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1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม The 4th WeGO General Assembly 2017 
Theme: Smart Sustainable Cities for All 

2. สถานที ่
แคว้นอูลยานอฟสค์ สหพันธรัฐรัสเซีย     

3. วันที่ 
วันที ่28-30 มิถุนายน 2560    

4. สรุปเนื้อหา 
  1. คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครน าโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) และผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมการประชุม The 4th WeGO 
General Assembly ร่วมประชุมระดับผู้แทนเมือง จ านวน 105 เมือง และผู้แทนองค์กร/บริษัท จ านวน 
53 หน่วยงาน เพ่ือร่วมกันแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์ (e-
Government) โครงการเมืองที่ชาญฉลาด (Smart City) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
รวมถึงเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมประชุมภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และการส่งเสริมในระดับ
นานาชาติระหว่างผู้น าภาคประชาสังคมและธุรกิจ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ริเริ่ม e-Government และ Smart City เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน  
  2. การประชุมสมัชชาใหญ่ WeGO General Assembly เมืองสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมได้
ร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ อาทิ ประเด็นสถานภาพการเป็นสมาชิกปัจจุบัน การ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี และประเภทสมาชิกใหม่ การแก้ไขข้อก าหนดบางประเด็น ซึ่งที่ประชุม
รับทราบและมีมติรับรอง ส่วนการเลือกเมืองประธาน (President City) และเมืองรองประธาน (Vice 
President Cities) ที่จะด ารงต าแหน่งในวาระปี 2560-2563 (ค.ศ. 2017-2020) ที่ประชุมเห็นชอบให้เมือง
ประธาน ได้แก่ กรุงโซล และเมืองรองประธาน จ านวน 7 เมือง ได้แก่ Addis Ababa (เอธิโอเปีย) Beyoglu 
(ตุรกี) Ha Noi (เวียดนาม) Jakarta (อินโดนีเซีย) Mexico City (เม็กซิโก) Moscow (รัสเซีย) และแคว้นอูล
ยานอฟสค์ (รัสเซีย) และการก าหนดเมืองเจ้าภาพจัดการประชุม The 5th WeGO General Assembly 
2020 เห็นชอบเลือกเมืองมากาติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งมีมติรับรองปฏิญญาอูลยานอฟสค์ 
  3. การประชุมมีการมอบรางวัล The 3rd WeGO Smart Sustainable City Awards 
จ านวน 6 ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) Open City (2) Digital Inclusion (3) Innovative Smart City (4) 
Sustainable City (5) e-Government Service และ (6) Cooperative City 
  4. การประชุม World CIO Forum จัดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO: Chief Information Officer) จากเมืองต่างๆ เพ่ือร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่
ส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญของบทบาทของ CIO ในฐานะเมืองที่มุ่งมั่นที่จะกลายเป็นเมืองที่ชาญฉลาด 
(Smart City) โดย CIO จะสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการเป็น



ผู้ประกอบการได้อย่างไร วิธีการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับเมือง รัฐบาลกลาง และ
ภาคเอกชน และวิธีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (Information Communication 
Technology) เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และตอบสนองกับวาระ New Urban 
Agenda โดยการน าเสนอผลงานในช่วงนี้ เป็นการน าเสนอโครงการที่โดดเด่นและประสบความส าเร็จของ
เมืองต่างๆ ได้แก่ เมืองคาลี (โคลอมเบีย) นครเยรูซาเล็ม (อิสราเอล) กรุงมอสโก (รัสเซีย) กรุงจาการ์ตา 
(อินโดนีเซีย) และแคว้นอูลยานอฟสค์ (รัสเซีย) โดยได้เน้นย้ าว่าบทบาทส าคัญของ CIO คือการรวบรวม
ข้อมูลเข้าด้วยกันส าหรับการน าไปใช้และประมวลผลอย่างแม่นย า  
  5. การประชุม The Road to Smart Sustainable Cities การอภิปรายในประเด็น Smart 
Sustainable Cities เป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้แต่มีความต้องการมากกว่าเพียงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT: Information Communication Technology) และโครงสร้างพ้ืนฐานขั้นสูงเพื่อให้
บรรลุความชาญฉลาดอย่างยั่งยืน เมืองต่างๆ ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์
และความตั้งใจจริง ดังนั้นเมืองจึงจะต้องมีการก าหนดค าจ ากัดความท่ีเหมาะสม มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จของ
งาน (KPI: Key Performance Indicators) และมีการท างานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในที่
ประชุมช่วงนี้มีการน าเสนอจากผู้เชี่ยวชาญจากเมืองและภาคเอกชน ได้แก่ Yong Consulting (เกาหลีใต้) 
Re-Imaging Cities Foundation (เกาหลีใต้) Smart Dubai Office (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
Sustainability Management Center (เกาหลีใต้) และเมืองแตกู (เกาหลีใต้) 
  6. การประชุม World Mayors Roundtable เป็นการสนทนาระดับผู้น าเมืองจากท่ัวโลก 
จ านวน 56 เมือง เพ่ือหารือเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะทางที่จะน าไปสู่อนาคตของเมืองที่มีความยั่งยืนอย่าง
ชาญฉลาด (Smart sustainable city) ซึ่งมีความหมายถึงเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริการในเมือง และความสามารถในการ
แข่งขัน ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ คุณภาพ
ของการเป็นผู้น าและการก ากับดูแล รวมถึงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
ขับเคลื่อนเมืองอย่างยั่งยืน  
  โอกาสนี้ แคว้นอูลยานอฟสค์ได้น าเสนอโครงการ “Smart region” ซ่ึงเป็นแนวคิดของการ
พัฒนานวัตกรรมของเมืองและพ้ืนที่ต่างๆ ในแคว้นอูลยานอฟสค์บนพ้ืนฐานของการแนะน าข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในแง่มุมต่างๆ เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาเมืองและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โครงการนี้เป็นแนวคิดของการปรับใช้เทคโนโลยีเมืองที่ชาญฉลาด (Smart city) ในแคว้นอูลยานอฟสค์ 
และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในกรอบความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเป็นโครงการน าร่องในแคว้น
อูลยอนอฟสค์เพ่ือการพัฒนาและใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีระดับสูงส าหรับเมืองที่ชาญฉลาดใน
รัสเซีย 
  ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารงานและประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งแนวทางการสร้าง Living lab ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการพัฒนานวัตกรรม
ที่ยั่งยืน หรือการใช้ Internet of Things (IoT) ที่เป็นการท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต
ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็
ตาม การด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองให้กลายเป็นเมืองที่ชาญฉลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  7. การประชุม Open Innovation & Living Labs for Smart Cities ได้มีการน าเสนอเรื่อง
ปัญหาของเมืองมีความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน รัฐบาลต่างๆ จึงหันไปสู่นวัตกรรมแบบเปิด (Open 



Innovation) เพ่ือน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าร่วมในการพัฒนาและปฏิวัติเมือง โดย Open Innovation 
มุ่งเน้นไปที่วิธีการกระจายอ านาจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่สามารถท าได้โดย
ล าพังแต่ต้องมีการกระจายไปทั่วทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับความพยายามร่วมกัน
ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเอาชนะปัญหาที่เมืองเผชิญอยู่และจะต้องเผชิญใน
อนาคต  
  จากผลลัพธ์ที่ดีของ Open Innovation เมืองจึงได้ด าเนินการเชิงรุกมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนา 
Living Labs เพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่ง Living Labs ท าหน้าที่เป็นพื้นที่
ส าหรับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายในการท างานร่วมกันและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่เมืองเผชิญอยู่ โดยที่
รัฐบาลให้การสนับสนุนที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเหล่านี้และท าให้เกิดผลส าเร็จ ซ่ึงการประชุมย่อยนี้
แสดงให้เห็นการส่งเสริมของเมืองในการจัดท า Open Innovation พร้อมทั้งการต่อสู้ที่เมืองเผชิญอยู่ 
นอกจากนี้เป็นการน าเสนอผลลัพธ์ที่ได้จาก Living Labs เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในเมืองของตน 
  8. การประชุม Challenges and Solutions in Smart City Governance and 
Financing มีการพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือกับความท้าทายของการเป็นเมืองใหญ่ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ยอมรับบทบาทของภาคเอกชนและภาครัฐในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการของเมือง จึงไม่
เพียงแต่อ านาจของรัฐบาลระดับประเทศ ภูมิภาค และเมืองเท่านั้นที่จะน าเสนอแนวทางในการบริหาร การ
ก ากับดูแลภาครัฐ (Governance) และการจัดหาเงินทุน (Financing) ส าหรับเมืองที่ชาญฉลาด (Smart 
Cities) แตก่ารมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมีความจ าเป็นมากขึ้นต่อทุกด้านของการบริหารเมือง นอกจากนี้ 
New Urban Agenda ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable 
Goals) ยังได้ระบุว่า องค์ประกอบส าคัญที่จ าเป็นต้องก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์คือ Governance และ 
Financing  
  การก ากับดูแลภาครัฐที่ดีก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านคุณภาพของการตั้งถ่ินฐานในเขตเมืองและการ
พัฒนาเมืองที่ชาญฉลาดขึ้นอยู่กับกฎและข้อบังคับท่ีมีกรอบและมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกฎหมาย ความสามารถในการคาดการณ์ การลดความเสี่ยง และค าสั่งที่น าไปสู่แผนพัฒนา
เมืองเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ ในขณะที่การจัดหาเงินทุนและการบริหาร
งบประมาณท่ีดีจะเป็นการสร้างกรอบการด าเนินงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบการเงินของภาครัฐ/เอกชน และระบบงบประมาณของท้องถิ่น ให้สามารถสร้าง รักษา และ
แบ่งปันคุณค่าท่ีเกิดจากการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืน 
  9. การประชุม City Digital Solutions Forum เป็นชว่งการน าเสนอผลงาน แนวคิดและ
นวัตกรรมจากบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น บริษัท KT (เกาหลีใต้) น าเสนอการใช้
เทคโนโลยี GiGA Wire กับสายทองแดงหรือสายโคแอ็กซ์เชียล (Coaxial cable) กับอาคารเก่า/บริษัท 
Circulus Inc. (เกาหลีใต้) น าเสนอนวัตกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ piBo หุ่นยนต์ที่รับใช้งานในบ้าน 
(Companion robot) ส าหรับครอบครัว / บริษัท MST Digital Agency (รัสเซีย) น าเสนอผลิตภัณฑ์ 
Smart Door Lock การเปิด-ปิดประตูต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่ท างานเสมือนจริง / ผู้แทนเมืองมาดริด 
(สเปน) น าเสนอโครงการ Free software for citizen participation ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองมาดริด เป็นต้น 
  10. การสัมมนา Design Thinking & Ideathon Workshop เป็นกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเข้าใจและพัฒนาทักษะในการค้นหา Innovation ของเมือง โดยมีรูปแบบที่มีบุคคลเป็นศูนย์กลาง
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีศักยภาพส าหรับการแก้ปัญหาให้กับเมืองที่ชาญฉลาด (Smart City) ซ่ึง



กิจกรรมในช่วงนี้เริ่มจากการฝึกปฏิบัติที่มีลักษณะผ่อนคลาย เพ่ือแนะน าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน
ออกแบบทางความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและมีการโต้ตอบ โดยชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมเริ่มต้น
จากการพิจารณาปัญหาที่เมืองคิดว่าเป็นประเด็นที่สมควรได้รับการแก้ไข และค้นหาวิธีการหรือแนวทาง
ใหม่ๆ ที่จะสามารถแก้ปัญหานั้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ซึ่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครได้แยกเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มต่างๆ และได้น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ร่วมกับผู้เข้าประชุมอ่ืน 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองสมาชิกขององค์การ WeGO (World Smart Sustainable 
Cities Organization) จะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน e-Government ในหัวข้อต่างๆ ที่จะช่วย
ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการบริหารเมืองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
โปร่งใสร่วมกับเมืองและหน่วยงานพันธมิตรจากท่ัวโลก ซึ่งองค์การ WeGO ได้มีการจัดประชุม General 
Assembly หรือการประชุมสมัชชาใหญ่ขึ้นเป็นประจ าทุกสามปี เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้น าเมืองสมาชิกได้
ร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร โดยการประชุม The 5th WeGO General 
Assembly 2020 จะมีขึ้นที่เมืองมากาติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   

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

  



การประชุม The 4th WeGO General Assembly  
ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560  

ณ แคว้นอูลยานอฟสค์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
 

 
 

 
 

 
  



 

 
 

 
 

 
  



 

 
 

 
 

 
 

 


