
สรุปเน้ือหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ 

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
Chengdu WeGO Asia Regional Office Smart City & e-Government Training Program 2017 

2. สถานท่ี 
นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน     

3. วันท่ี 
วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560    

4. สรุปเนื้อหา 
  ผู้แทนกรุงเทพมหานครจ านวน 2 ราย จากส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ
ส านักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ Chengdu WeGO Asia Regional Office Smart City &    
e-Government Training Program 2017 จัดโดยส านักงานองค์การ WeGO หรือ World Smart 
Sustainable Cities Organization มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองสมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน 
การให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์ (e-Government) การบริหารจัดการเมืองด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) อย่าง
ยั่งยืน ร่วมกับผู้แทนจากประเทศอื่น ๆอีก 12 ราย จาก 7 ประเทศ โครงการฝึกอบรมน้ีประกอบไปด้วยการ
รับฟังบรรยายสรุป การเยี่ยมชมศูนย์บริการภาครัฐและสถานที่ส าคัญต่าง ๆ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม
ดังต่อไปน้ี 

1. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ได้น าหลักการบริหารแนวใหม่ โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้เกิดระบบการ
บริหารที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ การให้บริการชุมชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation) ระบบการขนส่ง ป้ายอัจฉริยะ ประชาชน 
สามารถคาดการณ์การเดินทางโดยมีตารางการเดินทางของรถสาธารณะที่ตรงเวลา ทั้งรถโดยสารประจ า
ทาง รถไฟใต้ดิน การติดต้ังโมดูล GPS ผ่านแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ต้ังศูนย์ควบคุมจราจรพร้อมติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ ประสานให้สอดคล้องกับระบบ Sky net ติดตามการจราจรแบบ
Real-Time สร้างระบบน าทางจอดรถลักษณะ Parking navigation ผู้ใช้บริการช าระค่าบริการด้วยบัตร 
๑๐๐% (Tianfu Card and Rongcheng Card) นอกจากน้ียังมีบริการสอบถามข้อมูลผ่านโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่โดยใช้แอพพลิเคชั่น WeChat และ Weibo ผ่านสายด่วน  

3. การบริหารจัดการเมือง (Urban Management) เป็นการด าเนินงานโครงการเมืองไร้สาย  
ส่งเสริมการจัดการเมืองโดยใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานของระบบ GIS มีการใช้ดิจิทัลควบคุมทุกระบบ ดังน้ี 

- การบริหารจัดการบนท้องถนน ด้วยระบบ Sky net พ่วงต่อโทรทัศน์วงจรปิด มีศูนย์
ควบคุม จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น รายงานสถานการณ์พาหนะตามก าหนด ท างาน
ควบคู่กับต ารวจสื่อสารของเมืองผ่านมัลติมิเดียเพื่อรักษาความปลอดภัย 



- ระบบการจัดเก็บขยะ มีการวางถังขยะไว้ตามสาธารณะอย่างเป็นระเบียบและมีรถเก็บ
ขยะคันเล็กวิ่งเก็บขยะรอบเมือง 

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยมีการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทั่วเมือง 
- ระบบจัดการจักรยาน จัดให้มีบริการจักรยานส าหรับการเดินทางให้ประชาชนพร้อมทั้ง

สร้างเลนจักรยานไว้เพื่อความปลอดภัย (รถยนต์ไม่สามารถเข้ามาวิ่งบนเลนจักรยานได้) ประชาชนสามารถ
ใช้จักรยานที่จอดทั่วไปโดยผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจักรยานทุกคันติด QR Code มีการ
ควบคุมเสียงรถจักรยานยนต์ตามท้องถนน ก าหนดให้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

4. การดูแลสุขภาพ (Smart Healthcare System) ได้ก่อต้ังศูนย์ข้อมูลสุขภาพ (Data Center)  
ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต ใน
ศูนย์ข้อมูลน้ีมีข้อมูลอาการเจ็บป่วย ข้อมูลการดูแลรักษา ข้อมูลการใช้ยา นอกจากน้ียังมีบริการอื่น ๆ  

- ศูนย์บริการ Home Care Service Center 
- ระบบดูแลผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ระบบผู้ช่วยหมอฉุกเฉิน 
- ระบบ “Push to talk” และระบบการส่งสัญญาณ “SOS” เมื่อฉุกเฉิน 

5. ศูนย์เศรษฐกิจและเทคโนโลยี (Economic & Technology Center) การด าเนินธุรกิจ 
ภายใต้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าเป็นสังคมไร้เงินสด 100% การใช้เทคโนโลยี “Internet Plus” การบูรณาการ
อินเทอร์เน็ตกับอุตสาหกรรมด้ังเดิม การใช้ “Big Data” มาวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิง 
(แหล่งเก็บข้อมูล) มีการก าหนด Hi-tech zone ,economic development zone 

6. การศึกษา (Education : Scholarship for Sister Cities) มีศูนย์วิจัยด้าน Big Data,  
Robot Research, IC Research, Medical Information, Cyberspace Security Research, Digital 
Culture and Media etc. 

7. การชลประทานของเมือง Dujiangyan (Dujiangyan Irrigation) เป็นการชลประทาน 
โบราณขนาดใหญ่ ที่ใช้เทคนิคการทดน้ าโดยไม่สร้างเขื่อนกักน้ าเพียงแห่งเดียวของโลกที่ยังคงมีการใช้งาน 
เพื่อการป้องกันอุทกภัย การขนส่ง การผลิตกระแสไฟฟ้า เพาะพันธุ์สัตว์น้ า การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม
พื้นเมือง และเป็นแหล่งน้ าใช้ในครัวเรือนของชาวเมือง 

8. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History and Culture) นครเฉิงตูได้ชื่อว่า เมืองแห่ง 
พิพิธภัณฑ์ มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้ประชาชนเข้าชม 113 พิพิธภัณฑ์ มีศูนย์แสดงงานศิลปะ ศิลปะเชิดหุ่น
กระบอก ศิลปะแสงเงา การแสดงละครเสฉวนโอเปร่า (Sichuan Opera) การฟื้นฟูถนนคนเดินให้กลับมามีชีวิต 

9. ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์หมีแพนด้าเมืองเฉิงตู (Chengdu Research Base of Giant  
Panda Breeding) ศูนย์เพาะพันธ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานศึกษาหมีแพนด้า เป็นสถานที่เหมาะสมที่
จะศึกษาระบบนิเวศน์ การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้า 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองสมาชิกขององค์การ WeGO (World Smart Sustainable 
Cities Organization) สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาส่งเสริมระบบงานของกรุงเทพมหานคร อาทิ ระบบการ
บริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจราจรและการขนส่ง ระบบดูแลสุขภาพของคนสังคมเมือง 
ระบบเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการ



บริหารเมืองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้แก่
วิถีชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาขนของกรุงเทพมหานคร 

6. ผู้รายงาน 
นางสาวปุณฑรีก์ อภิพัฒนศิริพงษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
 

  



Chengdu WeGO Asia Regional Office Smart City & e-Government Training Program 2017 
ระหว่าง วันท่ี 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 

ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


