แผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2563 – 2565)
บทที่ 1 ความเปนมา
ทามกลางบริบทแหงความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอกที่กระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเรื่องของการคาเสรี การพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม
และการเชื่อมโยงของระบบขอมูลขาวสารแบบเครือขาย เปดโอกาสใหความสัมพันธระหวางประเทศเคลื่อนยายจาก
ระดับชาติมาสูระดับทองถิ่นตอทองถิ่นไมไดจํากัดอยูในระดับรัฐตอรัฐดังเชนในอดีตที่ผานมาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั่วโลกหันมารวมมือกันโดยตรงทั้งในแบบทวิภาคีที่เปนความสัมพันธเมืองตอเมืองและพหุภาคีที่มีการสราง
องคการเครือขายเมือง (City Networks) เพื่อรวมกันแกไขปญ หาและพัฒ นาเมือง กรุงเทพมหานครเปนองคการ
บริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เศษมี ส ถานะเป น เมื อ งหลวงของประเทศไทย จึ ง มี ค วามจํ าเป น ที่ จ ะต อ งสร า ง
ความสัมพันธกับตางประเทศเฉกเชนเมืองหลวงและเมืองใหญอื่นๆ ของโลก เพื่อสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยน
เรีย นรูระหวางกัน ในด านตางๆ เพื่อนํ าความรูม าพั ฒ นาเมืองให มีความเจริญ กาวหนาทั ดเทียมกั บเมืองหลวงใน
ภูมิภาคตางๆทั่วโลก รวมทั้งชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ
ลักษณะเมืองพี่เมืองนอง (Sister City Relations) กับ 37 เมืองใน 18 ประเทศ เปนสมาชิกหรือเขารวมกิจกรรม
การประชุมกับองคกรระหวางประเทศ ๙ องคกร โดยมีสํานักงานการตางประเทศเปนหนวยงานกลางดําเนินงานดาน
การตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
สํานักงานการตางประเทศในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานงานตางประเทศ ที่ผานมาจาก
การศึกษาในภาพรวม การพัฒนากรุงเทพมหานครตามกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไดกําหนดเปาหมายเชิงวิสัยทัศนไววา “มหานครแหงเอเชีย” โดยในประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็น ยุท ธศาสตรยอ ย และเป าประสงค ที่กํ าหนดไมไ ดระบุถึ งด านการตางประเทศแตอย างใด งานด านการ
ตางประเทศเป น เพี ยงเครื่อ งมื อในการผลัก ดัน ยุ ทธศาสตรอื่น ๆ ใหป ระสบความสําเร็จ หนวยงานกลางดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร จึงเปนเพียงหนวยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอื่นๆ เทานั้น ประกอบ
กับสํานักงานการตางประเทศเปนสวนราชการที่ไดรับการปรับโครงสรางตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 4/2559 ที่มีภารกิจ
หลักสําคัญ ประการหนึ่งคือ การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับ
คําแนะนําและขอเสนอแนะจากนายกอบชัย พงษเสริม ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหนาเขตตรวจราชการ 6
ใหจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) ภายในป พ.ศ. 2561 และ
ขั บเคลื่ อนการดํ าเนิ นการภายในป พ.ศ.2562 โดยได รั บ ความร ว มมื อ จากสํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร แ ละประเมิ น ผล
จั ด ส ง นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนร ว มสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ด า นการต า งประเทศของ
กรุงเทพมหานคร จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานครฉบับนี้ขึ้นมา
แผนยุท ธศาสตรด านการต างประเทศของกรุ ง เทพมหานคร (พ.ศ. 2563–2565) จั ด ทํ าขึ้ น
เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีทิศทางการดําเนินงานดานการตางประเทศที่ชัดเจน สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2556–2575) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
นโยบายรัฐบาล เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ
20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561–2565) ซึ่งกําหนดเปาหมายการพัฒนาของเมืองมุงเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตร
มหานครสีเขียวสะดวกสบายและมหานครสําหรับทุกคน รวมถึงบริบทที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนิน งานและการติดตามประเมิน ผลไดอ ยางมีป ระสิทธิภาพและบรรลุผลสัม ฤทธิ์ โดยให ความความสําคัญ กั บ
ประเด็น การพัฒ นาองคกร ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คุณ ภาพการใหบริการ ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร
เปาประสงค นําความรูที่ไดจากความสัมพันธระหวางประเทศมาพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงเปดโอกาสในการ
สรางขอตกลงดานการตางประเทศที่เปนประโยชนตอกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปสูการเปนมหานครแหงเอเชีย

-2องค ป ระกอบสํ าคั ญ ในการกํ าหนดทิ ศทางการจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร ด านการต างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร คือ การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารกรุงเทพมหานครและผูมีสวนเกี่ยวของ
จากทุกภาคสวน เชน สถานเอกอัครราชทูต องคการระหวางประเทศในกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ฯลฯ โดย
สํานักงานการตางประเทศไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูแทนองคกรตาง ๆ
ดัง กล าวในฐานะผูรับ บริการและผู มีส วนได สวนเสี ย รวมทั้ ง จัด ประชุ มนั กวิ เทศสัม พั น ธเพื่ อ รับฟ ง ความคิ ดเห็ น
ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แผนยุ ท ธศาสตร โดยนํ า ไปเป น ข อ มู ล เบื้ อ งต น ที่ จ ะนํ า ไปกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ด า นการ
ตางประเทศในเชิงบูรณาการ ทั้งนี้ แนวทางการจัดทําฯ ประกอบดวย
1. การศึกษาวิเคราะหความตองการทางยุทธศาสตร (Strategic Need Analysis : SN)
- ด านนโยบาย (Policy) ได แ ก ความต อ งการทางยุ ท ธศาสตร จ ากนโยบายภายนอก เช น
รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย Thailand 4.0 เปาหมาย
เพื่อการพั ฒนาที่ยั่ งยืนขององค การสหประชาชาติ หรือ SDGs 2030 แผนพั ฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป ระยะที่ 2
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)
- ด า นผู ที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย (Stakeholder Needs) ได แ ก บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานการ
ต า งประเทศ บุ ค ลากรของหน ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกหน ว ยงานของกรุ ง เทพมหานคร เช น ผู บริ หาร
กรุงเทพมหานคร หนวยงานของกรุงเทพมหานคร เมืองพี่เมืองนองและองคการระหวางประเทศในตางประเทศ
สถานเอกอั ค รราชทู ต และองค ก ารระหว า งประเทศในกรุ ง เทพมหานคร ส ว นราชการอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน องคกรเอกชนและภาคประชาชน
- ดานภารกิจ (Business Needs) ไดแก การวิเคราะหสภาพการณในอดีต ที่เปนอยูในปจจุบัน
และที่ตองการดําเนินการในอนาคตจากบุคลากรสํานักงานการตางประเทศ
2. การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)
3. การวิเคราะห Tow Matrix
4. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ
5. เสนอรางแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
6. ปรับแกไขรางแผนยุทธศาสตรตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
7. นําเสนอแผนยุทธศาสตรฯ ตอผูบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาใหความเห็นชอบ

-3บทที่ 2 กรอบแนวคิดและหลักการ
1. ยุทธศาสตร นโยบาย แผนแมบท/แผนบริหาร/แผนพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรชาติกําหนดกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทย
มีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะพัฒ นาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง
เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถ
แขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้
1. พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล
2. สงเสริมการจัดการสิ่ง แวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง
สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
3. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
4. รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดใหคนในทองถิ่น
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเมือง
ใหมีขนาดที่เหมาะสม เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและความรวมมือระหวางกัน
แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ
แนวทางการพัฒนาเมืองที่สําคัญ คือ สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจ
ระหวางประเทศ รวมทั้งเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการทางการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พรอมดวย
สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง
1.3 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565)
แผนพัฒ นากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) กําหนดวิสัยทัศน
การกาวสูการเปน “มหานครแหงเอเชีย” ในป พ.ศ.2575 ดวยมิติการพัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ดาน ไดแก
1. ด านมหานครปลอดภั ยเพื่ อให กรุงเทพมหานครเป นเมื องที่ ปลอดมลพิ ษ ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งกอสรางปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย
2. ดานมหานครสีเขียวสะดวกสบายเพื่อใหกรุงเทพมหานครมีภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา
สายโทรศัพทรกรุงรัง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ ระบบขนสงมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด
การจราจรคลองตัวและมีทางเลือก การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
3. ดานมหานครสําหรับทุ กคนเพื่ อใหผูสูง อายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับ การดูแลอยาง
ครบวงจร เปนเมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา เปนสังคมพหุวัฒนธรรม
4. ดานมหานครกระชับ มีเปาหมายใหกรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม
5. ดานมหานครประชาธิปไตยเปนมหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ เมืองธรรมาภิบาล กระจาย
อํานาจสูประชาชน การเมืองสีขาว พลเมืองกรุงเทพฯขับเคลื่อนวิสัยทัศน

-46. ดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูเปนเมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน
เมืองแหงนักทองเที่ยวระดับโลก เมืองแหงการประชุม นิทรรศการและจัดงานนานาชาติ
7. ดานการบริหารจั ดการเมืองมหานคร ทั้ง ด านกฎหมาย การบริห ารแผนและประเมิ น ผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ง นี้ แผนพัฒ นากรุง เทพมหานครระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ไดกําหนด
เปาหมายการพัฒนาของเมืองมุงเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตรมหานครสีเขียวสะดวกสบาย และมหานครสําหรับทุกคน
1.4 แผนแมบ ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2561 – 2565)
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีเปาหมายการพัฒนาสูการเปนมหานครอัจฉริยะ (Smart
City) และการเป น องค ก รดิ จิ ทั ล โดยได กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาเชื่ อ มโยงกั บ มิ ติ ห ลั ก ตามแผนพั ฒ นา
กรุ ง เทพมหานครระยะ 20 ป ทั้ ง 6 ด า น คื อ Smart Governance, Smart People, Smart Environment,
Smart Mobility, Smart Economy และ Smart Living และกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒ นาไว 7 ยุทธศาสตร
ไดแก
ยุ ท ธศาสตรที่ 1 พั ฒ นาทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล และทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรและประชาชน (Human
Capital)
ยุทธศาสตรที่ 2 การกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ (Digital Standard)
ยุท ธศาสตรที่ 3 พัฒ นาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให สามารถรองรับการมุ งสูมหานคร
ดิจิทัล (Agile and Responsive Infrastructure)
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางบริการที่ บูรณาการกระบวนการทางธุรกิจใหมีป ระสิทธิภาพมากขึ้ น
(Business Process as a Services)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การปรั บ เปลี่ ย นองค ก รเพื่ อ ตอบสนองนโยบายอย า งทั น ท ว งที (Digital
Organization)
ยุท ธศาสตรที่ 6 พั ฒ นานวัต กรรมเชิง ดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คม (Innovation for Digital
Economy)
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางกลไกการบริหารการขับเคลื่อนอยางโปรงใส และมีธรรมาภิบาล (Digital
Entrepreneur)
ทั้ ง นี้ ไ ด กํ า หนดเป า หมายของการพั ฒ นาเป น 3 ระยะ คื อ ระยะสั้ น พ.ศ.2561 – 2562
(Clearing House) เปนการเนนการเตรียมความพรอมและบูรณาการดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลฯลฯ
ระยะกลาง พ.ศ.2563 – 2564 (High Performance) มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการการใช
ทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลสูหนวยงานภายนอกเพื่อบริการ
ประชาชน ระยะยาว พ.ศ.2565 (Smart BMA) มุงเนนการพัฒนาและผลักดันองคกรไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะหรือ
มหานครอัจฉริยะ
1.5 เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals – SDGs)
เมื่อเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ไดสิ้นสุด
ลงในป พ.ศ. 2558 องคการสหประชาชาติจึงไดริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกําหนดวาระการพัฒนาภายหลังป พ.ศ.
2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒ นาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญ ของ
วาระการพัฒนาภายหลังป พ.ศ. 2558 คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals–SDGs) มีเปาหมายจํานวน 17 เปาหมาย และเปาหมายการพัฒนาอยูบนฐานของแนวคิด ดังนี้

-5- Inclusive Development คื อ การพั ฒ นาที่ ไ ม ทิ้ ง ใครไว เบื้ อ งหลั ง การพั ฒ นาที่ ค นยากจน
คนเปราะบาง คนชายขอบจะตองมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการพัฒนา
- Universal Development คือ มิใชการพัฒ นามุงเนนที่ประเทศยากจนเทานั้น แตทุกประเทศ
เองก็อยูภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตองรวมกันบรรลุเปาหมายนี้เพื่อสรางโลกที่ยั่งยืนใหกับคนรุนหลัง
- Integrated Development คือ การพัฒ นาที่บูรณาการ หมายถึงวา การบรรลุเปาหมาย SDGs
จะทําเพียง 1 เปาหมายหรือ 1 เปาประสงคโดด ๆ ไมได เปาหมาย SDGs มีความเชื่อมโยงกันอยางแนบแนน ใน
ระดับเปาประสงค (Targets) การบรรลุ SDGs จะตองดําเนินไปพรอม ๆ กันอยางเปนระบบ

ในบรรดาเปาหมายทั้ง 17 เปาหมายดังกลาว เปาหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน
เปน เป าหมายที่ตั้ งขึ้ นมาเพื่อ การพั ฒ นาเมืองโดยเฉพาะ ในบริบ ทของประเทศไทย ซึ่ งเปน หนึ่ ง ในประเทศที่ ไ ด
ลงนามร วมกั บ ภาคี สมาชิ ก ในการรับ รองฉั น ทามติ เป าหมายการพั ฒ นา 17 เป า หมายดั ง กล าว ไดมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยไดนําเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติผูกโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และกําหนดอยูในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65
ที่กําหนดใหยุทธศาสตรตองมีการบรรจุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาไปดวย ทั้งนี้ กระทรวงการตางประเทศมีขอเสนอ
ใหไทยขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทาง หรือ SEP for SDGs เพื่อสานตอพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ต ร จากการประชุม ของคณะกรรมการเพื่อ การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ครั้ง ที่ 2 ซึ่ ง มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดมีมติกําหนดใหมี 30 เปาประสงค จากเปาหมาย 17 ประการและ 169 เปาประสงคของ
SDGs เปน เปาหมายเรง ดวนของประเทศไทยที่จะตองเรง รัดดําเนินการในชวง 5 ปแรก เนื่องจากสามารถสราง
ผลกระทบตอการพัฒ นาที่ยั่งยืน ของไทยในวงกวางและสอดรับกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทั้ง 6 ดาน และ
ไดสั่งการใหทุกสวนราชการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง ใหความสําคัญ ทั้งกับคน สังคม และสิ่ง แวดลอม
ไปใชเปนแนวทางขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้ ง นี้ ในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรด านการต างประเทศของกรุ ง เทพมหานครได มุ ง เน น การ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ถูกกําหนดใหเปนนโยบายระดับชาติและเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒ นา
ประเทศและพัฒนาเมืองในระดับนานาชาติ รวมทั้งเกี่ยวของกับภารกิจและอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครใน
ฐานะที่ เ ป น หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การเมื อ งกรุ ง เทพฯและดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในพื้ น ที่
กรุง เทพมหานคร โดยเฉพาะในเปาหมายที่ 11 เมื องและถิ่ น ฐานมนุษ ยอ ยางยั่ง ยื น (Sustainable Cities and
Communities) ทําใหเมืองและการตั้งถิ่น ฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒ นาอยางยั่ง ยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาที่เทาเทียม (Quality Education) รับรองการศึกษาที่ เทาเที ยมและ
ทั่วถึงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน เปาหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน (Industry
Innovation and Infrastructure) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปน

-6อุตสาหกรรมอยางยั่ งยืน และทั่วถึง และสนับ สนุนนวัตกรรม เปาหมายที่ 13 (Climate Action) การรับมือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
1.6 นโยบายดานการตางประเทศของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมอบนโยบายดาน
การตางประเทศ โดยมุงเนนการสงเสริมบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีนานาชาติ ดําเนินการโดย
- สงเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจผานความสัมพันธกับ
เมืองพี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร เชน การจัดเวทีใหภาคธุรกิจจากเมืองตางๆ ในประเทศจีน หรือเมืองอื่นๆ
ไดพบปะกับภาคธุรกิจไทย เพิ่มศักยภาพของ SMEs และ Bangkok Brand
- แสวงหาความรวมมือและสรางโอกาสในการพัฒนาเมืองรวมกับเมืองสําคัญในตางประเทศ
เชน การศึกษาและพัฒนาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวรวมกับจังหวัดฟูกูโอกะ การจัดประชุมนานาชาติเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวทางปองกันโรคติดตอ เปนตน
2. ประเด็นสําคัญจากผูบริหารกรุงเทพมหานคร
2.1 ความคาดหวังที่ผูบริหารมีตองานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
2.1.1 สนับสนุนภาพลักษณของกรุงเทพมหานครในระดับนานาชาติ
2.1.2 สนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวของแกผูบริหารและหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
2.1.3 สนับสนุนความรูดานการตางประเทศจากเมืองพี่เมืองนอง องคกรระหวางประเทศ
และจากการประชุมสัมมนาในตางประเทศใหแกห นวยงานของกรุง เทพมหานคร รวมทั้งพิ จารณาความเหมาะสม
และสงตอขอมูลใหแกหนวยงานเพื่อการพัฒนางานของแตละหนวยงาน
2.1.4 สนั บสนุ น ทรัพ ยากร ความรูด านการต างประเทศและภาษาให แก บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร
2.1.5 สรา งความรู แ ละความเข า ใจในเรื่ อ งต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ งให ช าวต า งชาติ ที่ อ าศั ย
ในกรุงเทพมหานคร
2.2 สภาพปญหาหรืออุปสรรคของงานดานการตางประเทศ
2.2.1 กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการบริหารจัดการเมืองจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาชาติ
2.2.2 ขอจํากัดในการนําเสนอขอมูลดานการตางประเทศภายในองคกรกรุงเทพมหานคร
และสาธารณชน
2.2.3 หนวยงานราชการของไทยยังมีการทํางานแยกสวน และขาดการบูรณาการงาน
ดานตางประเทศระหวางหนวยงานกรุงเทพมหานคร/หนวยงานภายนอก
2.2.4 ประชาชนและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานครยังขาดขอมูลการใหบริการของ
กรุงเทพมหานคร
2.2.5 กรุงเทพมหานครยังไมมีระบบฐานขอมูลกลางจึงยังไมสามารถบริหารจัดการ
องคความรูในองคกร และองคความรูจากตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.6 บุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความรูดานภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และทักษะ
การทํางานดานการตางประเทศ

-73. ประเด็นขอคิดเห็นจากบุคลากรสํานักงานการตางประเทศ
3.1 ความคาดหวังจากองคกร
3.1.1 ควรเสริมสรางองคความรูแกบุคลากรทั้งดานวิชาชีพและนโยบายทุกระดับ
เชน เพิ่มศักยภาพดานภาษา สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูภาษาที่สาม พัฒนาบุคลากรตามความถนัดและความสนใจ
3.1.2 มีอุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับภารกิจการทํางานดาน
การตางประเทศ
3.1.3 มีแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน เพื่อใหดําเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน
3.1.4 มีการประสานงานและการสื่อสารขอมูลภายในหนวยงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันและสรางความสัมพันธอันดี
3.1.5 บุคลากรมีวิสัยทัศนดานการตางประเทศและการพัฒนาเมือง
3.2 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.2.1 หนวยงานในกรุงเทพมหานครยังไมสามารถเขาถึงโอกาสที่เปนผลจากงานดาน
ตางประเทศได ยังยึดติดกับการจัดการแบบเดิมๆ ไมกลาคิดนอกกรอบ
3.2.2 ขาดการสื่อสารระหวางสํานักงานการตางประเทศกับหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
ผูบริหาร หรือหนวยงานภายนอก รวมทั้งหนวยงาน/สวนราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นความสําคัญของการจัดทํา
ฐานขอมูลและไมไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานที่ดําเนินการรวมกับตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ
3.2.3 ผูที่เกี่ยวของหรือมีศักยภาพไมไดรับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศ
เนื่องจากการมอบหมายผูแทนไปปฏิบัติงานในตางประเทศถูกมองวาเปนการใหรางวัล
3.2.4 การดําเนินนโยบายดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครขึ้นอยูกับนโยบายและ
การตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ
3.2.5 การปฏิบัติงานตามขอบัญญัติงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการที่มีการกําหนด
ลวงหนา ตองเผชิญกับความเสี่ยงสูง ซึ่งเปนผลจากปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหาร
3.2.6 การปฏิบัติงานถูกจํากัดอยูภายใตกรอบขอบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ซึ่งลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคปจจุบันทําใหเกิดความลาชา
3.2.7 องคความรูจากตางประเทศไดรับการนํามาปรับใชจริงในระดับที่นอย ไมสามารถ
เชื่อมโยงประเด็นในประเทศกับตางประเทศเพื่อใชโอกาสใหเปนประโยชน โดยเฉพาะแนวโนมดานการพัฒนา
ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่เนนดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

-8บทที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
O1
O2

O3
O4

O5

O6

โอกาส (Opportunity)
องคการสหประชาชาติกําหนดใหการพัฒนา
เมืองเปนเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเมือง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาเมือง
สําคัญ โดยเนนการสงเสริมกรุงเทพมหานคร
ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวาง
ประเทศ รวมทั้งเปนศูนยกลางการศึกษา การ
บริการทางการแพทยและสุขภาพระดับ
นานาชาติ ที่พรอมดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบ
คมนาคมมาตรฐานสูง
เครือขายความรวมมือของผูนําเมืองหลวงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขมแข็ง
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต และองคการ
ระหวางประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมกับงาน
ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณที่ดีในฐานะที่
เปนเมืองนานาชาติ เปนศูนยกลางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทองเที่ยว
ฯลฯ ซึ่งไดรับความสนใจจากนานาชาติ และ
มีจุดเดนดานสินคาและบริการที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก
กรอบแนวทางที่สําคัญของแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ใหความสําคัญกับการสงเสริม
ความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สราง
ความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
และการเพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของ
ไทยในองคการระหวางประเทศ รวมถึงการ
สรางองคความรูดานการตางประเทศ และให
ความรูความเขาใจดานการตางประเทศและ
ผลประโยชนที่มีตอการ พัฒนาประเทศตอ
ภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย

T1
T2

T3

ภัยคุกคาม (Threat)
ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับความ
รวมมือของหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกในดานความ
ไมมั่นคงปลอดภัย เชน ภัยธรรมชาติ ภัยจาก
โรคตาง ๆ สถานการณทางการเมืองมีผลตอ
การดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร

ประชาชนและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร
ยังขาดขอมูลการใหบริการของกรุงเทพมหานคร
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S1

S2

S3

S4

S5

S6
S7

S8

S9

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
กรุงเทพมหานครมีเครือขายระหวางประเทศ W1 การดําเนินงานดานการตางประเทศของ
ที่เขมแข็ง ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี และมีความ
กรุงเทพมหานครยังไมสามารถตอบสนองไดใน
รวมมือกับองคกร สถานทูต และเมืองพี่เมือง
ทุกดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจเนื่องจาก
นองทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครยังไม
สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมเหมือน
เชนเมืองหลวงและมหานครใหญอื่น ๆ ของโลก
ภาพรวมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
W2 การดําเนินนโยบายดานตางประเทศของ
ระยะ 20 ป มุงไปสูความเปนมหานครแหง
กรุงเทพมหานครขึ้นอยูกับนโยบายและการ
เอเชีย ( Vibrant of Asia)
ตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตามวาระ
ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับ
W3 กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการบริหารจัด
งานดานการตางประเทศและมีนโยบายใน
การเมืองจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ
การสงเสริมและรักษาภาพลักษณของเมือง
ผานงานดานตางประเทศ
กรุงเทพมหานครมีหนวยงานกลางในการ
W4 การปฏิบัติงานถูกจํากัดอยูภายใตกรอบ
บริหารจัดการดานการตางประเทศใหมี
ขอบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคลองตัวสูง
ซึ่งลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และมีอิสระในการเสนอความคิดดานการ
และสังคมยุคปจจุบัน ทําใหเกิดความลาชา
ตางประเทศ
สํานักงานการตางประเทศสามารถมีบทบาท W5 หนวยงานในกรุงเทพมหานครยังไมสามารถ
นําในการดําเนินกิจการระหวางประเทศของ
เขาถึงโอกาสที่เปนผลจากงานดาน
กรุงเทพมหานครในภาพรวมและสนับสนุน
ตางประเทศได ยังยึดติดกับการจัดการ
การดําเนินกิจการระหวางประเทศใหแก
แบบเดิม ๆ ไมกลาคิดนอกกรอบ
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร
โครงสรางของหนวยงานเอือ้ อํานวยตอภารกิจ W6 บุคลากรมีความคุนเคยกับงานตางประเทศเชิง
เชิงรุกดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
รับมากกวาเชิงรุก
บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศมี
W7 บุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความรูดาน
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และทักษะการ
ความสามารถในการทํางานเปนทีม สามารถ
ทํางานดานการตางประเทศ
นําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน มีจิตสํานึก
ของการใหบริการ และการแกปญหาเฉพาะหนา
บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศเปน
W8 ผูที่เกี่ยวของหรือมีศักยภาพไมไดรับการ
คนรุนใหมจํานวนมากพรอมรับการ
คัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
เปลี่ยนแปลงและประเด็นใหมๆ ที่มาพรอม
เนื่องจากมองวาการมอบหมายผูแทน
กับกระแสโลกาภิวัตน
ดังกลาวเปนการใหรางวัล
บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีโอกาสไดรับ
W8 ขาดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความรูผานประสบการณตรงจากทุกระดับทั้ง
ระหวางสํานักงานการตางประเทศ และ
จากภายในองคกรและภายนอก
หนวยงานอื่นๆ ทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร
และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

- 10 จุดแข็ง (Strength)

W9
W10

W11
W12

W13
W14
W15

จุดออน (Weakness)
ขาดการวิจัยและเชื่อมโยงขอมูลการพัฒนา
เมืองกับกระแสโลกอยางเปนระบบ
กรุงเทพมหานครไมมีระบบฐานขอมูลกลาง
เพื่อรวบรวมองคความรูในองคกรและองค
ความรูจากตางประเทศ ทําใหขาดการพัฒนา
องคความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
รวมถึงไมมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินการรวมกับตางประเทศหรือองคกร
ระหวางประเทศ
กรุงเทพมหานครยังไมสามารถบริหารจัดการ
ขอมูลดานการตางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
องคความรูจากตางประเทศไดรับการนํามา
ปรับใชจริงในระดับที่นอย ไมสามารถ
เชื่อมโยงประเด็นในประเทศกับตางประเทศ
เพื่อใชโอกาสใหเปนประโยชน โดยเฉพาะ
แนวโนมดานการพัฒนาระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติที่เนนดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ
มีขอจํากัดในการนําเสนอขอมูลดานการ
ตางประเทศภายในองคกรกรุงเทพมหานคร
และสาธารณชน
ขาดขอมูลสารสนเทศเพื่อใชพัฒนางานดาน
การตางประเทศ
อุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
รองรับภารกิจการทํางานดานการ
ตางประเทศไมเพียงพอ

W16 ระบบราชการของไทยยังมีการทํางานแยก
สวน

- 11 ตารางการวิเคราะห TOWS Matrix
ปจจัยแวดลอม Strengths
ภายใน 1. กรุงเทพมหานครมีเครือขายระหวางประเทศที่เขมแข็ง
ทั้งทวิภาคีและพหุภาคีและมีความรวมมือกับองคกร
ปจจัยแวดลอม
สถานทูต และเมืองพี่ เมืองนองทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ภายนอก
ทางการ
Opportunities
2. ภาพรวมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป มุงไปสู
1. องคการสหประชาชาติกําหนดใหการพัฒนาเมือง
ความเปนมหานครแหงเอเชีย ( Vibrant of Asia)
เปนเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับงานดานการ
2. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเมือง ตาม
ตางประเทศและมีนโยบายในการสงเสริมและรักษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ภาพลักษณของเมืองผานงานดานตางประเทศ
กําหนดแนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ โดยเนนการ
4.กรุงเทพมหานครมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ
สงเสริมกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองศูนยกลางการ
ติดตอธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งเปนศูนยกลาง
ดานการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ
การศึกษา การบริการทางการแพทยและสุขภาพ
คลองตัวสูงและมีอิสระในการเสนอความคิดดานการ
ระดับนานาชาติ ที่พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางประเทศ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคม
5.สํานักงานการตางประเทศสามารถมีบทบาทนําในการดําเนิน
มาตรฐานสูง
กิจการระหวางประเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมและ
3. เครือขายความรวมมือของผูนําเมืองหลวงของ
สนับสนุนการดําเนินกิจการระหวางประเทศใหแกหนวยงาน
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขมแข็ง
ของกรุงเทพมหานคร
4. ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมทั้ง
6. โครงสรางของหนวยงานเอื้ออํานวยตอภารกิจเชิงรุกดาน
สถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวางประเทศ
การตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความกระตือรือรนที่จะมี
7. บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศมีความสามารถใน
สวนรวมกับงานของกรุงเทพมหานคร
การทํางานเปนทีม สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน
5. กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณที่ดีในฐานะที่เปนเมือง
มีจิตสํานึกของการใหบริการ และการแกปญหาเฉพาะหนา
นานาชาติ เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ สังคม
8.บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศเปนคนรุนใหม
วัฒนธรรม การทองเที่ยวฯลฯ ซึ่งไดรับความสนใจ
จํานวนมาก พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและประเด็นใหมๆ
จากนานาชาติ และมีจุดเดนดานสินคาและบริการที่มี
ที่มาพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน
มาตรฐานระดับโลก

Weaknesses
1.การดําเนินงานดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครยังไมสามารถตอบสนองไดในทุกดาน
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจเนื่องจากอํานาจหนาที่ของ
กรุงเทพมหานครยังไมสามารถดําเนินการไดอยาง
ครอบคลุมเหมือนเชนเมืองหลวงและมหานครใหญ
อื่น ๆ ของโลก
2.การดําเนินนโยบายดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครขึ้นอยูกับนโยบายและการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ
3.กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการบริหารจัดการเมือง
จํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ
4.การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครถูกจํากัดอยูภายใต
กรอบขอบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ซึ่งลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ยุคปจจุบันทําใหเกิดความลาชา
5.หนวยงานในกรุงเทพมหานครยังไมสามารถเขาถึง
โอกาสที่เปนผลจากงานดานตางประเทศได ยังยึดติด
กับการจัดการแบบเดิม ๆ ไมกลาคิดนอกกรอบ
6.บุคลากรมีความคุนเคยกับงานตางประเทศเชิงรับ
มากกวาเชิงรุก
7.บุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความรูดานภาษาอังกฤษ
ภาษาที่สาม และทักษะการทํางานดานการ
ตางประเทศ
8.ผูที่เกี่ยวของหรือมีศักยภาพไมไดรับการคัดเลือกให
ไปปฏิบัติงานในตางประเทศ เนื่องจากมองวาการ
มอบหมายผูแทนดังกลาวเปนการใหรางวัล

6.กรอบแนวทางที่สําคัญของแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือกับ
ภูมิภาคและนานาชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ และการเพิ่มบทบาทและการมีสวน
รวมของไทยในองคการระหวางประเทศ รวมถึงการ
สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรู
ความเขาใจดานการตางประเทศและผลประโยชนที่มี
ตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และ
สาธารณชนไทย
Threats
1. ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศจํานวนมากเปนผล มาจากปจจัย
ภายนอก ไดแก หนวยงานภายนอกทั้งในและ
ตางประเทศ
2. ผลกระทบจากปจจัยภายนอกในดานความ ไมมั่นคง
ปลอดภัย เชน ภัยธรรมชาติ ภัยจากโรคตาง ๆ
สถานการณทางการเมืองมีผลตอการดําเนินกิจกรรม
ดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
3. ระบบราชการของไทยยังมีการทํางานแยกสวน
4. ประชาชนและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานครยัง
ขาดขอมูลการใหบริการของกรุงเทพมหานคร

- 12 9. บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีโอกาสไดรับความรูผาน
ประสบการณตรงจากทุกระดับทั้งจากภายในองคกรและ
ภายนอก
ยุทธศาสตรเชิงรุก : (SO)
1. S3+O5/O6
กรุงเทพมหานครไดรับการสงเสริมใหเปนมหานครแหง
เอเชียในเวทีระหวางประเทศ
2. S1/S4+ O2/O6
เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อประโยชนของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
3. S1+O5/O6
สนับสนุนเศรษฐกิจเมืองสูความสําเร็จในระดับสากล
ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา : (WO)
1. W7/W14+O5
บุคลากรผูดําเนินงานดานการตางประเทศเปนผูปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศมืออาชีพ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
เปนที่เชื่อมั่นของผูบริหาร หนวยงานและประชาชน
ยุทธศาสตรเชิงปรับเปลี่ยน : (WT)
1. W10/W12+T4
กรุงเทพมหานครมีฐานขอมูลและแผนการดําเนินงานดาน
การตางประเทศ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและขับเคลื่อน
การพัฒนาเมือง

9. ขาดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สํานักงานการตางประเทศ และหนวยงานอื่นๆ
ทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ
10.ขาดการวิจัยและเชื่อมโยงขอมูลการพัฒนาเมืองกับ
กระแสโลกอยางเปนระบบ
11. กรุงเทพมหานครไมมีระบบฐานขอมูลกลางเพื่อ
รวบรวมองคความรูในองคกรและองคความรูจาก
ตางประเทศ ทําใหขาดการพัฒนาองคความรูใน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมถึงไมมีการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการรวมกับ
ตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ
12. กรุงเทพมหานครยังไมสามารถบริหารจัดการขอมูล
ดานการตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. องคความรูจากตางประเทศไดรับการนํามาปรับใช
จริงในระดับที่นอย ไมสามารถเชื่อมโยงประเด็นใน
ประเทศกับตางประเทศเพื่อใชโอกาสใหเปน
ประโยชน โดยเฉพาะแนวโนมดานการพัฒนา
ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่เนนดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
14. มีขอจํากัดในการนําเสนอขอมูลดานการ
ตางประเทศภายในองคกรกรุงเทพมหานครและ
สาธารณชน
15.ขาดขอมูลสารสนเทศเพื่อใชพัฒนางานดานการ
ตางประเทศ
16. อุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับ
ภารกิจการทํางานดานการตางประเทศไมเพียงพอ
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แผนที่ความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร
กรุงเทพมหานคร
20 ป ระยะที่ 2

แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร

เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals
- SDGs)

แผนยุทธศาสตร
ดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานคร

ดานที่ 1
มหานคร
ปลอดภัย

ดานที่ 3
มหานคร
สําหรับทุกคน

ดานที่ 2
มหานครสีเขียว
สะดวกสบาย

Smart
Governance

Smart
People

เปาหมายที่ 4
การศึกษาที่เทาเทียม

สงเสริมให
กรุงเทพมหานครเปน
มหานครแหงเอเชีย
ในเวทีระหวางประเทศ

ดานที่ 4
มหานคร
กระชับ

Smart
Environment

เปาหมายที่ 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสรางพื้นฐาน

สงเสริมและเสริมสรางการยกระดับ
ความรวมมือกับเมืองและองคการ
ระหวางประเทศที่มีความสัมพันธ
กับกรุงเทพมหานคร

ดานที่ 6
มหานครแหง
เศรษฐกิจ
และการเรียนรู

ดานที่ 5
มหานคร
ประชาธิปไตย

Smart
Mobility

Smart
Economy

เปาหมายที่ 11
เมืองและถิ่นฐานมนุษย
อยางยั่งยืน

เชื่อมโยงโอกาสจากงาน
ดานการตางประเทศเพื่อ
พัฒนาศักยภาพหนวยงาน
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ดานที่ 7
การบริหาร
จัดการเมือง
มหานคร

Smart
Living

เปาหมายที่ 13
การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเมืองและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ

- ๑4 วิสัยทัศน (Vision)
กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีบทบาทนําในเวทีระหวางประเทศ มุงสูความเปนมหานครแหงเอเชีย
เปาประสงคหลัก (Goal):
พัฒนากรุงเทพมหานครในทุกดาน เพือ่ กาวสูความเปนมหานครแหงเอเชีย โดยอาศัยความรวมมือจากตางประเทศ มาเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนมหานคร
แหงเอเชียในเวทีระหวางประเทศ
เปาประสงค

เปาประสงคที่ 1.1
กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณที่ดีและไดรับ
ความเชื่อมั่นในเวทีระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 1.1.1
การนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานของ
กรุงเทพมหานครในเวทีระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 1.1.2
สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธที่
ใกลชิดในทุกมิติกับเมืองในตางประเทศและ
องคการระหวางประเทศอยางตอเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมและเสริมสรางการยกระดับ
เชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศ
ความรวมมือกับเมืองและองคการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพหนวยงาน
ระหวางประเทศที่มีความสัมพันธ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
กับกรุงเทพมหานคร
เปาประสงค

เปาประสงคที่ 2.1
กรุงเทพมหานครบูรณาการองคความรูและ
การทํางานรวมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการใหบริการสาธารณะ
กลยุทธที่ 2.1.1
สงเสริมความสัมพันธกับเมือง องคการ
ระหวางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
ตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
ตางประเทศ เพื่อสรางโอกาสใหเกิดความ
รวมมือการพัฒนาเมืองในดานตางๆ
กลยุทธที่ 2.1.2
สรางเครือขายเพื่อประสานความรวมมือดาน
ตางประเทศระหวางกรุงเทพมหานครกับเมือง
หรือหนวยงานภายนอกที่มีความสัมพันธทั้งใน
และตางประเทศ

เปาประสงค

เปาประสงคที่ 3.1
หนวยงานของกรุงเทพมหานครรับองค
ความรูจากตางประเทศไปพัฒนาการ
ใหบริการของกรุงเทพมหานคร
กลยุทธที่ 3.1.1
จัดหาองคความรูจากตางประเทศเชื่อมโยง
ลงสูหนวยงานของกรุงเทพมหานครตาม
ภารกิจ
กลยุทธที่ 3.1.2
สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครใหใชประโยชนจากกรอบ
ความตกลงตางๆ ที่กรุงเทพมหานครมีรวมกับ
เมืองในตางประเทศและองคกรระหวาง
ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ
เปาประสงค

เปาประสงคที่ 4.1
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครใหมี
สมรรถนะพึงประสงค (BMA PRO 21st
Competency Model) สอดคลองกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร
กลยุทธที่ 4.1.1
ออกแบบสมรรถนะพึงประสงคของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตามหลัก
(BMA Pro 21st Competency Model)
และแนวทางการพัฒนาความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Development) เสนอตอ

- ๑5 กลยุทธที่ 1.1.3
จัดเวทีระหวางประเทศเพื่อประชาสัมพันธ
และแลกเปลี่ยน ประสบการณในการบริหาร
จัดการเมือง
กลยุทธที่ 1.1.4
สนับสนุนหนวยงานกรุงเทพมหานครในการ
สรางและเผยแพรภาพลักษณที่ดีแก
ชาวตางชาติและชุมชนชาวตางประเทศ

กลยุทธที่ 3.1.3
สงเสริมใหบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
พัฒนาศักยภาพตามสายงานกับตางประเทศ
กลยุทธที่ 3.1.4
จัดเวทีเสริมสรางองคความรูดานการพัฒนา
เมืองจากตางประเทศที่ถอดบทเรียน
เปรียบเทียบใหแกหนวยงานกรุงเทพมหานคร
เพื่อใชในการพัฒนาการใหบริการ

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
กลยุทธที่ 4.1.2
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศ ตามแบบ 70-20-10 Learning
Model
กลยุทธที่ 4.1.3
จัดทําระบบงานใหเอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน 70-2010 Learning Model

เปาประสงคที่ 1.2
กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีบทบาท
สรางสรรค ในประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 1.2.1
สงเสริมใหกรุงเทพมหานครมีบทบาทในกลุม
เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
บริหารและพัฒนาเมืองกับเมืองในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน

เปาประสงคที่ 3.2
สงเสริมและอํานวยความสะดวกเพื่อการ
ใหบริการ
กลยุทธที่ 3.2.1
รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติ บรรทัดฐานที่เปนสากล และองค
ความรูจากตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเมือง
กลยุทธที่ 3.2.2
รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ
ของทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อใช
ในการตอยอดการพัฒนา
กลยุทธที่ 3.2.3
สงเสริมการอํานวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาการใหบริการสาธารณะสําหรับ
ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร

เปาประสงคที่ 4.2
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อ
เตรียมความพรอมการเปนผูนํา
กลยุทธที่ 4.2.1
พัฒนาบุคลากรตามแผน 70-20-10
Learning Model และประเมินผล
กลยุทธที่ 4.2.2
ยกระดับขีดความสามารถของผูที่มีผลการ
ประเมินที่แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาให
เปนผูนํา

- ๑6 เปาประสงค 3.3
สนับสนุนเศรษฐกิจเมืองสูความสําเร็จในระดับ
สากล
กลยุทธที่ 3.3.1
สนับสนุนและสงเสริมใหผูประกอบการใน
กรุงเทพมหานครมีโอกาสดานการคาและ
เศรษฐกิจในระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 3.3.2
สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เมือง
กลยุทธที่ 3.3.3
สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจของ
ผูประกอบการกรุงเทพมหานคร

- 17 บทที่ 4 ยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
4.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)
 วางเปาหมายและปกมุดที่พึงประสงค( Milestones ) ในการพัฒนาการดําเนินงานดาน
ตางประเทศเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสูความเปนมหานครแหงเอเชีย
 บูรณาการและสรางมาตรฐานการดําเนินงานดานตางประเทศ เพื่อเปนกรอบ
ในการทํางานเชิงรุก ( Proactive )
 ดําเนินการโดยผานกลไกความรวมมือกับตางประเทศเพื่อสรางและขยายโอกาสในการ
เขาถึงทรัพยากรและองคความรูจากตางประเทศที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครในทุกมิติของยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร
4.2 วิสัยทัศน : กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีบทบาทนําในเวทีระหวางประเทศ มุงสูความเปน
มหานครแหงเอเชีย
4.3 พันธกิจ
1. เสริมสรางสถานะความสัมพันธกับเมืองพี่เมืองนองและองคกรระหวางประเทศเพื่อสราง
ความรวมมือในทุกดานการพัฒนา
2. สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของกรุงเทพมหานครในเวทีการประชุมผูนําอาเซียน
ระดับเมือง
3. สรางองคความรูดานตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานตางประเทศตอ
หนวยงาน/สวนราชการกรุงเทพมหานคร
4. สรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนการพัฒนา
ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
5. พัฒนาฐานขอมูลดานงานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแหลงขอมูล
กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับงานการตางประเทศ
6. สนับสนุนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับกรุงเทพมหานครในเวทีระหวางประเทศ
7. พัฒนาระบบงานดานการตางประเทศใหมีมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรใหเปนมือ
อาชีพมีสมรรถนะพึงประสงคตามหลัก BMA Pro 21st Competency Model
4.4 เปาประสงคหลัก พัฒนากรุงเทพมหานครในทุกดานเพื่อกาวสูความเปนมหานครแหงเอเชีย
โดยอาศัยความรวมมือจากตางประเทศมาเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
4.5 ภาพรวมยุทธศาสตรและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงเอเชียในเวที
ระหวางประเทศ
เปาประสงคที่ 1.1 กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณที่ดีและไดรับความเชื่อมั่นในเวที
ระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 1.1.1 การนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานของกรุงเทพมหานครในเวทีระหวาง
ประเทศ
กลยุทธที่ 1.1.2 สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธที่ใกลชิดในทุกมิติกับเมือง
ในตางประเทศและองคการระหวางประเทศอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ 1.1.3 จัดเวทีระหวางประเทศเพื่อประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการบริหารจัดการเมือง

- 18 กลยุทธที่ 1.1.4 สนับสนุนหนวยงานกรุงเทพมหานครในการสรางและเผยแพร
ภาพลักษณที่ดีแกชาวตางชาติและชุมชนชาวตางประเทศ
เปาประสงคที่ 1.2 กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีบทบาทสรางสรรคในประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 1.2.1 สงเสริมใหกรุงเทพมหานครมีบทบาทในกลุมเมืองหลวง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การบริหารและพัฒนาเมืองกับเมืองในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและเสริมสรางการยกระดับความรวมมือกับเมือง
และองคการระหวางประเทศที่มีความสัมพันธกับกรุงเทพมหานคร
เปาประสงคที่ 2.1 กรุงเทพมหานครบูรณาการองคความรูและการทํางานรวมกัน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการสาธารณะ
กลยุทธที่ 2.1.1 สงเสริมความสัมพันธกับเมือง องคการระหวางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
ตางประเทศ เพื่อสรางโอกาสใหเกิดความรวมมือการพัฒนาเมืองในดาน
ตางๆ
กลยุทธที่ 2.1.2 สรางเครือขายเพื่อประสานความรวมมือดานตางประเทศ
ระหวางกรุงเทพมหานครกับเมืองหรือหนวยงานภายนอก
ที่มีความสัมพันธทั้งในและตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปาประสงคที่ 3.1 หนวยงานของกรุงเทพมหานครรับองคความรูจากตางประเทศ
ไปพัฒนาการใหบริการของกรุงเทพมหานคร
กลยุทธที่ 3.1.1 จัดหาองคความรูจากตางประเทศเชื่อมโยงลงสูหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครตามภารกิจ
กลยุทธที่ 3.1.2 สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของกรุงเทพมหานครใหใชประโยชน
จากกรอบความตกลงตางๆ ที่กรุงเทพมหานครมีรวมกับเมือง
ในตางประเทศและองคการระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 3.1.3 สงเสริมใหบุคลากรของกรุงเทพมหานครพัฒนาศักยภาพตามสายงาน
กับตางประเทศ
กลยุทธที่ 3.1.4 จัดเวทีเสริมสรางองคความรูดานการพัฒนาเมืองจากตางประเทศ
ที่ถอดบทเรียนเปรียบเทียบใหแกหนวยงานกรุงเทพมหานคร
เพื่อใชในการพัฒนาการใหบริการ
เปาประสงคที่ 3.2 สงเสริมและอํานวยความสะดวกเพือ่ การใหบริการ
กลยุทธที่ 3.2.1 รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
บรรทัดฐานที่เปนสากล และองคความรูจากตางประเทศที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเมือง
กลยุทธที่ 3.2.2 รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
กับตางประเทศของทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อใชในการ
ตอยอดการพัฒนา
กลยุทธที่ 3.2.3 สงเสริมการอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการใหบริการสาธารณะ
สําหรับชาวตางชาติที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร

- 19 เปาประสงค 3.3 สนับสนุนเศรษฐกิจเมืองสูความสําเร็จในระดับสากล
กลยุทธที่ 3.3.1 สนับสนุนและสงเสริมใหผูประกอบการในกรุงเทพมหานครมีโอกาส
ดานการคาและเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 3.3.2 สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง
กลยุทธที่ 3.3.3 สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจของผูประกอบการกรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ
เปาประสงคที่ 4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประสงค (BMA PRO
21st Competency Model) สอดคลองกับแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร
กลยุทธที่ 4.1.1 ออกแบบสมรรถนะพึงประสงคของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศ ตามหลัก (BMA Pro 21st Competency Model)
และแนวทางการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
Development) เสนอตอหนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
กลยุทธที่ 4.1.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตามแบบ
70-20-10 Learning Model
กลยุทธที่ 4.1.3 จัดทําระบบงานใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามแผน 70-20-10 Learning Model
เปาประสงคที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพรอมการเปนผูนํา
กลยุทธที่ 4.2.1 พัฒนาบุคลากรตามแผน 70-20-10 Learning Model และประเมินผล
กลยุทธที่ 4.2.2 ยกระดับขีดความสามารถของผูที่มีผลการประเมินที่แสดงถึงศักยภาพ
ในการพัฒนาใหเปนผูนํา

- 20 ประเด็นยุทธศาสตรและตัวอยางโครงการ/กิจกรรมดานการตางประเทศ

เปาประสงค
1.1 กรุงเทพมหานคร
มีภาพลักษณที่ดีและ
ไดรับความเชื่อมั่นใน
เวทีระหวางประเทศ
ตัวชี้วัดเปาประสงค :
หนวยงานกทม. มีโอกาส
นําเสนอภาพลักษณที่ดี
ของกรุงเทพมหานครใน
เวทีระหวางประเทศ
อยางนอย 1 ครั้ง/ป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงเอเชียในเวทีระหวางประเทศ
กลยุทธ
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
1.1.1 การนําเสนอวิสัยทัศนและ
- การนําเสนอวิสัยทัศนและผลงาน
ผลงานของกรุงเทพมหานครในเวที
ของผูบริหารกรุงเทพมหานครใน
ระหวางประเทศ
การพัฒนาเมืองระยะ ๕ ป
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ
- การสงผลงานดานวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices)
เขาประกวดในเวทีนานาชาติ
- การสงเสริมและเผยแพรบทบาท
ของกทม. เปนเมืองแหงการจัด
ประชุม นิทรรศการ และการจัด
งานนานาชาติ
1.1.2 สงเสริมความรวมมือและ
- โครงการความรวมมือ/การ
ความสัมพันธที่ใกลชิดในทุกมิติกับ
แลกเปลี่ยนประสบการณความรูกับ
เมืองในตางประเทศและองคการ
เมืองหรือองคกรตางประเทศเพื่อ
ระหวางประเทศอยางตอเนื่อง
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
(ไดแก การเขารวมประชุม/สัมมนา
ระหวางประเทศตามมิติ ๗ ดาน
ของแผนกทม. เชน ดานการพัฒนา
ระบบภัยพิบัติ หรือระบบบรรเทา
สาธารณภัย เปนตน)
- ความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศเพื่อพัฒนาดานการเรียน
การสอนของนักเรียนและครูของ
โรงเรียนในสังกัดกทม.
1.1.3 จัดเวทีระหวางประเทศเพื่อ
- การเปนเจาภาพจัดการประชุม
ประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยน
นานาชาติเพื่อนําเสนอแผนพัฒนา
ประสบการณในการบริหารจัดการเมือง เมืองในระยะ ๒๐ ป (เชน ดาน
วัฒนธรรม การศึกษาสิ่งแวดลอม
เปนตน)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานและสนข.

ทุกหนวยงาน
และสนข.
สกต. สวท. สยป.

ทุกหนวยงาน
และสนข.

สกต. สนศ.

สกต.
และทุกหนวยงาน

- ๒1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
1.1 กรุงเทพมหานคร 1.1.4 สนับสนุนหนวยงาน
- การจัดกิจกรรมรวมกับสถาน
มีภาพลักษณที่ดีและ
กรุงเทพมหานครในการสรางและ
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และ
ไดรับความเชื่อมั่นใน
เผยแพรภาพลักษณที่ดีแกชาวตางชาติ องคกรระหวางประเทศที่มีถิ่น
เวทีระหวางประเทศ
และชุมชนชาวตางประเทศ
พํานัก/ที่ตั้งในกทม.
(ตอ)
- การจัดงานเทศกาลนานาชาติ
(International Festival) เพื่อ
สรางโอกาสการเพิ่มขีด
ความสามารถในทุกมิติ เชน
เทศกาลแนวคิดและนวัตกรรม
(Idea and Innovation เทศกาล
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Cultural Diversity) เทศกาล
อาหาร (Food Festival) เทศกาล
ทองเที่ยวทองถิ่น (Local Tourism
Promotion) เปนตน รวมกับ
ชุมชนชาวตางประเทศ
1.2 กรุงเทพมหานคร 1.2.1 สงเสริมใหกรุงเทพมหานครมี - การประชุมเยาวชนอาเซียน
เปนเมืองที่มีบทบาท
บทบาทในกลุมเมืองหลวงของประเทศ (ASEAN Youth Forum)
สรางสรรค ใน
สมาชิกอาเซียนและมีการแลกเปลี่ยน - การประชุมผูนําหรือผูบริหาร
ประชาคมอาเซียน
เรียนรูประสบการณการบริหารและ
เมืองหลวงอาเซียน
ตัวชี้วัดเปาประสงค :
พัฒนาเมืองกับเมืองในกลุมประเทศ
- การประชุมเพื่อพัฒนาเมือง
หนวยงานกรุงเทพมหานคร สมาชิกอาเซียน
เศรษฐกิจ สังคม และการทองเที่ยว
มีความรวมมือกับกลุม
ลุมน้ําโขงและภูมิภาคอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
- การสงเสริมความรวมมือเพื่อ
ในดานการพัฒนาเมือง
แกปญหาและความทาทายตางๆ
อยางนอย 1 ครั้ง
ของกลุมประเทศอาเซียน
- การจัดการศึกษา/ฝกอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best practices)
ดานการพัฒนาเมือง

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สกต.
และทุกหนวยงาน
สกต. สยป. สนน.
สวท. สวพ. สจส.
สพส.

สกต. สวท. สนศ.
สกต. สยป.
สกต. สวท. สพส.
สวพ. สยป.
ทุกหนวยงาน
และสนข.
สกต.
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม.

- 22 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและเสริมสรางการยกระดับความรวมมือกับเมืองและองคการระหวางประเทศที่มีความสัมพันธกับกรุงเทพมหานคร
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 กรุงเทพมหานคร 2.1.1 สงเสริมความสัมพันธกับเมือง - โครงการสัปดาหเมืองพี่เมืองนอง สกต.
บูรณาการองคความรู องคการระหวางประเทศ สถาน
(Sister Cities Week)
และการทํางานรวมกัน เอกอัครราชทูตตางประเทศ และสถาน
- การประชุมผูนําเมืองพี่เมืองนอง สกต.
เพื่อเพิ่มขีด
เอกอั
ค
รราชทู
ต
ไทยในต
า
งประเทศ
ความสามารถในการ
ในประเด็นตางๆ ที่สนใจรวมกัน
เพื
อ
่
สร
า
งโอกาสให
เ
กิ
ด
ความร
ว
มมื
อ
ใหบริการสาธารณะ
เพื่อแกไขปญหาของเมือง เชน
การพัฒนาเมืองในดานตางๆ
ตัวชี้วัดเปาประสงค :
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภาวะโลกรอน
- หนวยงานมีโครงการ/
ปญหาขยะพลาสติก เปนตน
กิจกรรมการพัฒนาหรือ
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวาง สกต.
ทํางานรวมกับเมือง/
เมือง/องคกรเพื่อสงเสริมศักยภาพ และทุกหนวยงาน/
หนวยงาน/องคการ
ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติกับเมือง สวนราชการกทม.
ตางประเทศ เพื่อ
ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ
ยกระดับการใหบริการ
- โครงการ Young Sister Cities
สกต. สพส.
ประชาชน อยางนอย
Entrepreneur / Start up Network
ปละ 1 โครงการ
2.1.2 สรางเครือขายเพื่อประสาน
- โครงการความรวมมือกับองคกร สกต.
ความรวมมือดานตางประเทศระหวาง ระหวางประเทศในการพัฒนา/
และทุกหนวยงาน
กรุงเทพมหานครกับเมือง หรือ
หนวยงานภายนอกที่มีความสัมพันธ แกไขปญหาเมือง เชน ความรวมมือ
กับ JICA ดานการแกไขปญหาจราจร
ทั้งในและตางประเทศ
หรือการจัดการน้ําเสีย
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูการปองกัน สกต. สนพ. สนอ.
โรคอุบัติใหม/โรคระบาดขามพรมแดน
- การสรางเครือขายเพื่อสงเสริม
สกต. สนพ. สนอ.
ความรวมมือดานการดูแลผูสูงอายุ
เชน ความรวมมือกับ JICA หรือ
จังหวัดฟูกูโอกะ
- การแลกเปลี่ยนองคความรูและ สกต. สวพ. สจส.
ถอดบทเรียนในการพัฒนาระบบ สนค.
ขนสงมวลชน

- 23 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
2.1 กรุงเทพมหานคร 2.1.2 สรางเครือขายเพื่อประสาน
- การแลกเปลี่ยนความรวมมือใน
บูรณาการองคความรู ความรวมมือดานตางประเทศระหวาง การรับมือและการพัฒนา
และการทํางานรวมกัน กรุงเทพมหานครกับเมือง หรือ
สุขอนามัยแรงงานขามชาติ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ หนวยงานภายนอกที่มีความสัมพันธทั้ง - การแลกเปลี่ยนความรู/สราง
ในและตางประเทศ (ตอ)
เครือขายในการเฝาระวังมลพิษ
ใหบริการสาธารณะ
และการรักษาสภาพอากาศที่
(ตอ)
เหมาะสมของเมือง
- ความรวมมือดาน การรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและเอกชน
(Public Private Partnership:
PPP)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สกต. สนพ. สนอ.
สพส.
สกต. สสล.

สกต. สยป. สนค.

- ๒4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
เชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพหนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3.1 หนวยงานของ
3.1.1 จัดหาองคความรูจาก
- การอบรมเฉพาะทางจาก
สกต.
กรุงเทพมหานครรับ
ตางประเทศเชื่อมโยงลงสูหนวยงาน
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
องคความรูจาก
ของกรุงเทพมหานครตามภารกิจ
(เชน การอบรมการดับเพลิงตึกสูง
ตางประเทศไป
การบริหารจัดการภัยพิบัติ
พัฒนาการใหบริการ
วงกวาง การจัดการคุณภาพอากาศ
ของกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาสวนสาธารณะ
ตัวชี้วัดเปาประสงค :
การจัดการขยะ เปนตน)
- จํานวนหนวยงาน/สวน
- การฝกภาคสนามรวมกับ
สกต. สปภ.
ราชการของกทม. ที่เขา
หนวยงานระหวางประเทศ เพื่อ
รวมโครงการหรือ
เสริมสรางศักยภาพและ
กิจกรรมกับหนวยงาน
ความสามารถดานบุคลากรและ
ตางประเทศ นําองค
เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
ความรูมาพัฒนาการ
บริการ อยางนอย ๒
- การสงเสริมอุตสาหกรรมเชิง
สพส. สวท.
หนวยงาน
สรางสรรค (Creative Industries)
- จํานวนกิจกรรม/
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
หลักสูตร ที่หนวยงาน
บริการสาธารณะ เชน การ
ของกรุงเทพมหานครเขา
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เชื่อมโยง
รวมการอบรม/ฝก
การเรียนรูแบบมีสวนรวม การสราง
ภาคสนามกับหนวยงาน
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในทองถิ่น
ตางประเทศในการ
- การจัดกิจกรรมเผยแพรความรู/ สกต.
พัฒนาองคความรูไมนอ ย
เทคโนโลยีจากตางประเทศที่จําเปน และทุกหนวยงาน/
กวา 1 กิจกรรม/
ตองานบริการสาธารณะของกทม. สวนราชการกทม.
หลักสูตรตอป
สูหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จํานวนบุคลากรไมนอย
- การศึกษา/แสวงหาความรูในการ สกต. สจส. สสล.
กวารอยละ ๑๐ เผยแพร
พัฒนาเมืองแบบอารยสถาปตย
สวพ. สนย. สยป.
ความรูที่ไดรับใหแก
(Universal Design)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค สกต.
ผานชองทางตางๆ ได
ความรูกับองคกรระหวางประเทศที่ และทุกหนวยงาน/
มีประสบการณการตอสูกับ
สวนราชการกทม.
คอรรัปชั่นและการแกไขปญหาการ
ทุจริตในองคกรภาครัฐ
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เปาประสงค
3.1 หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครรับ
องคความรูจาก
ตางประเทศไป
พัฒนาการใหบริการ
ของกรุงเทพมหานคร
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)
กลยุทธ
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
3.1.1 จัดหาองคความรูจาก
- การสนับสนุนใหกทม. เปนแหลง
ตางประเทศเชื่อมโยงลงสูหนวยงาน
ถายทอดความรูแนวทางวิธีปฏิบัติที่
ของกรุงเทพมหานครตามภารกิจ (ตอ) เปนเลิศ (Best Practice)
เพื่อการศึกษาดูงาน/การฝกอบรม
และฝกปฏิบัติงานใหแกกลุมเมืองพี่
เมืองนอง และเมืองในอาเซียน
รวมทั้งเมืองในประเทศที่กําลัง
พัฒนา
3.1.2 สงเสริมและสนับสนุน
- การสงเสริมการแลกเปลี่ยนความ
หนวยงานของกรุงเทพมหานครใหใช รวมมือตามความตองการของ
ประโยชนจากกรอบความตกลงตางๆ หนวยงานของกทม. ในแนวทางวิธี
ที่กรุงเทพมหานครมีรวมกับเมืองใน
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
- การประสานความรวมมือกับ
เครือขายขององคกรระหวาง
ประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการเพิ่ม
ศักยภาพของหนวยงานอยางเปน
รูปธรรม

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สกต.
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม.

สกต.
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม.
สกต.

- การสงเสริมการศึกษาและ
สกต. สนศ.
วัฒนธรรมในตางประเทศแกครูและ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.
3.1.3 สงเสริมใหบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครพัฒนาศักยภาพตาม
สายงานกับตางประเทศ

- การสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
รวมกับเมือง/องคกรระหวาง
ประเทศที่ดําเนินการอบรม
บุคลากรเฉพาะดาน เชน สถาบัน
พัฒนาบุคลากรของประเทศตางๆ
- การสงเสริมการศึกษา/อบรมจาก
ตางประเทศในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาเมือง เชน การใช
ปญญาประดิษฐ (A.I.) พัฒนาการ
บริการสาธารณะ/การแพทย

สกต. สพข.
และทุกหนวยงาน
/สวนราชการกทม.
สกต. สนพ. สนอ.
สยป.
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เปาประสงค
3.1 หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครรับองค
ความรูจ ากตางประเทศไป
พัฒนาการใหบริการของ
กรุงเทพมหานคร (ตอ)
3.2 สงเสริมและ
อํานวยความสะดวก
เพื่อการใหบริการ
ตัวชี้วัดเปาประสงค :
- กรุงเทพมหานคร มี
ระบบสารสนเทศดาน
การตางประเทศสําหรับ
ใหบริการประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางนอย 1 ระบบ
- มีจํานวนองคความรูที่
หนวยงานกทม. สามารถ
บูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานตางประเทศ
อยางนอย ๒ หัวขอ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)
กลยุทธ
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
3.1.4 จัดเวทีเสริมสรางองคความรู
- การจัดเวทีนําเสนอองคความรู/
ดานการพัฒนาเมืองจากตางประเทศที่ โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับจากการ
ถอดบทเรียนเปรียบเทียบใหแก
เขารวมการประชุมหรืออบรมใน
หนวยงานกรุงเทพมหานครเพื่อใชใน ตางประเทศแกหนวยงานที่
การพัฒนาการใหบริการ
เกี่ยวของ
3.2.1 รวบรวมและจัดทําขอมูล
- การถอดบทเรียนโครงการความ
สารสนเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ บรรทัด รวมมือระหวางประเทศที่เกิดขึ้น
ฐานที่เปนสากล และองคความรูจ าก (เชน โครงการ Prosperity Funds
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง กับสถานทูตอังกฤษ หรือโครงการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูปจจัยแหง
ความสําเร็จในการแกไขปญหาและ
การพัฒนาเมือง เชน การ
แลกเปลี่ยนความรูดานกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน หรือระเบียบ
การเงินการคลังของแตละเมือง
- การรวบรวมองคความรูที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองในมิติ
การพัฒนาเมือง ๗ ดาน เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy
Brief) เสนอผูบริหาร
3.2.2 รวบรวมและจัดทําฐานขอมูล กิจกรรมการรวบรวมผลการ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมความ
ดําเนินงานดานตางประเทศของ
รวมมือกับตางประเทศของทุก
กรุงเทพมหานครเพื่อวางแผน
หนวยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อใช ขับเคลื่อนภารกิจของกทม.
ในการตอยอดการพัฒนา
3.2.3 สงเสริมการอํานวยความ
- การปรับปรุง/จัดมาตรฐานการทํา
สะดวกเพื่อพัฒนาการใหบริการ
เว็บไซตเพื่ออํานวยความสะดวก
สาธารณะสําหรับชาวตางชาติที่อาศัย ใหแกชาวตางชาติ
อยูในกรุงเทพมหานคร
- การเชื่อมโยงขอมูลและชอง
ทางการเขาถึงบริการสาธารณะของ
ชาวตางประเทศ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สกต.
และทุกหนวยงาน
/สวนราชการกทม.
สจส. สนน. สยป.
สวพ.
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม.
สกต. สนค.
สํานักงานกฎหมาย
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม.
สกต.
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม.
สกต.

สกต. สยป.

สกต.
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม.

- ๒7 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)
เปาประสงค
กลยุทธ
3.2 สงเสริมและ
3.2.3 สงเสริมการอํานวยความ
อํานวยความสะดวก
สะดวกเพือ่ พัฒนาการใหบริการ
เพื่อการใหบริการ (ตอ) สาธารณะสําหรับชาวตางชาติที่อาศัย
อยูในกรุงเทพมหานคร (ตอ)
3.3 สนับสนุน
3.3.1 สนับสนุนและสงเสริมให
เศรษฐกิจเมืองสู
ผูประกอบการในกรุงเทพมหานครมี
ความสําเร็จในระดับ
โอกาสดานการคาและเศรษฐกิจใน
สากล
ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดเปาประสงค :
- หนวยงานจัดหรือเขา
รวมกิจกรรมระดับ
นานาชาติเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจเมือง อยาง
3.3.2 สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
นอย 1 กิจกรรมตอป
ในการแขงขันใหกับผูมีสวนเกี่ยวของใน
- จํานวนผูประกอบการ การพัฒนาเศรษฐกิจเมือง
เขารวมกิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ
(เปาหมาย 5 ราย/ป)
- รอยละของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนที่เขา
รวมโครงการและสามารถ
นําความรูไปใชในการ
ประกอบธุรกิจ
(เปาหมาย รอยละ 30)

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
- การอํานวยความสะดวก/
ประสานงานใหกับชาวตางชาติที่
อาศัยในประเทศไทย (เชน ชุมชน
ชาวตางประเทศ)
- การสงเสริมผูประกอบการ SME/
ผลิตภัณฑชุมชน/ Bangkok Brand
- สนับสนุนการเผยแพรผลิตภัณฑ
ชุมชน ผานการจัดงานสงเสริม
การตลาดทองเที่ยวในตางประเทศ
(Road Show/Trade Show)
- การเขารวมกิจกรรมแสดงสินคา
นานาชาติ
- โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางและขยายความกาวหนาดาน
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ
เชน การนําผูประกอบการเขารวมการ
ประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
- การสรางความรวมมือกับ
หนวยงานระหวางประเทศที่
เกี่ยวของในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลการประกอบ
ธุรกิจและการลงทุนดานการเกษตร
ผลิตภัณฑชุมชน การทองเที่ยว
วัฒนธรรมและการบริการ
3.3.3 สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจ - การจับคูธุรกิจ (Business Matching)
ของผูประกอบการกรุงเทพมหานคร
ระหวางผูประกอบการในกทม. กับ
ผูประกอบการในตางประเทศ
- การสรางเครือขายผูประกอบการ
อาเซียนและนานาชาติ (เชน ประสาน
ความรวมมือกับสภาหอการคาใน
โครงการ Young Entrepreneur
Community: YEC)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม.
และสนข.
สกต. สพส. สวท.
สนค. สยป.
สกต. สพส. สวท.
สนค. สยป.

สกต. สพส. สนค.
สยป.

สกต. สพส. สวท.

สกต. สพส. สนค.
สยป.
สกต. สพส. สนค.
สยป.

- 28 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4.1 พัฒนาศักยภาพ
4.1.1 ออกแบบสมรรถนะพึงประสงค - การออกแบบพัฒนาสมรรถนะพึง สกก. สพข. สกต.
ของบุคลากร
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ประสงคตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ
st
ผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศ ตามหลัก (BMA Pro 21 ตามแบบ BMA Pro 21st
ตางประเทศของ
Competency Model) และแนวทาง Competency Model
กรุงเทพมหานครใหมี
การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ - การพัฒนาความกาวหนาในสาย สกก. สพข. สกต.
สมรรถนะพึงประสงค
(Career Development) เสนอตอ
อาชีพนักวิเทศสัมพันธ
st
(BMA PRO 21
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนา - การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศ สกก. สพข. สกต.
Competency Model) ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร สัมพันธ เพื่อยกระดับมาตรฐานและ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการทํางาน ใหมุงสูความเปน
ทรัพยากรบุคคลของ
มืออาชีพและสอดคลองกับการเปน
กรุงเทพมหานคร
มหานครแหงเอเชีย
ตัวชี้วัดเปาประสงค :
4.1.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
สกต. สพข.
- กทม.มีสมรรถนะพึง
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตามแบบ ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตามแบบ
ประสงคของบุคลากร
70–20–10 Learning Model
70–20–10 Learning Model
ผูปฏิบัติงานดานการ
4.1.3 จัดทําระบบงานใหเอื้ออํานวยตอ การพัฒนาระบบงานของสํานักงาน สกต. สพข.
ตางประเทศ จํานวน
การดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน การตางประเทศ เพื่อพัฒนานักวิเทศ
๑ แผน
70–20–10 Learning Model
สัมพันธ ตามแผน 70–20–10
Learning Model
4.2 พัฒนาศักยภาพของ 4.2.1 พัฒนาบุคลากรตามแผน
การประเมินศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ สกต. สกก. สพข.
บุคลากรผูปฏิบัติงานดาน 70–20–10 Learning Model และ เพื่อสรางความพรอมในการเปน
ตางประเทศของ
ประเมินผล
ผูนํา
กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียม 4.2.2 ยกระดับขีดความสามารถของ - การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริม สกต. สพข.
ความพรอมการเปนผูนํา ผูที่มีผลการประเมินที่แสดงถึง
ผูมีศักยภาพใหเปนผูนํา
ตัวชี้วัดเปาประสงค :
ศักยภาพในการพัฒนาใหเปนผูนํา
- รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศของกทม.
(ตามแผน 70–20–10)
อยางนอยรอยละ ๑๐
- จํานวนบุคลากรกทม.
ที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการเปนผูนํา
อยางนอยปละ ๒ คน

