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1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
โครงการ WeGo East Asia Regional Office Chengdu: Smart City & e-Government Training 
Program 

2. สถานที่ 
นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. วันที่ 
วันท่ี 2 - 8 ธันวาคม 2561  

4. สรุปเนื้อหา 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 รายได้แก่ นายรังสี ยนตรดิษฐถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลและนางสาวปรางฉาย สรรค์วิทยากุล นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ ส านักงานการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมโครงการ WeGO East Asia Regional Office 
Chengdu: Smart City & e-Government Training Program ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 2 - 8 
ธันวาคม 2561 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนเรียบร้อยแล้ว สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  
1. กิจกรรมการบรรยายสรุป 
  1.1 การบรรยายสรุปเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับนครเฉิงตู โดยนางสาว Liu Suman 
รองหัวหน้ากลุ่มงานการแลกเปล่ียน สมาคมประชาชนนครเฉิงตูและต่างประเทศ (Chengdu People’s 
Association with Foreign Countries) นครเฉิงตูต้ังอยู่บริเวณทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
นครเฉิงตูเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีจ านวนประชากรถึง 16 ล้านคน นครเฉิงตูจึงให้ความส าคัญกับ
การคมนาคมขนส่งมาก โดยนครเฉิงตูมีเครือข่ายการคมนาคมครอบคลุมท้ังทางอากาศและทางบก ปัจจุบัน
ก าลังด าเนินโครงการสร้างสนามบินนานาชาติแห่งท่ี 2 เพื่อรองรับการขยายของนครเฉิงตูไปยังเทียนฟูเมืองใหม่ 
มีการให้บริการรถไฟหัวกระสุนไปยังเมืองต่าง ๆ และเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไปยังทวีปยุโรป รวมถึง
ระบบรางรถไฟในเมืองและชานเมืองท่ีครอบคลุมท าให้ประชาชนสามารถเดินทางจากนอกเมืองมาท างาน
ในเมืองได้สะดวก ส าหรับด้านเศรษฐกิจนั้น นครเฉิงตูมีบริษัทช้ันน าระดับโลกมากมายเข้ามาลงทุนเนื่องจาก
มีจ านวนประชากรมากและต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศท าให้การขนส่งมีความความสะดวก 
  1.2 การบรรยายสรุปเรื่องแบบปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ในการบริหารจัดการการร้องเรียน
การให้บริการของภาครัฐจากประชาชน โดย นาย Chen Qi ผู้อ านวยการกองระบบจัดการภาครัฐอัจฉริยะ 
ส านักงาน Big Data และระบบการจัดการภาครัฐออนไลน์ เทศบาลนครเฉิงตู (Head of Division of 
Smart Governance of Chengdu Municipal Office of Big Data and Online Governance) 
ประชาชนสามารถร้องเรียนการให้บริการของภาครัฐได้หลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์, เว็บไซต์ Weibo, แอปพลิเคชัน Wechat และผ่านระบบออนไลน์ การรอ้งเรียน
ผ่านระบบออนไลน์เป็นช่องทาง การร้องเรียนท่ีบริหารจัดการง่ายท่ีสุด อย่างไรก็ตามช่องทางโทรศัพท์สายด่วน
คือช่องทางท่ีประชาชนใช้ร้องเรียนมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 92 และเป็นช่องทางท่ีบริหารจัดการได้ยาก



ท่ีสุด เพราะการเก็บข้อมูลจากบทสนทนา ทางโทรศัพท์เป็นไปได้ยาก ข้ันตอนการบริหารจัดการ 
การร้องเรียนและความคิดเห็น มีดังนี้ 
   1. ได้รับข้อมูลการร้องเรียน 
   2. ข้อมูลถูกส่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ช่ัวโมง โดยประชาชนผู้ร้องเรียน
   สามารถลงช่ือเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานะปัจจุบันของค าร้องได้ 
   3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องติดต่อผู้ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาภายใน 5 วันท าการ 
   ส าหรับการร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์และภายใน 15 วันท าการส าหรับไปรษณีย์ 
   4. ศูนย์บริการประชาชน (Service Centre) จะโทรกลับหาผู้ร้องเรียนเพื่อสอบถาม
   ความพึง พอใจในการด าเนินการกับค าร้องเรียน  ในแต่ละปีจะมีการสรุปวิเคราะห์ 
   ข้อร้องเรียนความคิดเห็นและน ามาปรับปรุงพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
2. กิจกรรมการเยี่ยมชมสถานท่ี 
  2.1 การเยี่ยมชมหอแสดงนิทรรศการเมืองพี่เมืองน้องนานาชาตินครเฉิงตู (Chengdu 
International Sister Cities Exhibition Hall) ซึ่งแสดงข้อมูลการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
และการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างนครเฉิงตูกับเมืองต่าง ๆ ท่ัวโลก โดยนครเฉิงตูมีเมืองพี่เมืองน้อง
จ านวน 35 เมือง และมีการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ 57 เมือง 
  2.2 การเยี่ยมชม Planning Exhibition Hall of Chengdu Tianfu New Area  
ซึ่งเป็นหอประชุมแสดงนิทรรศการการวางผังเมืองนครเฉิงตูเทียนฟูเมืองใหม่ (Chengdu Tianfu New Area) 
นครเฉิงตูเทียนฟูเมืองใหม่ต้ังอยู่ทางใต้ของนครเฉิงตูเป็นเมืองใหม่ท่ีสร้างไว้เพื่อบรรเทาปัญหาการกระจุกตัว
ของประชากรในตัวเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร รัฐบาลได้ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ท่ีเข้ามา
ท างานและอาศัยอยู่ในเมืองนี้เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถและการลงทุนจากบริษัทต่าง ๆ เช่น สิทธิพิเศษ
ทางภาษี เป็นต้น โดยภายในตัวเมืองได้มีส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน ได้แก่ สถานศึกษา 
โรงพยาบาล สวนสาธารณะและทะเลสาบพร้อมลู่วิ่งและทางจักรยาน เป็นต้น 
  2.3 การเย่ียมชมศูนย์ Public Resource Trading Centre ซึ่งเป็นศูนย์รับสมัครและ
พิจารณาการขอรับสัมปทานโครงการส าคัญ ๆ ของรัฐท่ีมีความทันสมัยและโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ศูนย์ Public Resource Trading Centre ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยทางศูนย์ฯรับสมัครและพิจารณา 
การขอรับสัมปทานโครงการส าคัญ ๆ และมีมูลค่าสูงของภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้าง โครงการการท า-
เหมืองแร่ โครงการการสร้างถนน โครงการพฒันาท่ีดิน ซึ่งการรับสมัครขอรับสัมปทานจากภาครัฐสามารถ
ท าได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือสมัครโดยตรงท่ีศูนย์ฯแห่งนี้ ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยห้องส าหรับ 
การประมูลแบบปิดและแบบเปิดห้องส าหรับพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการประมูล ส าหรับขั้นตอน 
การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการประมูลนั้น ทางศูนย์ฯ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสุ่มคัดเลือกผู้สมัคร
และข้อมูลเหล่านั้นจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา คณะกรรมการแต่ละชุด
ถูกคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ ภายในห้องพิจารณาจะมีกล้องวงจรปิด 
ท่ีบันทึกภาพและเสียงในช่วงการพิจารณาไว้ตลอดเวลา การด าเนินงานของศูนย์ Public Resource 
Trading Centre ท่ีโปร่งใสและทันสมัยจึงสามารถช่วยลดปัญหาการทุจริตในการคัดเลือกผู้ท่ีจะได้รับ
สัมปทานของภาครัฐ 
  2.4 การเยี่ยมชมโครงการตาสว่าง (Bright Eye project) ของเทศมณฑล Dayi นครเฉิงตู  
โครงการตาสว่างของเทศมณฑล Dayi นครเฉิงตู คือการติดต้ังกล้องวงจรปิดในพื้นท่ีสาธารณะจ านวน  
252 เครื่องในเทศมณฑล Dayi กล้องวงจรปิดเหล่านี้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและมีค่าความละเอียดสูง 



นอกจากนี้ ภายในเทศมณฑล Dayi ยังมีการติดต้ังปุ่มสัญญาณฉุกเฉินในบริเวณต่าง ๆ ซึ่งประชาชน
สามารถกดเพื่อขอความช่วยเหลืออีกด้วย ประชาชนสามารถรับชมภาพจากกล้องวงจรปิดเหล่านี้ผ่าน
โทรทัศน์ส่วนตัวที่บ้าน ซึ่งเช่ือมต่อกับกล่องระบบใยแก้วน าแสง (Fiber optic) ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
เทศมณฑล Dayi  ภายหลังจากการติดต้ังอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเหล่านี้ อัตราการเกิดอาชญากรรม 
ได้ลดลงต่อเนื่องประมาณร้อยละ 50 ต้ังแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 
  นอกจากภาพจากกล้องวงจรปิด ประชาชนยังสามารถรับชมและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
โทรทัศน์ส่วนตัวที่บ้านซึ่งทางเทศมณฑล Dayi ได้ให้บริการไว้ ได้แก่ ข้อมูลด้านกฎหมาย, การให้บริการ
ประชาชนของภาครัฐ, การรณรงค์ต่าง ๆ และการตรวจสอบสถานะปัจจุบันหากมีการขอรับบริการจาก
หน่วยงานเป็นต้น การท่ีเทศมณฑล Dayi ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรทัศน์ของประชาชนเพื่อเป็น 
การเจาะกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้สูงอายุและต้องการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น 
  2.5 การเย่ียมชมศูนย์แสดงนิทรรศการการวางผังเมืองนครเฉิงตู (Chengdu Planning 
Exhibition Hall) ศูนย์แสดงนิทรรศการฯ มีพื้นท่ี 15,000 ตารางเมตร เป็นอาคารจ านวนส่ีช้ัน มีการแสดง
ภูมิทัศน์ท่ีเปล่ียนแปลงของเมืองผ่านแผนท่ีเก่าและแผนท่ีปัจจุบัน มีการจัดแสดงหุ่นจ าลองผังเมืองปัจจุบัน
และผังเมืองในอนาคตด้วยภาพ 3 มิติละเอียดขนาดใหญ่ และการน าเสนอด้วยภาพและเสียงเพื่อแสดงให้ 
ผู้เย่ียมชมเห็นถึงความเป็นมาท่ียาวนานของการวางแผนการพัฒนาแบบผสมผสานระหว่างเมืองและชนบท
ศูนย์แสดงนิทรรศการแห่งนี้เป็นสถานท่ีส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ของนครเฉิงตู 
การบูรณาการของเมืองและชนบทและปรัชญาการพัฒนาและพิมพ์เขียวของการก้าวไปสู่เมืองแห่งสวนทาง
ระบบนิเวศวิทยา 
  2.6 การเย่ียมชมและการรับฟังการบรรยายเรื่องแบบปฏิบัติท่ีดี (Best practice) โครงการ 
Tianfu Greenway โดยนาย Bai Xi นักออกแบบจากสถาบันวิจัยและการออกแบบสถาปัตยกรรมแห่ง
มณฑลเสฉวน (Sichuan Provincial Architectural Design and Research Institute) บริษัท Tianfu 
Greenway ก่อตั้งขึ้นเมื่อการประชุมสภานครเฉิงตูครั้งท่ี 13 ซึ่งผู้น าระดับสูงได้เสนอแนวคิด“กลยุทธ์ 
การเพิ่มการใช้พื้นท่ีสีเขียว”  โครงการ Tianfu Greenway เป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียวภายใน 
นครเฉิงตู โครงการแบ่งพื้นท่ีสีเขียวออกเป็น 3 ช้ัน (วงแหวน 3 สาย) คือ วงแหวนระดับภูมิภาค (regional-level)  
วงแหวนระดับเมือง (town-level) และวงแหวนระดับชุมชน (community-level) เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ 
วงแหวนท้ัง 3 สายนี้จะมาบรรจบกัน  โครงการTianfu Greenway จะประกอบไปด้วยพื้นท่ีต่าง ๆ ได้แก่ 
สวนท่ีถูกตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ พรรณไม้หลากหลาย ลู่วิ่งจักรยานท่ีมีพื้นผิวที่สามารถดูดซับน้ าฝน  
พื้นท่ีส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ศูนย์แสดงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ร้านอาหาร โรงน้ าชา  
เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถมาออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ได้ และ
โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม คน และพื้นท่ีสีเขียว ไปพร้อมกันซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน  
  2.7 การเย่ียมชมเขต Wenjiang ทางทิศตะวันตกจากตัวเมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นจุดการจราจร
ทางทิศตะวันตกท่ีส าคัญของนครเฉิงตู  เขต Wenjiang ห่างจากนครเฉิงตูเพียง 16 กิโลเมตร และห่างจาก
สนามบินนานาชาติ Shuangliu 18 กิโลเมตร เขต Wenjiang เป็นที่รู้จักกันในช่ือ Wenjiang แห่งทองค า 
 (Golden Wenjiang) กล่าวคือ พื้นท่ีของเขตมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ 



มีสาธารณูปโภคพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในเขตเมืองท่ีมีการพัฒนาอย่างดี จึงได้รับการช่ืนชมจาก
ชาวเมืองส าหรับการเป็นที่อยู่อาศัยท่ีดีและต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ท่ีได้เปรียบ  เขต Wenjiang ได้รับรางวัล
มากมายรวมไปถึงรางวัล International Garden City กล่าวคือ เป็นเขตนิเวศวิทยาระดับชาติแห่งแรกใน 
ภาคกลางและภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองนิเวศวิทยาท่ีโดดเด่นของสาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน และติดอันดับเป็นหนึ่งใน 100 อันดับแรกของเขตปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ 
เขต Wenjiang ยังได้รับการก าหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นท่ีทดลองของสาธารณรัฐประชาชนจีนส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการท่ีทันสมัยซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นท่ีต้นแบบระดับชาติส าหรับการเกษตรท่องเท่ียวและ 
การท่องเท่ียวชนบท รวมไปถึงพื้นท่ีทดลองของมณฑลเสฉวนส าหรับอุตสาหกรรมบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  เขต Wenjiang ก าลังจะกลายเป็นหนึ่งในเขตท่ีมีเสน่ห์และทรงพลังท่ีสุดในภาคตะวันตก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากการส่งเสริมการบริการในระดับสูงอุตสาหกรรมแบบนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่และเศรษฐกิจแบบดิจิทัล 
  2.8 การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (University of Electronic Science and Technology of China : UESTC) UESTC  
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการวิจัย  จากการประเมินการสอนแห่งชาติครั้งล่าสุด UESTC มีจ านวนสาขาวิชา 
5 สาขาติดอยู่ใน 10 อันดับแรก โดยสาขาวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอยู่ในอันดับท่ี 1 สาขา
วิศวกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคมอยู่ในอันดับท่ี 2 UESTC เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียง
แห่งเดียวในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีการสอนครอบคลุมสาขาวิชาหลักแห่งชาติในสาขาอิเล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย 22 สาขาวิชา ห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติ 4 ห้อง 
และห้องปฏิบัติการระดับนคร 39 ห้อง UESTC มีสาขาวิชาท่ีได้รับอนุญาต 36 สาขาในระดับปริญญาเอก  
UESTCได้รับรางวัลระดับชาติในด้านวิทยาศาสตร์ 43 รางวัล ได้รับรางวัลระดับกระทรวงและมณฑล
มากกว่า 600 รางวัล UESTC เป็นเจ้าของสิทธิบัตรประมาณ 500 สิทธิบัตรรวมถึงวารสารและหนังสือ
วิทยาศาสตร์จ านวน 20,000 ฉบับ  ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา UESTC มีข้อตกลงในการฝึกอบรมร่วมกับ
สถาบันในต่างประเทศกว่า 60 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแห่ง Rochester, มหาวิทยาลัย Purdue, 
มหาวิทยาลัยแห่ง Glasgow และ มหาวิทยาลัยแห่ง Minnesota ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของโลกใน 100 อันดับแรก  UESTC ร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศและบริษัทข้ามชาติ 
มากกว่า 300 แห่ง มีบริษัทต่างชาติมากกว่า 1,000 รายท่ีเข้าร่วมงานกับ UESTC ในนครเฉิงตู เช่น
Huawei, Dell, HP, Intel, Microsoft, Qualcomm, ABB, Acatel, Baidu, Alibaba, Tencent, BHP, 
Ericsson, GSK, KLM, Nokia, Philips, Siemens, Shell, Canon, NEC, Samsung และ Toyota เป็นต้น 
  2.9 การเยี่ยมชมระบบชลประทาน Dujiangyan (Dujiangyan Irrigation System)  
ระบบชลประทาน Dujiangyan ต้ังอยู่ห่างจากนครเฉิงตูไปทางเหนือ 45 กิโลเมตร เป็นระบบชลประทาน
แบบไม่มีเขื่อนที่เก่าแก่ท่ีสุดของโลก เดิมทีแม่น้ ามิน (Min River) ไหลอย่างแรงลงมาจากเทือกเขามิน  
(Min Mountains) แต่ชะลอตัวลงทันทีหลังจากไปถึงท่ีราบเฉิงตู จึงเป็นการเติมตะกอนให้กับแม่น้ าซึ่งท าให้
พื้นท่ีใกล้เคียงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดน้ าท่วมสูง นาย Li Bing ผู้ว่าราชการมณฑลเสฉวน ณ เวลานั้นและลูกชาย
ได้สร้างระบบชลประทาน Dujiangyan ซึ่งควบคุมแม่น้ าโดยใช้วิธีการใหม่ในการสร้างช่องทางและการแบ่งแม่น้ า 
ระบบชลประทานนี้ประกอบไปด้วยสามส่วน ได้แก่ 1) Fish Mouth ปากแม่น้ าซึ่งแบ่งแม่น้ ามินออกเป็น
แม่น้ าด้านในและด้านนอก กระแสน้ าด้านในลึกและแคบขณะท่ีกระแสน้ าด้านนอกค่อนข้างต้ืนแต่กว้าง 
โครงสร้างพิเศษนี้ท าให้กระแสน้ าด้านในประมาณ 60% ของแม่น้ าไหลเข้าสู่ระบบชลประทานในช่วงฤดูแล้ง 
ในขณะท่ีในช่วงน้ าท่วม ปริมาณน้ านี้จะลดลงเหลือ 40% เพื่อปกป้องประชาชนจากน้ าท่วม กระแสน้ าด้านนอก 



ระบายน้ าส่วนท่ีเหลือท้ิงและชะล้างตะกอนออกไปด้วย  2) ท านบ Feisha (Feisha Dike) ทางระบายน้ า
ล้นท่ีพาทรายและหินจากแม่น้ าด้านในไปสู่แม่น้ าด้านนอก จึงช่วยให้การไหลเวียนของน้ าตามธรรมชาติ
สามารถระบายน้ าส่วนเกินออกจากกระแสน้ าด้านในสู่กระแสน้ าด้านนอก  3) คอขวด (Bottle-neck)  
ส่วนสุดท้ายของระบบชลประทานนี้ ซึ่งช่วยกระจายน้ าไปยังพื้นท่ีเพาะปลูกในท่ีราบเฉิงตู การมีทางเข้า 
เป็นช่องแคบท าให้เกิดการไหลเวียนของน้ าวนท่ีน าน้ าส่วนเกินออกจากท านบ Feisha เพื่อป้องกันน้ าท่วม  
ระบบชลประทานท้ังสามส่วนนี้ท างานประสานกันเพื่อป้องกันน้ าท่วมและรักษาแหล่งน้ าได้เป็นอย่างดี 
 
การด าเนินงานต่อเนือ่ง 
  กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ WeGO มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยโครงการ 
WeGo East Asia Regional Office Chengdu: Smart City & e-Government Training Program จัด
ขึ้นโดยองค์การ WeGO ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีผู้แทนจากเมืองสมาชิกขององค์การ WeGO 
จ านวน 9 เมือง เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเลขาธิการองค์การ WeGO เข้าร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เมือง
สมาชิกได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน e-Government การหาแนวทางการเติบโตด้านเทคโนโลยีสีเขียว 
การบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส และการแก้ไข
ปัญหาความแตกต่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) อย่างยั่งยืน  
  จากการเข้าร่วมโครงกาฯ ในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีได้มีการสร้างเครือข่ายและกระชับ
ความสัมพันธ์กับเมืองสมาชิกขององค์การ WeGO และทางส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลและส านักงาน
การต่างประเทศจะประชาสัมพันธ์ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักส่ิงแวดล้อม ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง และส านักงานเขต เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาน าข้อมูล
ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป    

5. ผู้รายงาน 
นายรังสี ยนตรดิษฐถาวร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
ฝ่ายบริการ 2 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
โทรศัพท์ 0 2203 2771  
 
นางสาวปรางฉาย สรรค์วิทยากุล  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0 2224 8177 
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