
สรุปเนื้อหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 
กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ              

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2016 คร้ังที่ 4   

2. สถานท่ี 
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      

3. วันท่ี 
ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2559.        

4. สรุปเนื้อหา  
  การประชุมฯ ในคร้ังน้ี มีหัวข้อการประชุมคือ “Main Responsibilities and duties of the 

ASEAN Capitals towards ASEAN Integration”  ซึ่งที ่ประชุมได้มีมติให้ Mr. Sinlavong 
Khoutphaythoune เจ้าครองนครหลวงเวยีงจันทน์เป็นประธานในที่ประชมุ และผู้แทนเมอืงต่างๆ ที่เข้า
ร่วมการประชุม ได้น าเสนอข้อมลูการด าเนินการของเมืองตลอดจนทิศทางในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนใน 4 หวัข้อยอ่ย ดังน้ี  

  1. หัวข้อ Creating ASEAN Capitals as Livable Cities ประธานฯ ได้มอบหมาย   
Mr. Keophilavanh Aphaylath รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ น าเสนอนโยบายการสร้าง 
นครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ เมืองสงบ (Peaceful City ) เมืองสะอาด 
(Clean City) เมืองสีเขียว (Green City) เมืองสว่าง (Light City) เมืองที่มีเสน่ห์ (Charming City) 
และเมืองที่มั่งค่ัง (Prosperity City) โดยผู้แทนจากเมืองหลวงอาเซียนได้อภิปรายและร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการสร้างเมืองน่าอยู่ ได้แก่ กรุงจาการ์ตาสร้างเมืองที่ยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูแหล่งน้ าและ
การสร้างพื้นที่สีเขียวให้ประชาชน กรุงมะนิลาเห็นด้วยกับข้อเสนอของนครหลวงเวียงจันทน์ในการสร้าง
เมืองน่าอยู่และก าลังขอรับความช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในการวางผังเมือง การบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ การคมนาคม
ขนส่งสีเขียวและการสร้างพื้นที่สีเขียว กรุงฮานอยมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการวางผังเมือง  
การบริหารจัดการเมืองในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงการคมนาคมขนส่งของเมือง  
กรุงเนปิดอว์ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการสร้างเมืองน่าอยู่โดยใช้หลัก 3R คือ การลด  
การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ กรุงกัวลาลัมเปอร์มีโครงการเมืองคาร์บอนต่ า กรุงพนมเปญสร้าง
ถนนวงแหวนเพื่อแก้ไขปัญหารถติดและการรักษาระบบระบายน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย และกรุงบันดาร์ 
เสรี เบกาวันมีแผนแม่บทในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจริมฝั่งแม่น้ าบรูไนเพื่อสร้างสวนสาธารณะสีเขียว
และจัดกิจกรรมวันปลอดรถยนต์ทุกวันอาทิตย์  

   2. หัวข้อ  Ensure Public Security of ASEAN Capitals ประธานฯ ได้มอบหมาย  
    Mr. Nguyen Quoc Hung รองประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย น าเสนอการรับประกัน

ความปลอดภัยสาธารณะของกรุงฮานอย ซึ่งต ารวจกรุงฮานอยได้จัดท าแผนต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อ
ควบคุมและป้องกันอาชญากรรมและพร้อมรับมือสถานการณ์การก่อการร้ายในทุกรูปแบบ โดยผู้แทน



จากเมืองหลวงอาเซียนได้อภิปรายและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการรับประกันความปลอดภัยของ
เมืองหลวง ได้แก่ กรุงจาการ์ตาได้น าเสนอว่าการจัดการด้านความมั่นคงของอินโดนีเซียเป็นอ านาจของ
รัฐบาลแห่งชาติ ซึ่งกรุงจาการ์ตาได้มีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการสร้างบ้าน การจราจร แผงลอย  
การชุมนุมและการก าจัดขยะ กรุงมะนิลา กรุงกัวลาลัมเปอร์และกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวันได้ติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด นครหลวงเวียงจันทน์มีการพัฒนาเมืองเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภยั 
กรุงเทพมหานครมีประเด็นยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัยอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2556-2575) และได้ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจ านวน 60 ,000 ตัวเพื่อดูแลความปลอดภัยบน
ถนนและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และกรุงเนปิดอว์ได้ท างานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและส านักงาน-
ต ารวจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการดูแลความปลอดภัยบนถนน การป้องกันอัคคีภัย และ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ     

  3. หัวข้อ Preservation and Promotion of Traditional and Cultural Heritage and 
Promotion of Tourism ประธานฯ ได้มอบหมาย Mr. Trac Thai Sieng รองผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ 
น าเสนอการรักษาและการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงพนมเปญ 
ซึ่งกรุงพนมเปญได้ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของชาติด้วยการอนุรักษ์การแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์และหัตถกรรมของชาติ โดยผู้แทนจาก
เมืองหลวงอาเซียนได้อภิปรายและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการรักษาและการส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหลวง ได้แก่ กรุงจาการ์ตาสนับสนุนโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างเมืองหลวงอาเซียน กรุงมะนิลาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของเมือง กรุงเทพมหานครได้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดในระดับสากล กรุงฮานอยยินดีร่วมมือส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทาง 
การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ นครหลวงเวียงจันทน์เสนอให้จัดต้ังศูนย์การท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเมืองหลวงอาเซียนและสนับสนุนให้ประชาชนในเมืองหลวงอาเซียนได้
ท่องเที่ยวระหว่างกัน และกรุงพนมเปญได้เสนอให้สร้างเว็บไซต์การท่องเที่ยวของอาเซียนเพื่อเป็นข้อมูล
ให้นักท่องเที่ยวและสร้างความแข็งแกร่งให้เครือข่ายการท่องเที่ยวอาเซียน นอกจากน้ี Mr. AKP Mochtan 
รองเลขาธิการอาเซียน ได้แจ้งว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนประจ าปี 2560  
จะเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีอาเซียน เมืองหลวงอาเซียนควรใช้โอกาสน้ีในการส่งเสริม
ประชาชนในการสร้างความตระหนักร่วมกันในความเป็นอาเซียน 

  4. หัวข้อ “Cooperation in Strengthening Labour Forces and Mutual Assistance, 
with Emphasis on Improvement of Labour’s Skills between Developed and Less-Developed 
Capital Cities” ประธานฯ ได้มอบหมาย นางวรรณวไิล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอความร่วมมือด้านแรงงานและการช่วยเหลือยกระดับฝีมือแรงงานของกรุงเทพมหานครและระหว่าง
เมืองหลวงที่พัฒนาแล้วกับเมืองหลวงที่ด้อยพัฒนา ซึ่งกรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแล
ด้านแรงงานโดยตรง จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในการจัดสวัสดิการพื้นฐานของแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดต้ังโรงเรียน  
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนความร่วมมือด้าน
แรงงานระหว่างเมืองหลวงอาเซียนควรสอดคล้องกับขีดความสามารถและกฎหมายของแต่ละประเทศ 
โดยผู้แทนจากเมืองหลวงอาเซียนได้อภิปรายและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในความร่วมมือด้านแรงงาน
และการช่วยเหลือยกระดับฝีมือแรงงานระหว่างเมืองหลวงที่พัฒนาแล้วกับเมืองหลวงที่ด้อยพัฒนา 



ได้แก่ กรุงจาการ์ตาได้เสนอว่าเมืองหลวงอาเซียนควรสร้างเครือข่ายแรงงานที่มีฝีมือเพื่อสร้าง  
ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในอาเซียนและจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันว่าด้วยแรงงานย้ายถิ่น  
กรุงมะนิลาเสนอให้สร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายศูนย์ฝึกอาชีพในอาเซียน กรุงพนมเปญได้เสนอว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล และนครหลวงเวียงจันทน์
ได้เสนอให้เมืองหลวงอาเซียนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพที่ฝึกอบรมแรงงานให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของแรงงานในอาเซียน 

4. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
สาระของการประชุมฯ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน สอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ใน
การสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย จึงได้น าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ  

6. ผู้รายงาน 
นายกรกฎ หนูเกื้อ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานต่างประเทศ 2 
กองการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2224 8177  


