วยกำรสร้ำงโมเดลเมืองต้นแบบสุขภำพ “Healthy city” ส�ำหรับประชำกร 
ในจังหวดัขอนแกน่ และไดรั้บกำรคดัเลือกจำกส�ำนักงำนสง่เสริมเศรษฐกิจดจิิทลั 
(Depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ำร่วมประกวดรำงวัล  
Asain ICT Award ปี 2019 ที่มืองเวียงจันทน์ ประเทศลำว และรำงวัล 
สดุยอด Smart City Asia Pacific ปี 2019 ที่ประเทศสงิคโปร์ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

กำรดูแลผู้สงูอำยุระยะยำว
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1. กลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ ได้รับควำมสะดวกในกำรติดตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ได้รับแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรด�ำเนินกำร 
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
2. ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น สำมำรถจัดกำรเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ได้เปน็ระบบ เรียกสืบค้นเร่ืองร้องเรียนได้ง่ำยขึ้น  
มีระบบติดตำมและจัดกำรเร่ืองร้องเรียน ท�ำใหก้ำรแก้ไขปญัหำรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. อ�ำเภอทุกอ�ำเภอ และส่วนรำชกำรในจังหวัดขอนแก่น สำมำรถรับเร่ืองร้องเรียนจำกศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินงำน รำยงำนผลชุดปฏิบัติกำรเคล่ือนท่ีเร็วผ่ำนระบบด�ำรงธรรม tracking พร้อมทั้ งสำมำรถ VDO call  
และมีระบบ Chat กับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด�ำรงธรรม

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

ผลงานเร่ืองที่ 3 “ด�ารงธรรม tracking” ระบบจัดการและตดิตาม
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกขศ์นูย์ด�ารงธรรมจังหวดัขอนแกน่ 

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

ศูนย์ด�ำรงธรรม tracking

  เป็นกำรน� ำแนวคิดระบบ Track  And  Trace  :  EMS :  Tha i land  Post  ของกำรไปรษณีย์ ไทย  
มำพัฒนำกับกำรแก้ไขปญัหำของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปญัหำกำรเสียเวลำเดินทำงเข้ำมำติดตำมสถำนะ 
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชำชน ณ ศำลำกลำงจังหวดั โดยสำมำรถแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรทกุขั้นตอนจำกศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวดั
ขอนแกน่ ด้วยระบบ “Tracking” ซ่ึงจะมีกำรแจ้งเตือนสถำนะเร่ืองหลังจำกร้องเรียน แจ้งเตือนประชำชนเมื่อมีกำรเพ่ิมชื่อเจ้ำหน้ำที่ 
ที่ รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน และชื่อหน่วยงำนที่ รับผิดชอบแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียน นอกจำกน้ี ยังสำมำรถส่งต่อ 
เร่ืองร้องเรียนแบบออนไลน์ให้กับหน่วยงำนในจังหวัดขอนแก่นจ�ำนวน 270 หน่วยงำน เพื่อสำมำรถแก้ไขปญัหำได้อย่ำงทันท่วงที  

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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ผลงานเร่ืองที่ 4 การพฒันาระบบจัดล�าดบัการเขา้ใชบ้ริการภาครัฐดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (QR Q-ing)

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

 ประชำชนและผู้ รับบริกำรสำมำรถติดต่อได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วขึ้น  
โดยสำมำรถจองคิวนัดหมำยล่วงหน้ำผ่ำนแอปพลิเคชั่น QR Queuing ได้  
สำมำรถทรำบเวลำที่จะได้เข้ำรับบริกำร และสำมำรถไปท�ำธุระอื่นในระหว่ำง 
รอรับบริกำรได้ รวมถึงท�ำให้ทรำบข้อมูลจ�ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรรวมถึงระดับ 
ควำมพึงพอใจ เพ่ือพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของจังหวัดให้มีควำมทันสมัย 
ตำมนโยบำยแหง่รัฐ 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 เปน็กำรพัฒนำระบบกำรจัดล�ำดับกำร
ใหบ้ริกำรภำครัฐ (QR Q-ing) ในกระบวนงำน
บตัรประจ�ำตัวประชำชน งำนทะเบยีน และอืน่ ๆ  
ณ จุดให้บริกำรที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอรวม  
8 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอหนองเรือ อ�ำเภอพระยืน 
อ�ำเภอบ้ำนแฮด อ�ำเภอชนบท อ�ำเภออุบลรัตน์ 
อ� ำ เ ภ อ โ น น ศิ ล ำ  อ� ำ เ ภ อ เ ข ำ ส ว น ก ว ำ ง  
และ อ�ำเภอบำ้นฝำง ท�ำใหป้ระชำชนผูรั้บบริกำร
สำมำรถทรำบระยะเวลำที่จะเข้ำรับบริกำร 
หรือสำมำรถจองควินัดหมำยลว่งหน้ำผำ่น QR-Code 
หรือแอปพลิเคชั่น QR Queuing และติดตำม
ล�ำดับกำรเข้ำรับบริกำรได้ ซ่ึงมีกำรแจ้งเตือน
กอ่นถงึล�ำดบัควิรับบริกำรผำ่นทำงแอปพลเิคชั่น 
15 นำที ท�ำให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเขำสวนกวำง

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอพระยืน

QR-Queuing
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 ผู้พิกำรมือสำมำรถเปน็เจ้ำของกำยอุปกรณ์มือเทียมฟรีได้ เพื่อท�ำงำนชีวิตประจ�ำวันได้ดีขึ้น ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งในสว่นรำชกำรและประชำชน สร้ำงโอกำสกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียม สร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มั่นคงโดยมีประชำชน 
ที่ต้องกำรกำยอุปกรณ์เปน็ศูนย์กลำงกำรท�ำงำนและกำรถ่ำยทอดทักษะกำรสร้ำงกำยอุปกรณ์อย่ำงเปิดกวำ้งระหวำ่งกัน 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

 กำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงกำรเข้ำถึงกำยอุปกรณ์ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีกำรพิมพ์ 3 มิติ  
เพื่อให้คนไทยสิ้นสุดควำมพิกำร โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things เปน็เคร่ืองมือกำรท�ำงำน  
ท�ำให้ผู้ที่ประสงค์กำยอุปกรณ์สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทำง 
มำทีโ่รงพยำบำล ผูจั้ดท�ำใชเ้คร่ืองพมิพ ์3 มิตสิร้ำงกำยอุปกรณ์ทีม่รีำคำถกูลงกวำ่ 70 เทำ่ตวั มปีระสทิธิภำพ
กำรใชง้ำนในชวีติประจ�ำวนัได้ มีน�ำหนักเบำ ซ่อมแซม หรือจัดท�ำใหม่ได้โดยง่ำย

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ผลงานเร่ืองที่ 5 Thai Reach toward ending disability ไทยฤทธ์ิพชิติความพกิาร 

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

กำยอุปกรณ์
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เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 พฒันำจังหวดัขอนแก่นใหเ้ปน็เมอืง Smart City 
ใหค้รบทั้ง 6 ดำ้น คอื Smart Mobility, Smart Living, 
Smart Economy, Smart Citizen, Smart Environment 
และ Smart Governance เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
และพฒันำศักยภำพของจังหวดัขอนแก่นใหเ้ปน็เมอืงที่ 
“ล�ำสมยั รวยปญัญำ มำกสนิทรัพย ์สขุอยำ่งพอเพยีง” 
ขับ เคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่นสู่ เมือง 
แหง่กำรแสวงหำโอกำส เพือ่ก้ำวสูเ่มอืงส�ำคัญของโลก 
(Global City) ซ่ึงต้องมคีณุลักษณะทีส่�ำคญัของเมอืง
อยู่ 6 ประกำร คือ 

( 1 )  มี ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ใ ห ญ่ แ ล ะ แ ข็ ง แ ก ร่ ง  
(2) เป็นจุดรวมของกำรลงทุนที่ส�ำคัญของโลก  
(3) มีกำรเชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
อย่ำงแน่นแฟน้
(4) มีควำมสะดวกในกำรติดต่อกับนำนำประเทศ  
(5) มีระบบกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ดี  
(6) มีสภำพแวดล้อมเหมำะแก่กำรอยู่อำศัย 
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