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กลุ่มภารกิจ : โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม The 3rd Asia-Pacific Regional Forum on Smart Cities and e-Government  

2. สถานท่ี 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี      

3. วันท่ี 
วันที่ 21 กันยายน 2560    

4. สรุปเนื้อหา 
  1. การประชุม The 3rd Asia-Pacific Regional Forum on Smart Cities and e-
Government จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สหภาพโทรคมนาคม
นานาชาติ (International Telecommunication Unit: ITU) และองค์การ World Smart Sustainable 
Cities Organization (WeGO) โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กล่าวต้อนรับเปิดการประชุมและกล่าวถึงความส าคัญของการประชุมคร้ังน้ีว่า เมืองใหญ่ทั่วโลก
ต่างประสบปัญหาเดียวกันทั้งปัญหาด้านการจราจร การจัดการของเสียและมลภาวะ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในเมือง เป็นต้น เมืองจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหา ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมาย
ให้ทุกจังหวัดจะต้องพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะภายใน 5 ปี นอกจากน้ี ประเทศไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเร่งการ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่มีความ
เหลื่อมล้ าด้านดิจิทัลโดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านเข้าถึง Broadband Internet ภายในปี 2561 ตามแผน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (National Digital Economy Plan)  
  2. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) ร่วมเป็นผู้อภิปรายในการ
ประชุมช่วง High-level Discussion on Smart Sustainable Cities ร่วมกับผู้แทนจากเมอืงและองค์การ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก ่นายมนตรี ชนะชยัวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง Mr. Bima Arya 
นายกเทศมนตรีเมืองบอกอร์ (อินโดนีเซีย) Mr. Syed Qasim Ali Shah รองนายกเทศมนตรีเมืองเปศวาร์ 
(ปากีสถาน) ดร. ภาสกร ประถมบุตร ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล และ Ms. Young-soo Nam เลขาธิการองค์การ WeGO โดยได้ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ์ ในการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในโอกาสน้ี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นาง
วรรณวิไล พรหมลักขโณ) ได้น าเสนอโครงการ “Smart Bangkok” ซึ่งเป็นโครงการที่มีการด าเนินงานใน
ด้าน (1) การให้บริการ (Service) คือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (2) ความปลอดภัย (Security) คือ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามหลักวิชาการและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบ (3) ความประหยัด (Saving) คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (4) ความยั่งยืน (Sustainable) คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเน่ือง และ (5) การบูรณาการ



ข้อมูลข่าวสาร (Structure Digital & Data Integration) คือการบูรณาการโครงสร้างและข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็นร่วมกัน นอกจากน้ี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไลฯ) ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครมีความร่วมมือกับภาคเอกชน การใช้ระบบดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ การวางแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 
(Phahon Yothin Center) การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) การให้บริการข้อมูล
ท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น  
  3. นอกจากน้ี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นงานส าคัญในการก้าวเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยก้าวหน้าไปด้วยกัน มกีาร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการน าไปสู่นโยบายประชารัฐที่เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่า
เทียม โดยเฉพาะระดับฐานรากในการเข้าถึงข้อมูล การบริการ การสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าและบริการ 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองสมาชิกอย่างเป็นทางการขององค์การ WeGO (World Smart 
Sustainable Cities Organization) ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยความร่วมมือขององค์การ WeGO 
อย่างสม่ าเสมอ โดยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี
รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร   

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลดิา พุ่มแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
 

 

  



การประชุม The 3rd Asia-Pacific Regional Forum on Smart Cities and e-Government 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

ณ ห้อง Seminar 3 อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
 

      
 
 

   
 

 

   

 
  



พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

 
 

     
 

      
 


