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กลุ่มภารกิจ :  การบริหารจัดการ         
 

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
. โครงการอบรม WeGO e-Government Training 2016     
            
สถานท่ี 
. นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน         

2. วันท่ี 
. 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559       
     

3. สรุปเนื้อหา 
. 3.1 โครงการอบรม WeGO e-Government Training 2016 จัดโดยส านักงานองค์การ WeGO 
(World e-Government Organization for Local Government)  ภูมิภาคเอเชีย ณ นครเฉิงตู (WeGO 
Regional Office at Chengdu) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาเมืองของนครเฉิงตู โดยเฉพาะใน
ด้านที่เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน รวมถึงเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสมาชิกขององค์การ WeGO จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 
20 คน จาก เมืองอัครา (อินเดีย) นครอิสตันบูล (ตุรกี) กรุงบากู (อาเซอร์ไบจัน) กรุงกัมปาลา (ยูกันดา) 
รัฐคาร์ทูม (ซูดาน) เมืองลามาร์ซา (ตูนีเซีย) จังหวัดลายูเนียน (ฟิลิปปินส์) กรุงเม็กซิโกซิตี (เม็กซิโก) 
เมืองโปคาลา (เนปาล) เมืองเซเบอ-รังเปไร (มาเลเซีย) กรุงบราซิเลีย (บราซิล) กรุงโซล (สาธารณรัฐ
เกาหลี) และกรุงเทพมหานคร   
 3.2. กิจกรรมหลักของโครงการฯ ได้แก่การรับฟังการบรรยายสรุป การเยี่ยมชมศูนย์การให้บริการด้าน 
e-Government และสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ของนครเฉิงตู โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 3.2.1 การบรรยายสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเมือง โครงสร้างการบริหารและการพัฒนา
เมืองของนครเฉิงตู สรุปได้ว่านครเฉิงตูเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญของภูมิภาคตะวันตกของจีน มีประวัติความ
เป็นมากว่า 2,500 ปี ต้ังแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง โดยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจนถูกเรียก
ขานว่าเป็นเมืองที่ค่อย ๆ กลายเป็นเมืองหลวง (becoming capital) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง (Chen แปลว่า 
กลายเป็น และ du แปลว่า เมืองหลวง) และยังคงรักษาชื่อเดิมของเมืองคือเฉิงตูมานานกว่าสองพันปี ปัจจุบัน
นครเฉิงตูมีพื้นที่ 12,390 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวนประมาณ 14 ล้านคน (รวมประชากรแฝง) นครเฉิง
ตูมีนโยบายการพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี ด้านการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
การคมนาคม ในปีที่ผ่านมานครเฉิงตูมีการด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงเมืองตามนโยบายดังกล่าว ได้แก่ 
โครงการพัฒนาภาคตะวันตกรอบใหม่ (New Round of Western Development Program) โครงการน าร่อง
ความร่วมมือพื้นที่ชนบทและเมือง (Pilot Zone of National Rural and Urban Coordination) และการ
พัฒนาเขตเมืองใหม่เทียนฟู (Tianfu New Area) ซึ่งโครงการพัฒนาที่กล่าวมาน้ีเน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคตะวันตกของจีนที่



เชื่อมต่อกับทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง นครเฉิงตูเป็นที่ต้ังของสถานกงสุลนานาชาติจ านวน 15 ประเทศ ซึ่ง
รวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากน้ีนครเฉิงตูยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและองค์การระหว่าง
ประเทศในการจัดอันดับเมืองด้านต่าง ๆ อาทิ เมืองแห่งอาหารโลก (Gastronomy City of the World) โดย
องค์การยูเนสโก และเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของจีนโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) และนิตยสาร 
Forbes ยังจัดอันดับนครเฉิงตูเป็นหน่ึงในสี่เมืองของจีนที่จะมีการพัฒนาเร็วที่สุดในอีกสิบปีข้างหน้า นอกจากน้ี
นครเฉิงตูยังเป็นที่ต้ังของบริษัทขนาดใหญ่ Fortune 500 จ านวนมากเป็นอันดับหน่ึงในภาคตะวันตกและภาค
กลางของจีน และในปี พ.ศ. 2563 นครเฉิงตูจะเปิดท าการสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ที่รองรับผู้โดยสารจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 3.2.2 การเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองพี่เมืองน้องและเมืองที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตรของของ
นครเฉิงตู นิทรรศการน้ีเป็นนิทรรศการถาวรจัดแสดงไว้ที่ศาลาว่าการนครเฉิงตูเดิม ซึ่งปัจจุบันศาลาว่าการนคร
เฉิงตูได้ย้ายที่ท าการไปอยู่ในเขตเมืองใหม่เทียนฟูทางทิศใต้ของเมือง และศาลาว่าการเดิมได้ถูกปรับปรุงให้เป็นที่
จัดแสดงนิทรรศการ ที่ท าการด้านการกงสุลของนครเฉิงตู และที่ตั้งของส านักงานองค์การ WeGO ภาคพื้นเอเชีย 
ในนิทรรศการดังกล่าวมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างนครเฉิงตูกับเมือง
พี่เมืองน้องจ านวน 31 เมือง และเมืองที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตรจ านวน 40 เมือง ส าหรับประเทศไทยนครเฉิงตูได้
มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่และเมืองที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งน้ีกรุงเทพมหานครกับนครเฉิงตูอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
ฉันมิตรในอนาคต  
 3.2.3 การบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเยี่ยมชมศูนย์การให้บริการประชาชนประจ านครเฉิงตู (Chengdu Government 
Affairs Service Center) นครเฉิงตูมีศูนย์การให้บริการประชาชนฯ เพื่อด าเนินการทุกชนิดที่เกี่ยวกับการติดต่อ
ภาครัฐ อาทิ การออกเอกสารของทางราชการต่าง ๆ การขอติดต้ังและจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค การเสียภาษี 
การจ่ายค่าปรับ การร้องเรียนข้อเดือดร้อนและปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามาท างาน
ในนครเฉิงตูในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการท างานและการเสียค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการ
ให้บริการในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Window Service) นอกจากน้ี นครเฉิงตูยังมีช่องทางการให้บริการ
ประชาชนดังกล่าว การให้ข้อมูลต่าง ๆ และการตอบสนองข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแอพลิเคชัน ซึ่งท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น การแก้ไขข้อร้องเรียนของประชาชน 
จะต้องได้รับการตอบสนองภายในเวลา 2 ชั่วโมง และปัญหาที่ถูกร้องเรียนต้องมีการแก้ไขและแจ้งกลับไปยังผู้
ร้องเรียนภายใน 72 ชั่วโมง ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับความพึงพอใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก นครเฉิงตูมี
แผนการขยายการให้บริการผ่านทางสื่อออนไลน์โดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดจุดบริการฟรีไวไฟ
ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้จ านวนมากยิ่งขึ้น    
 3.2.4 การเยี่ยมชมศูนย์การให้บริการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐของนครเฉิงตู (Chengdu 
Public Resources Exchange Service Center) ซึ่งเป็นศูนย์การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล และการ
จัดการสัมปทานของรัฐ อาทิ การประมูลการใช้ที่ดิน ห้องชุด การประมูลโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
การรับจ้างจัดงานของภาครัฐ เป็นต้น ศูนย์การให้บริการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐฯ ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 
ริเริ่มมาจากนโยบายสร้างความโปร่งใสยุติธรรมและขจัดปัญหาคอร์รัปชันในการด าเนินการประมูลและการจัดซื้อ
จัดจ้างของราชการ โดยได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนจะมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล



ขนาดใหญ่ของทางราชการที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลการจดทะเบียนของบุคคลและบริษัทที่มาใช้บริการ การด าเนินการประมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
เผยแพร่ข้อมูลและก าหนดการต่าง ๆ การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง โดยในศูนย์ดังกล่าวมีการจัดพื้นที่การให้บริการ
แบบครบวงจรต้ังแต่การให้บริการข้อมูล การลงทะเบียน   การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสาร 
การให้ค าปรึกษา การประมูล ตลอดจนการรับและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส นอกจากน้ี ในการ
ประมูลทรัพยากรบางชนิด เช่น การเช่าห้องชุดขนาดเล็กในตึกของรัฐบาล ประชาชนยังสามารถด าเนินการ
ประมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ แต่โครงการสัมปทานขนาดใหญ่ของทางรัฐยังไม่มีบริการดังกล่าวเน่ืองจากมีกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องจ านวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบและควบคุมความโปร่งใสอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ผู้น าชมของทางศูนย์ได้ให้ความเห็นว่าในอนาคตหากมีการพัฒนาระบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
อาจจะสามารถประมูลการให้สัมปทานขนาดใหญ่ทางออนไลน์ได้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ภาคเอกชนและเพื่อประสิทธิภาพการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐต่อไป  
 3.2.5 การบรรยายสรุปโครงการ Bright Eye Project และการเยี่ยมชมศูนย์การบริการ
ประชาชนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าเขตต้ายี่ โครงการ Bright Eye Project เป็นโครงการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบูรณาการหน่วยงานในระดับเขต ชุมชน และหมู่บ้านเพื่อการดูแลทุกข์สุขของประชาชน
โดยเฉพาะในการรักษาความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ตัวอย่างเช่น การติดต้ังกล้องวงจรปิดในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
อาชญากรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการหาตัวผู้กระท าความผิดและการบรรเทาปัญหาการกระท าผิดกฎหมาย 
เช่น ผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างประมาทและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การจุดไฟเผาขยะในชุมชน การละเมิดที่สาธารณะ เป็น
ต้น คุณสมบัติเด่นของโครงการฯ คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ลงทะเบียนและมีที่อยู่อาศัยในเขตต้ายี่สามารถ
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ได้แบบ real time ซึ่งเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนที่ต้องทิ้งบ้านไปท างานในที่ห่างไกลออกไป นอกจากน้ีในโครงการยังมีการให้บริการระบบ 
interactive interface ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ที่ท าให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ติดตามกิจกรรมหรือผลการประชุมของทางการ ตลอดจนสามารถติดต่อสอบถามและขอรับค าปรึกษา
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยเบื้องต้นผ่านระบบได้ ทั้งน้ีในศูนย์การบริการประชาชนผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังอาชญากรรมและการท าผิด
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการตอบรับและแก้ปัญหาที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามา โดยโครงการน้ีเป็นการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตและภาคเอกชนที่จัดหาและติดต้ังกล้องวงจรปิดและเก็บค่าบริการจาก
ทางภาครัฐซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ในอนาคตเขตต้ายี่มี
แผนการที่จะเพิ่มจ านวนกล้องวงจรปิด และจะด าเนินการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีผู้มาลงทะเบียน
ใช้งานระบบดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  

4. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
. กองการต่างประเทศได้รายงานสรุปการเดินทางไปราชการพร้อมทั้งข้อสังเกตและเสนอแนะจากการ
เข้ารับการอบรม WeGO e-Government Training 2016 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดว่านครเฉิงตูเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและจ านวนประชากรอย่างรวดเร็วท าให้ภารกิจของเมืองมีปริมาณและความซับซ้อนมากขึ้น 
ผู้บริหารเมืองจึงมีนโยบายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาและการให้บริการประชาชนซึ่ง
ได้ผลเป็นอย่างดี กรุงเทพมหานครก็ประสบกับปัญหาความท้าทายน้ีเช่นเดียวกันและได้มีการน าเทคโนโลยี



สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี อาทิ การ
ให้บริการข้อมูลการจราจรผ่านทางแอพลิเคชัน BMA Live Traffic ของส านักการจราจรและขนส่ง ระบบ
ฐานข้อมูลผู้ป่วยของส านักอนามัย ศูนย์ข้อมูลการจัดการน้ าและเฝ้าระวังอุทกภัย และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการเมือง เป็นต้น และจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมจากเมืองต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การ WeGO มีผู้ให้ความสนใจและต้องการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรุงเทพมหานครจ านวนมาก ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนางานทั้งในเวทีระดับนานาชาติผ่านทางองค์การ WeGO และการแลกเปลี่ยนการศึกษาดู
งานโดยเฉพาะกับนครเฉิงตูที่อยู่ระหว่างการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตรกับกรุงเทพมหานครได้ ทั้งน้ี
กองการต่างประเทศจะด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครเพื่อทราบเป็นข้อมูลต่อไป
        

5. ผู้รายงาน 
. นางสาวพรรณราย จริงจิตร นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ 2  
กองการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร       
         

 
 

 



 
 
 
 

 


