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แผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 

(พ.ศ. 2563–2565) 
 
บทท่ี 1 ความเปนมา 

ทามกลางบริบทแหงความเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีกระแสโลกมีการเปล่ียนแปลง          
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเรื่องของการคาเสรี การพิทักษรักษาส่ิงแวดลอม 
และการเช่ือมโยงของระบบขอมูลขาวสารแบบเครือขาย เปดโอกาสใหความสัมพันธระหวางประเทศเคล่ือนยายจาก
ระดับชาติมาสูระดับทองถ่ินตอทองถ่ินไมไดจํากัดอยูในระดับรัฐตอรัฐดังเชนในอดีตท่ีผานมาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ัวโลกหันมารวมมือกันโดยตรงท้ังในแบบทวิภาคีท่ีเปนความสัมพันธเมืองตอเมืองและพหุภาคีท่ีมีการสราง
องคการเครือขายเมือง (City Networks) เพื่อรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครเปนองคการ
บริหารสวนทองถ่ินรูปแบบพิ เศษมีสถานะเปนเมืองหลวงของประเทศไทย จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสราง
ความสัมพันธกับตางประเทศเฉกเชนเมืองหลวงและเมืองใหญอื่นๆ ของโลก เพื่อสรางความรวมมือและแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกันในดานตางๆ เพื่อนําความรูมาพัฒนาเมืองใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับเมืองหลวงใน
ภูมิภาคตางๆท่ัวโลก รวมท้ังชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ
ลักษณะเมืองพี่เมืองนอง (Sister City Relations) กับ 37 เมืองใน 18 ประเทศ เปนสมาชิกหรือเขารวมกิจกรรม
การประชุมกับองคกรระหวางประเทศ ๙ องคกร โดยมีสํานักงานการตางประเทศเปนหนวยงานกลางดําเนินงาน  
ดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร  

สํานักงานการตางประเทศในฐานะหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบดานงานตางประเทศ ท่ีผานมาจาก
การศึกษาในภาพรวม การพัฒนากรุงเทพมหานครตามกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไดกําหนดเปาหมายเชิงวิสัยทัศนไววา “มหานครแหงเอเชีย” โดยในประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรยอย และเปาประสงคท่ีกําหนดไมไดระบุถึงดานการตางประเทศแตอยางใด งานดานการ
ตางประเทศเปนเพียงเครื่องมือในการผลักดันยุทธศาสตรอื่นๆ ใหประสบความสําเร็จ หนวยงานกลางดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร จึงเปนเพียงหนวยงานสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรอื่นๆ เทานั้น ประกอบ
กับสํานักงานการตางประเทศเปนสวนราชการท่ีไดรับการปรับโครงสรางตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 4/2559  ท่ีมีภารกิจ
หลักสําคัญประการหนึ่งคือ การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับ
คําแนะนําและขอเสนอแนะจากนายกอบชัย พงษเสริม ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหนาเขตตรวจราชการ 6 
ใหจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) ภายในป พ.ศ. 2561 และ
ขับเคล่ือนการดําเนินการภายในป พ.ศ.2562 โดยไดรับความรวมมือจากสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล                  
จัดสงนักวิเคราะหนโยบายและแผนรวมสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครฉบับนี้ข้ึนมา 

แผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563–2565) จัดทําข้ึน            
เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีทิศทางการดําเนินงานดานการตางประเทศท่ีชัดเจน สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2556–2575) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
นโยบายรัฐบาล เปาหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 
20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561–2565) ซึ่งกําหนดเปาหมายการพัฒนาของเมืองมุงเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตร
มหานครสีเขียวสะดวกสบายและมหานครสําหรับทุกคน รวมถึงบริบทท่ีเกี่ยวของอื่นๆ รวมท้ังสามารถขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานและการติดตามประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยใหความความสําคัญกับ
ประเด็นการพัฒนาองคกร ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 
เปาประสงค นําความรูท่ีไดจากความสัมพันธระหวางประเทศมาพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงเปดโอกาสในการ
สรางขอตกลงดานการตางประเทศท่ีเปนประโยชนตอกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปสูการเปนมหานครแหงเอเชีย 
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องคประกอบสําคัญในการกํ าหนดทิศทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรด านต างประเทศของ

กรุงเทพมหานคร คือ การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารกรุงเทพมหานครและผูมีสวนเกี่ยวของ
จากทุกภาคสวน เชน สถานเอกอัครราชทูต องคการระหวางประเทศในกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ฯลฯ โดย
สํานักงานการตางประเทศไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูแทนองคกรตาง ๆ 
ดังกลาวในฐานะผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังจัดประชุมนักวิเทศสัมพันธเพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร โดยนําไปเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะนําไปกําหนดยุทธศาสตรดานตางประเทศใน
เชิงบูรณาการ ท้ังนี้ แนวทางการจัดทําฯ ประกอบดวย 

1. การศึกษาวิเคราะหความตองการทางยุทธศาสตร (Strategic Need Analysis : SN) 
      - ดานนโยบาย (Policy) ไดแก ความตองการทางยุทธศาสตรจากนโยบายภายนอก เชน                
รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบาย Thailand 4.0 เปาหมาย             
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ หรือ SDGs 2030 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป ระยะท่ี 2 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 

   - ด าน ผู ท่ี มีส วน ไดส วน เสีย (Stakeholder Needs) ไดแก  บุคลากรของสํานักงานการ
ตางประเทศ บุคลากรของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงานของกรุงเทพมหานคร เชน ผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร  หนวยงานของกรุงเทพมหานคร เมืองพี่เมืองนองและองคการระหวางประเทศในตางประเทศ 
สถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศในกรุงเทพมหานคร สวนราชการอื่น ๆ นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน องคกรเอกชนและภาคประชาชน 

  - ดานภารกิจ (Business Needs) ไดแก การวิเคราะหสภาพการณในอดีต ท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
และท่ีตองการดําเนินการในอนาคตจากบุคลากรสํานักงานการตางประเทศ 

2. การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)  
3. การวิเคราะห Tow Matrix  
4. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ 
5. เสนอรางแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการ-

ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
6. ปรับแกไขรางแผนยุทธศาสตรตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
7. นําเสนอแผนยุทธศาสตรฯ ตอผูบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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บทท่ี 2 กรอบแนวคิดและหลักการ 
1. ยุทธศาสตร นโยบาย แผนแมบท/แผนบริหาร/แผนพัฒนาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

              1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  
     ยุทธศาสตรชาติกําหนดกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทย
มีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง
เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถ
แขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 
             1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ 
     1. พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล  
     2. สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง              
สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  
     3. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
     4. รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดใหคนในทองถ่ิน 
     5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตเมือง
ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและความรวมมือระหวางกัน 
แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 
     แนวทางการพัฒนาเมืองท่ีสําคัญ คือ สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจ
ระหวางประเทศ รวมท้ังเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการทางการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ ท่ีพรอมดวย
ส่ิงอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีในการส่ือสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 
             1.3 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 – 2565)  
     แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 – 2565) กําหนดวิสัยทัศน 
การกาวสูการเปน “มหานครแหงเอเชีย” ในป พ.ศ.2575 ดวยมิติการพัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ดาน ไดแก 
     1. ดานมหานครปลอดภัยเพื่อใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม   
และยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ ส่ิงกอสรางปลอดภยั ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย 
     2. ดานมหานครสีเขียวสะดวกสบายเพื่อใหกรุงเทพมหานครมีภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา 
สายโทรศัพทรกรุงรัง พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นท่ี ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวกประหยัด 
การจราจรคลองตัวและมีทางเลือก การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 
     3. ดานมหานครสําหรับทุกคนเพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยาง       
ครบวงจร เปนเมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา เปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
     4. ดานมหานครกระชับ มีเปาหมายใหกรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 
     5. ดานมหานครประชาธิปไตยเปนมหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ เมืองธรรมาภิบาล กระจาย
อํานาจสูประชาชน การเมืองสีขาว พลเมืองกรุงเทพฯขับเคล่ือนวิสัยทัศน 
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6. ดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูเปนเมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก เมืองแหงการประชุม นิทรรศการและจัดงานนานาชาติ 
     7. ดานการบริหารจัดการเมืองมหานคร ท้ังดานกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล     
การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ท้ังนี้ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ไดกําหนด
เปาหมายการพัฒนาของเมืองมุงเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตรมหานครสีเขียวสะดวกสบาย และมหานครสําหรับทุกคน  

1.4 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2561 – 2565) 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีเปาหมายการพัฒนาสูการเปนมหานครอัจฉริยะ (Smart 
City) และการเปนองคกรดิจิทัล โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงกับมิ ติหลักตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ท้ัง 6 ดาน คือ Smart Governance, Smart People, Smart Environment, 
Smart Mobility, Smart Economy และ Smart Living และกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาไว 7 ยุทธศาสตร
ไดแก  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและทัศนคติของบุคลากรและประชาชน (Human 
Capital) 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การกําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ (Digital Standard) 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสามารถรองรับการมุงสูมหานคร
ดิจิทัล (Agile and Responsive Infrastructure)  
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางบริการท่ีบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(Business Process as a Services) 
  ยุทธศาสตร ท่ี  5 การปรับเป ล่ียนองคกรเพื่ อตอบสนองนโยบายอยางทันทวงที (Digital 
Organization) 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนานวัตกรรมเชิงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Innovation for Digital 
Economy) 
  ยุทธศาสตรท่ี 7 สรางกลไกการบริหารการขับเคล่ือนอยางโปรงใส และมีธรรมาภิบาล (Digital 
Entrepreneur)  
  ท้ังนี้ ไดกําหนดเปาหมายของการพัฒนาเปน 3 ระยะ คือ ระยะส้ัน พ.ศ.2561 – 2562 
(Clearing House) เปนการเนนการเตรียมความพรอมและบูรณาการดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลฯลฯ 
ระยะกลาง พ.ศ.2563 – 2564 (High Performance) มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการการใช
ทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลสูหนวยงานภายนอกเพื่อบริการ
ประชาชน ระยะยาว พ.ศ.2565 (Smart BMA) มุงเนนการพัฒนาและผลักดันองคกรไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะหรือ
มหานครอัจฉริยะ 

 1.5 เปาหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals – SDGs) 
  เมื่อเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ไดส้ินสุด
ลงในป พ.ศ. 2558 องคการสหประชาชาติจึงไดริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกําหนดวาระการพัฒนาภายหลังป พ.ศ. 
2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญของ
วาระการพัฒนาภายหลังป พ.ศ. 2558 คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals–SDGs) มีเปาหมายจํานวน 17 เปาหมาย และเปาหมายการพัฒนาอยูบนฐานของแนวคิด ดังนี ้
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  - Inclusive Development คือ การพัฒนาท่ีไม ท้ิงใครไวเบ้ืองหลัง การพัฒนาท่ีคนยากจน       
คนเปราะบาง คนชายขอบจะตองมสีวนรวมและไดรับประโยชนจากการพัฒนา 
  - Universal Development คือ มิใชการพัฒนามุงเนนท่ีประเทศยากจนเทานั้น แตทุกประเทศ
เองก็อยูภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและตองรวมกันบรรลุเปาหมายนี้เพื่อสรางโลกท่ียั่งยืนใหกับคนรุนหลัง 
  - Integrated Development คือ การพัฒนาท่ีบูรณาการ หมายถึงวา การบรรลุเปาหมาย SDGs 
จะทําเพียง 1 เปาหมายหรือ 1 เปาประสงคโดด ๆ ไมได เปาหมาย SDGs มีความเช่ือมโยงกันอยางแนบแนนใน
ระดับเปาประสงค (Targets) การบรรลุ SDGs จะตองดําเนินไปพรอม ๆ กันอยางเปนระบบ 

 
  ในบรรดาเปาหมายท้ัง 17 เปาหมายดังกลาว เปาหมายท่ี 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน 
เปนเปาหมายท่ีต้ังข้ึนมาเพื่อการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะ ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งเปนหนึ่งในประเทศท่ีได                  
ลงนามรวมกับภาคีสมาชิกในการรับรองฉันทามติเปาหมายการพัฒนา 17 เปาหมายดังกลาว ไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) โดยไดนําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติผูกโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 และกําหนดอยูในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65 
ท่ีกําหนดใหยุทธศาสตรตองมีการบรรจุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเขาไปดวย ท้ังนี้ กระทรวงการตางประเทศมีขอเสนอ
ใหไทยขับเคล่ือนการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทาง หรือ SEP for SDGs เพื่อสานตอพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากการประชุมของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนครั้งท่ี 2 ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดมีมติกําหนดใหมี 30 เปาประสงค จากเปาหมาย 17 ประการและ 169  เปาประสงคของ 
SDGs เปนเปาหมายเรงดวนของประเทศไทยท่ีจะตองเรงรัดดําเนินการในชวง 5 ปแรก เนื่องจากสามารถสราง
ผลกระทบตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของไทยในวงกวางและสอดรับกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท้ัง 6 ดาน และ         
ไดส่ังการใหทุกสวนราชการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใหความสําคัญท้ังกับคน สังคม และส่ิงแวดลอม        
ไปใชเปนแนวทางขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน   
  ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครไดมุงเนนการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีถูกกําหนดใหเปนนโยบายระดับชาติและเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนาเมืองในระดับนานาชาติ รวมท้ังเกี่ยวของกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพฯและดูแลคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะในเปาหมายท่ี 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ทําให
เมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ท่ัวถึง พรอมรับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยางยั่งยืน 
เปาหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีเทาเทียม (Quality Education) รับรองการศึกษาท่ีเทาเทียมและท่ัวถึงสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตแกทุกคน เปาหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน (Industry Innovation and 
Infrastructure) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีพรอมรับการเปล่ียนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปน 
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อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม เปาหมายท่ี 13 (Climate Action) การรับมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน  

  1.6 นโยบายดานการตางประเทศของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
            พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมอบนโยบายดาน     
การตางประเทศ โดยมุงเนนการสงเสริมบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีนานาชาติ ดําเนินการโดย 
                             - สงเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจผานความสัมพันธกับ  
เมืองพี่เมืองนองของกรงุเทพมหานคร เชน การจัดเวทีใหภาคธุรกิจจากเมืองตางๆ ในประเทศจีน หรือเมืองอื่นๆ     
ไดพบปะกับภาคธุรกิจไทย เพิ่มศักยภาพของ SMEs และ Bangkok Brand 
                            - แสวงหาความรวมมือและสรางโอกาสในการพัฒนาเมืองรวมกับเมืองสําคัญในตางประเทศ 
เชน การศึกษาและพัฒนาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวรวมกับจังหวัดฟูกูโอกะ การจัดประชุมนานาชาติเพื่อ
แลกเปล่ียนแนวทางปองกันโรคติดตอ เปนตน 

2. ประเด็นสําคัญจากผูบริหารกรุงเทพมหานคร  
             2.1 ความคาดหวังท่ีผูบริหารมีตองานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 

2.1.1 สนับสนุนภาพลักษณของกรุงเทพมหานครในระดับนานาชาติ 
2.1.2 สนับสนุนภารกิจท่ีเกี่ยวของแกผูบริหารและหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
2.1.3 สนับสนุนความรูดานการตางประเทศจากเมืองพี่เมืองนอง องคกรระหวางประเทศ      

และจากการประชุมสัมมนาในตางประเทศใหแกหนวยงานของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสม    
และสงตอขอมูลใหแกหนวยงานเพื่อการพัฒนางานของแตละหนวยงาน 

2.1.4 สนับสนุนทรัพยากร ความรูดานการตางประเทศและภาษาใหแกบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 

2.1.5 สรางความรูและความเขาใจในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหชาวตางชาติท่ีอาศัย           
ในกรุงเทพมหานคร 

2.2 สภาพปญหาหรืออุปสรรคของงานดานการตางประเทศ 
 2.2.1 กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการบริหารจัดการเมืองจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ

นานาชาติ 
 2.2.2 ขอจํากัดในการนําเสนอขอมูลดานการตางประเทศภายในองคกรกรุงเทพมหานคร

และสาธารณชน 
 2.2.3 หนวยงานราชการของไทยยงัมีการทํางานแยกสวน และขาดการบูรณาการงาน

ดานตางประเทศระหวางหนวยงานกรงุเทพมหานคร/หนวยงานภายนอก 
 2.2.4 ประชาชนและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานครยังขาดขอมูลการใหบริการของ

กรุงเทพมหานคร 
 2.2.5 กรุงเทพมหานครยังไมมีระบบฐานขอมูลกลางจึงยังไมสามารถบริหารจัดการ    

องคความรูในองคกร และองคความรูจากตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2.6 บุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความรูดานภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม และทักษะ

การทํางานดานการตางประเทศ 
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3. ประเด็นขอคิดเห็นจากบุคลากรสํานักงานการตางประเทศ 
3.1 ความคาดหวังจากองคกร 

          3.1.1 ควรเสริมสรางองคความรูแกบุคลากรท้ังดานวิชาชีพและนโยบายทุกระดับ                 
เชน เพิ่มศักยภาพดานภาษา สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูภาษาท่ีสาม พัฒนาบุคลากรตามความถนัดและความสนใจ 

3.1.2 มีอุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีรองรับภารกิจการทํางานดาน           
การตางประเทศ 

3.1.3 มีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานของหนวยงาน เพื่อใหดําเนินงานไป                     
ในทิศทางเดียวกัน 

3.1.4 มีการประสานงานและการส่ือสารขอมูลภายในหนวยงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางกันและสรางความสัมพันธอันดี 

3.1.5 บุคลากรมีวิสัยทัศนดานการตางประเทศและการพัฒนาเมือง 
3.2 ปญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.2.1 หนวยงานในกรงุเทพมหานครยังไมสามารถเขาถึงโอกาสท่ีเปนผลจากงานดาน
ตางประเทศได ยังยึดติดกับการจัดการแบบเดิมๆ ไมกลาคิดนอกกรอบ   

3.2.2 ขาดการส่ือสารระหวางสํานักงานการตางประเทศกับหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
ผูบริหาร หรือหนวยงานภายนอก รวมท้ังหนวยงาน/สวนราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นความสําคัญของการจัดทํา
ฐานขอมูลและไมไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานท่ีดําเนินการรวมกับตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ 

3.2.3 ผูท่ีเกี่ยวของหรือมีศักยภาพไมไดรับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาท่ีในตางประเทศ 
เนื่องจากการมอบหมายผูแทนไปปฏิบัติงานในตางประเทศถูกมองวาเปนการใหรางวัล 

3.2.4 การดําเนินนโยบายดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครข้ึนอยูกับนโยบายและ
การตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตามวาระ 

3.2.5 การปฏิบัติงานตามขอบัญญัติงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการท่ีมีการกําหนด
ลวงหนา ตองเผชิญกับความเส่ียงสูง ซึ่งเปนผลจากปจจัยตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปล่ียนแปลงนโยบายของผูบริหาร 

3.2.6 การปฏิบัติงานถูกจํากัดอยูภายใตกรอบขอบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคปจจุบันทําใหเกิดความลาชา 

3.2.7 องคความรูจากตางประเทศไดรับการนํามาปรับใชจริงในระดับท่ีนอย ไมสามารถ
เช่ือมโยงประเด็นในประเทศกับตางประเทศเพื่อใชโอกาสใหเปนประโยชน โดยเฉพาะแนวโนมดานการพัฒนา
ระดับประเทศและระดับนานาชาติท่ีเนนดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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บทท่ี 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 องคการสหประชาชาติกําหนดใหการพัฒนา

เมืองเปนเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
T1 ความสําเร็จของโครงการข้ึนอยูกับความ

รวมมือของหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
O2 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเมือง 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาเมือง
สําคัญ โดยเนนการสงเสริมกรุงเทพมหานคร
ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวาง
ประเทศ รวมท้ังเปนศูนยกลางการศึกษา การ
บริการทางการแพทยและสุขภาพระดับ
นานาชาติ ท่ีพรอมดวยส่ิงอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีในการส่ือสาร และระบบ
คมนาคมมาตรฐานสูง 

T2 ผลกระทบจากปจจัยภายนอกในดานความ  
ไมมั่นคงปลอดภัย เชน ภัยธรรมชาติ ภัยจาก
โรคตาง ๆ สถานการณทางการเมืองมีผลตอ
การดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 

O3 เครือขายความรวมมือของผูนําเมืองหลวงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขมแข็ง 

T3 ประชาชนและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร
ยังขาดขอมูลการใหบริการของกรุงเทพมหานคร 

O4 ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
รวมท้ังสถานเอกอัครราชทูต และองคการ
ระหวางประเทศในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร    
มีความกระตือรือรนท่ีจะมีสวนรวมกับงาน
ของกรุงเทพมหานคร 

  

O5 กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณท่ีดีในฐานะท่ี
เปนเมืองนานาชาติ เปนศูนยกลางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทองเท่ียว
ฯลฯ ซึ่งไดรับความสนใจจากนานาชาติ และ
มีจุดเดนดานสินคาและบริการท่ีมีมาตรฐาน
ระดับโลก 

  

O6 กรอบแนวทางท่ีสําคัญของแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ใหความสําคัญกับการสงเสริม
ความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
เช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สราง
ความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
และการเพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของ
ไทยในองคการระหวางประเทศ รวมถึงการ
สรางองคความรูดานการตางประเทศ และให
ความรูความเขาใจดานการตางประเทศและ
ผลประโยชนท่ีมีตอการ พัฒนาประเทศตอ
ภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1
  

กรุงเทพมหานครมีเครือขายระหวางประเทศ
ท่ีเขมแข็ง ท้ังทวิภาคีและพหุภาคี และมีความ
รวมมือกับองคกร สถานทูต และเมืองพี่เมือง
นองท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

W1 การดําเนินงานดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครยังไมสามารถตอบสนองไดใน
ทุกดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจเนื่องจาก
อํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครยังไม
สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมเหมือน
เชนเมืองหลวงและมหานครใหญอื่น ๆ ของโลก 

S2 ภาพรวมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ป มุงไปสูความเปนมหานครแหง
เอเชีย ( Vibrant of Asia) 

W2 การดําเนินนโยบายดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครข้ึนอยูกับนโยบายและการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
ตามวาระ 

S3 ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับ
งานดานการตางประเทศและมีนโยบายใน
การสงเสริมและรักษาภาพลักษณของเมือง
ผานงานดานตางประเทศ 

W3 กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการบริหารจัด
การเมืองจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ 

S4 กรุงเทพมหานครมีหนวยงานกลางในการ
บริหารจัดการดานการตางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคลองตัวสูง    
และมีอิสระในการเสนอความคิดดานการ
ตางประเทศ 

W4 การปฏิบัติงานถูกจํากัดอยูภายใตกรอบ
ขอบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมยุคปจจุบัน ทําใหเกิดความลาชา 

S5 สํานักงานการตางประเทศสามารถมีบทบาท
นําในการดําเนินกิจการระหวางประเทศของ
กรุงเทพมหานครในภาพรวมและสนับสนุน
การดําเนินกิจการระหวางประเทศใหแก
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร 

W5 หนวยงานในกรงุเทพมหานครยังไมสามารถ
เขาถึงโอกาสท่ีเปนผลจากงานดาน
ตางประเทศได ยังยึดติดกับการจัดการ
แบบเดิม ๆ ไมกลาคิดนอกกรอบ 

S6
  

โครงสรางของหนวยงานเอือ้อํานวยตอภารกจิ
เชิงรุกดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 

W6 บุคลากรมีความคุนเคยกับงานตางประเทศเชิง
รับมากกวาเชิงรุก 

S7 บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศมี
ความสามารถในการทํางานเปนทีม สามารถ  
นําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน มีจิตสํานึก
ของการใหบริการ และการแกปญหาเฉพาะหนา 

W7 บุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความรูดาน
ภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม และทักษะการ
ทํางานดานการตางประเทศ 

S8 บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศเปน
คนรุนใหมจํานวนมากพรอมรับการ
เปล่ียนแปลงและประเด็นใหมๆ ท่ีมาพรอม
กับกระแสโลกาภิวัตน 

W8 ผูท่ีเกี่ยวของหรือมีศักยภาพไมไดรับการ
คัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
เนื่องจากมองวาการมอบหมายผูแทน
ดังกลาวเปนการใหรางวัล 

S9 บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีโอกาสไดรับ
ความรูผานประสบการณตรงจากทุกระดับท้ัง
จากภายในองคกรและภายนอก 

W8 ขาดการส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางสํานักงานการตางประเทศ และ
หนวยงานอื่นๆ ท้ังในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
  W9 ขาดการวิจัยและเช่ือมโยงขอมูลการพัฒนา

เมืองกับกระแสโลกอยางเปนระบบ 
  W10 กรุงเทพมหานครไมมีระบบฐานขอมูลกลาง

เพื่อรวบรวมองคความรูในองคกรและองค
ความรูจากตางประเทศ ทําใหขาดการพัฒนา
องคความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
รวมถึงไมมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินการรวมกับตางประเทศหรือองคกร
ระหวางประเทศ 

  W11 กรุงเทพมหานครยังไมสามารถบริหารจัดการ
ขอมูลดานการตางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

  W12 องคความรูจากตางประเทศไดรับการนํามา
ปรับใชจริงในระดับท่ีนอย ไมสามารถ
เช่ือมโยงประเด็นในประเทศกับตางประเทศ
เพื่อใชโอกาสใหเปนประโยชน โดยเฉพาะ
แนวโนมดานการพัฒนาระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติท่ีเนนดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

  W13 มีขอจํากัดในการนําเสนอขอมูลดานการ
ตางประเทศภายในองคกรกรุงเทพมหานคร
และสาธารณชน 

  W14
  

ขาดขอมูลสารสนเทศเพื่อใชพัฒนางานดาน

การตางประเทศ  

  W15 อุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี
รองรับภารกิจการทํางานดานการ
ตางประเทศไมเพียงพอ 

  W16 ระบบราชการของไทยยังมีการทํางานแยก
สวน  
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ตารางการวิเคราะห TOWS Matrix 

ปจจัยแวดลอม 
ภายใน 

ปจจัยแวดลอม 
ภายนอก 

Strengths 
1. กรุงเทพมหานครมีเครือขายระหวางประเทศท่ีเขมแข็ง       
    ท้ังทวิภาคีและพหุภาคีและมีความรวมมือกับองคกร  
    สถานทูต และเมืองพี ่เมืองนองท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน 
    ทางการ 
2. ภาพรวมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป มุงไปสู 
    ความเปนมหานครแหงเอเชีย ( Vibrant of Asia) 
3.ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับงานดานการ 
    ตางประเทศและมีนโยบายในการสงเสริมและรักษา 
   ภาพลักษณของเมืองผานงานดานตางประเทศ 
4.กรุงเทพมหานครมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ     
   ดานการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความ 
   คลองตัวสูงและมีอิสระในการเสนอความคิดดานการ 
   ตางประเทศ 
5.สํานักงานการตางประเทศสามารถมีบทบาทนําในการดําเนิน 
   กิจการระหวางประเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมและ 
   สนับสนุนการดําเนินกิจการระหวางประเทศใหแกหนวยงาน      
   ของกรุงเทพมหานคร 
6. โครงสรางของหนวยงานเอื้ออํานวยตอภารกิจเชิงรุกดาน 
    การตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
7. บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศมีความสามารถใน 
    การทํางานเปนทีม สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน  
    มีจิตสํานึกของการใหบริการ และการแกปญหาเฉพาะหนา 
8.บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศเปนคนรุนใหม     
   จํานวนมาก พรอมรับการเปล่ียนแปลงและประเด็นใหมๆ     
   ท่ีมาพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน 

Weaknesses 
1.การดําเนินงานดานการตางประเทศของ 
   กรุงเทพมหานครยังไมสามารถตอบสนองไดในทุกดาน  
   โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจเนื่องจากอํานาจหนาท่ีของ 
   กรงุเทพมหานครยังไมสามารถดําเนินการไดอยาง 
   ครอบคลุมเหมือนเชนเมืองหลวงและมหานครใหญ 
   อื่น ๆ ของโลก 
2.การดําเนินนโยบายดานตางประเทศของ 
   กรุงเทพมหานครข้ึนอยูกับนโยบายและการตัดสินใจ 
   ของผูบรหิาร ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตามวาระ 
3.กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการบริหารจัดการเมือง 
   จํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับนานาชาติ 
4.การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครถูกจํากัดอยูภายใต 
   กรอบขอบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ      
   ซึ่งลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุคปจจุบันทําใหเกิดความลาชา 
5.หนวยงานในกรุงเทพมหานครยังไมสามารถเขาถึง 
   โอกาสท่ีเปนผลจากงานดานตางประเทศได ยังยึดติด 
   กับการจัดการแบบเดิม ๆ ไมกลาคิดนอกกรอบ 
6.บุคลากรมีความคุนเคยกับงานตางประเทศเชิงรับ 
   มากกวาเชิงรุก 
7.บุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความรูดานภาษาอังกฤษ  
   ภาษาท่ีสาม และทักษะการทํางานดานการ 
   ตางประเทศ 
8.ผูท่ีเกี่ยวของหรือมีศักยภาพไมไดรับการคัดเลือกให 
   ไปปฏิบัติงานในตางประเทศ เนื่องจากมองวาการ 
   มอบหมายผูแทนดังกลาวเปนการใหรางวัล 

Opportunities 
1. องคการสหประชาชาติกําหนดใหการพัฒนาเมือง 
    เปนเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
2. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเมือง ตาม 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
    กําหนดแนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ โดยเนนการ 
    สงเสริมกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองศูนยกลางการ 
    ติดตอธุรกิจระหวางประเทศ รวมท้ังเปนศูนยกลาง 
    การศึกษา การบริการทางการแพทยและสุขภาพ 
    ระดับนานาชาติ ท่ีพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก  
    เทคโนโลยีในการส่ือสาร และระบบคมนาคม 
    มาตรฐานสูง 
3. เครือขายความรวมมือของผูนําเมืองหลวงของ 
    ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขมแข็ง 
4. ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมท้ัง 
    สถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวางประเทศ 
    ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความกระตือรือรนท่ีจะมี 
    สวนรวมกับงานของกรุงเทพมหานคร 
5. กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณท่ีดีในฐานะท่ีเปนเมือง 
   นานาชาติ เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ สังคม  
   วัฒนธรรม การทองเท่ียวฯลฯ ซึ่งไดรับความสนใจ 
   จากนานาชาติ และมีจุดเดนดานสินคาและบริการท่ีมี 
   มาตรฐานระดับโลก 
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6.กรอบแนวทางท่ีสําคัญของแผนยุทธศาสตรชาติ     
   20 ป ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือกับ 
   ภูมิภาคและนานาชาติ เช่ือมโยงกับภูมิภาคและ 
   เศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ 
   นานาประเทศ และการเพิ่มบทบาทและการมีสวน 
   รวมของไทยในองคการระหวางประเทศ รวมถึงการ 
   สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรู 
   ความเขาใจดานการตางประเทศและผลประโยชนท่ีมี 
   ตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และ 
   สาธารณชนไทย 
Threats 
1. ความเส่ียงในการดําเนินโครงการความรวมมือกับ 
    ตางประเทศจํานวนมากเปนผล มาจากปจจัย 
    ภายนอก ไดแก หนวยงานภายนอกท้ังในและ 
    ตางประเทศ 
2. ผลกระทบจากปจจัยภายนอกในดานความ ไมมั่นคง 
    ปลอดภัย เชน ภัยธรรมชาติ ภัยจากโรคตาง ๆ    
    สถานการณทางการเมืองมีผลตอการดําเนินกิจกรรม 
    ดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
3. ระบบราชการของไทยยังมีการทํางานแยกสวน 
4. ประชาชนและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานครยัง 
    ขาดขอมูลการใหบริการของกรุงเทพมหานคร 
 

9. บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีโอกาสไดรับความรูผาน 
    ประสบการณตรงจากทุกระดับท้ังจากภายในองคกรและ 
    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 มีทักษะและความเช่ียวชาญ  
    เปนท่ีเช่ือมั่นของผูบริหาร หนวยงานและประชาชน 
 
ยุทธศาสตรเชิงปรับเปลี่ยน : (WT) 
1. W10/W12+T4  
    กรุงเทพมหานครมีฐานขอมูลและแผนการดําเนินงานดาน 
    การตางประเทศ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและขับเคล่ือน 
    การพัฒนาเมือง 

9.  ขาดการส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง 
     สํานักงานการตางประเทศ และหนวยงานอื่นๆ         
     ท้ังในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหนวยงาน     
     ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
10.ขาดการวิจัยและเช่ือมโยงขอมูลการพัฒนาเมืองกับ 
      กระแสโลกอยางเปนระบบ 
11. กรุงเทพมหานครไมมีระบบฐานขอมูลกลางเพื่อ 
      รวบรวมองคความรูในองคกรและองคความรูจาก 
      ตางประเทศ ทําใหขาดการพัฒนาองคความรูใน 
      การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมถึงไมมีการ 
      รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการรวมกับ 
      ตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ 
12. กรุงเทพมหานครยังไมสามารถบริหารจัดการขอมูล 
      ดานการตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
13. องคความรูจากตางประเทศไดรับการนํามาปรับใช 
      จริงในระดับท่ีนอย ไมสามารถเช่ือมโยงประเด็นใน 
      ประเทศกับตางประเทศเพื่อใชโอกาสใหเปน 
      ประโยชน โดยเฉพาะแนวโนมดานการพัฒนา 
       ระดับประเทศและระดับนานาชาติท่ีเนนดานการ 
      พัฒนาเศรษฐกิจ 
14. มีขอจํากัดในการนําเสนอขอมูลดานการ 
      ตางประเทศภายในองคกรกรุงเทพมหานครและ 
      สาธารณชน 
15.ขาดขอมูลสารสนเทศเพื่อใชพัฒนางานดานการ 
      ตางประเทศ  
16. อุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีรองรับ 
     ภารกิจการทํางานดานการตางประเทศไมเพียงพอ 
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แผนที่ความเชื่อมโยง 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

 

       

 
 
 
 
 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 
 

แผนยุทธศาสตร  
กรุงเทพมหานคร  
20 ป ระยะที ่2 

ดานท่ี 2  
มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย 

 

ดานท่ี 3  
มหานคร

สําหรับทุกคน 
 

ดานท่ี 4  
มหานคร
กระชับ 

 

ดานท่ี 5 
มหานคร

ประชาธิปไตย 
 

ดานที่ 6 
มหานครแหง

เศรษฐกิจ 
และการเรียนรู 

 

ดานท่ี 1  
มหานคร
ปลอดภัย 

 

ดานที่ 7 
การบริหาร 
จัดการเมือง
มหานคร 

 

แผนแมบท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรุงเทพมหานคร 

Smart 
Governance 
 

Smart 
People 

 

Smart 
Environment 

 

Smart 
Mobility 

 

Smart 
Economy 
 

Smart 
Living 

 

เปาหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals 

- SDGs) 
 

เปาหมายท่ี 4 
การศึกษาท่ีเทาเทียม 

เปาหมายที่ 9  
อุตสาหกรรม นวัตกรรม 

โครงสรางพื้นฐาน  

เปาหมายที่ 13 
การรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เปาหมายที่ 11  
เมืองและถิ่นฐานมนุษย

อยางย่ังยืน 
 

แผนยุทธศาสตร 
ดานตางประเทศ 

ของกรุงเทพมหานคร 
 

สงเสริมให
กรุงเทพมหานครเปน 
มหานครแหงเอเชีย 

ในเวทีระหวางประเทศ 
 

สงเสริมและเสริมสรางการยกระดับ 
ความรวมมือกับเมืองและองคการ 
ระหวางประเทศที่มีความสัมพันธ 

กับกรุงเทพมหานคร 
 

เชื่อมโยงโอกาสจากงาน
ดานการตางประเทศเพื่อ
พัฒนาศักยภาพหนวยงาน 

และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเมืองและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนมหานคร

แหงเอเชียในเวทีระหวางประเทศ 
          
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมและเสริมสรางการยกระดับ 
ความรวมมือกับเมืองและองคการ 
ระหวางประเทศท่ีมีความสัมพันธ 

กับกรุงเทพมหานคร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
เช่ือมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศ

เพื่อพัฒนาศักยภาพหนวยงาน 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

 
เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

เปาประสงคท่ี 1.1 
กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณท่ีดีและไดรับ

ความเช่ือม่ันในเวทีระหวางประเทศ 
กลยุทธท่ี 1.1.1 

การนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานของ
กรุงเทพมหานครในเวทีระหวางประเทศ   

กลยุทธท่ี 1.1.2 
สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ี
ใกลชิดในทุกมิติกับเมืองในตางประเทศและ
องคการระหวางประเทศอยางตอเนื่อง 
 
 

เปาประสงคท่ี 2.1 
กรุงเทพมหานครบูรณาการองคความรูและ
การทํางานรวมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการใหบริการสาธารณะ 

กลยุทธท่ี 2.1.1 
สงเสริมความสัมพันธกับเมือง องคการ
ระหวางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
ตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
ตางประเทศ เพื่อสรางโอกาสใหเกิดความ
รวมมือการพัฒนาเมืองในดานตางๆ  

กลยุทธท่ี 2.1.2 
สรางเครือขายเพื่อประสานความรวมมือดาน
ตางประเทศระหวางกรุงเทพมหานครกับเมือง 
หรือหนวยงานภายนอกท่ีมีความสัมพันธท้ังใน
และตางประเทศ 

เปาประสงคท่ี 3.1 
หนวยงานของกรุงเทพมหานครรับองค
ความรูจากตางประเทศไปพัฒนาการ
ใหบริการของกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธท่ี 3.1.1 
จัดหาองคความรูจากตางประเทศเช่ือมโยง              
ลงสูหนวยงานของกรงุเทพมหานครตาม
ภารกิจ 

กลยุทธท่ี 3.1.2 
สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครใหใชประโยชนจากกรอบ
ความตกลงตางๆ ท่ีกรุงเทพมหานครมีรวมกับ
เมืองในตางประเทศและองคกรระหวาง
ประเทศ 
  
 

เปาประสงคท่ี  4.1 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครใหมี
สมรรถนะพึงประสงค (BMA PRO 21st  
Competency Model) สอดคลองกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  

กลยุทธท่ี 4.1.1 
ออกแบบสมรรถนะพึงประสงคของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตามหลัก 
(BMA Pro 21st Competency Model) 
และแนวทางการพัฒนาความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Development) เสนอตอ  

วิสัยทัศน (Vision) 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีบทบาทนําในเวทีระหวางประเทศ มุงสูความเปนมหานครแหงเอเชีย  

เปาประสงคหลัก (Goal): 

พัฒนากรุงเทพมหานครในทุกดาน เพือ่กาวสูความเปนมหานครแหงเอเชีย โดยอาศัยความรวมมือจากตางประเทศ มาเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
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กลยุทธท่ี 1.1.3 
จัดเวทีระหวางประเทศเพื่อประชาสัมพันธ
และแลกเปล่ียน ประสบการณในการบริหาร
จัดการเมือง 

กลยุทธท่ี 1.1.4 
สนับสนุนหนวยงานกรงุเทพมหานครในการ
สรางและเผยแพรภาพลักษณท่ีดีแก
ชาวตางชาติและชุมชนชาวตางประเทศ 

 กลยุทธท่ี 3.1.3 
สงเสริมใหบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
พัฒนาศักยภาพตามสายงานกับตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 3.1.4 
จัดเวทีเสริมสรางองคความรูดานการพัฒนา
เมืองจากตางประเทศท่ีถอดบทเรียน
เปรียบเทียบใหแกหนวยงานกรุงเทพมหานคร
เพื่อใชในการพัฒนาการใหบริการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธท่ี 4.1.2 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศ ตามแบบ 70-20-10 Learning 
Model 

กลยุทธท่ี 4.1.3 
จัดทําระบบงานใหเอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินการพฒันาบุคลากรตามแผน 70-20-
10 Learning Model 
 

เปาประสงคท่ี 1.2 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีบทบาท
สรางสรรค ในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธท่ี 1.2.1 
สงเสริมใหกรุงเทพมหานครมีบทบาทในกลุม
เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนและมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการ
บริหารและพัฒนาเมืองกับเมืองในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 เปาประสงคท่ี 3.2 
สงเสริมและอํานวยความสะดวกเพื่อการ
ใหบริการ 

กลยุทธท่ี 3.2.1 
รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติ บรรทัดฐานท่ีเปนสากล และองค
ความรูจากตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาเมือง 

กลยุทธท่ี 3.2.2 
รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ
ของทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อใช
ในการตอยอดการพัฒนา 

กลยุทธท่ี 3.2.3 
สงเสริมการอํานวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาการใหบริการสาธารณะสําหรับ
ชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 

เปาประสงคท่ี  4.2 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อ
เตรียมความพรอมการเปนผูนํา  

กลยุทธท่ี 4.2.1 
พัฒนาบุคลากรตามแผน 70-20-10 
Learning Model และประเมินผล 

กลยุทธท่ี 4.2.2 
ยกระดับขีดความสามารถของผูท่ีมีผลการ
ประเมินท่ีแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาให
เปนผูนํา 
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  เปาประสงค 3.3 
สนับสนุนเศรษฐกิจเมืองสูความสําเร็จในระดับ
สากล    

กลยุทธท่ี 3.3.1 
สนับสนุนและสงเสริมใหผูประกอบการใน
กรุงเทพมหานครมีโอกาสดานการคาและ
เศรษฐกิจในระดับนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 3.3.2 
สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เมือง 

กลยุทธท่ี 3.3.3 
สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจของ
ผูประกอบการกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 

4.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)  
 วางเปาหมายและปกมุดท่ีพึงประสงค( Milestones ) ในการพัฒนาการดําเนินงานดาน

ตางประเทศเพื่อขับเคล่ือนกรุงเทพมหานครไปสูความเปนมหานครแหงเอเชีย             
 บูรณาการและสรางมาตรฐานการดําเนินงานดานตางประเทศ เพื่อเปนกรอบ                       

ในการทํางานเชิงรุก ( Proactive )  
 ดําเนินการโดยผานกลไกความรวมมือกับตางประเทศเพื่อสรางและขยายโอกาสในการ

เขาถึงทรัพยากรและองคความรูจากตางประเทศท่ีจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนากรงุเทพมหานครในทุกมิติของยุทธศาสตรการพัฒนากรงุเทพมหานคร 

 

4.2 วิสัยทัศน : กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีบทบาทนําในเวทีระหวางประเทศ มุงสูความเปน 

มหานครแหงเอเชีย  

4.3 พันธกิจ  
1. เสริมสรางสถานะความสัมพันธกับเมืองพี่เมืองนองและองคกรระหวางประเทศเพื่อสราง

ความรวมมือในทุกดานการพัฒนา 
2. สงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของกรุงเทพมหานครในเวทีการประชุมผูนําอาเซียน               

ระดับเมือง 
3. สรางองคความรูดานตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานตางประเทศตอ

หนวยงาน/สวนราชการกรุงเทพมหานคร 
4. สรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนการพัฒนา

ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  
5. พัฒนาฐานขอมูลดานงานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแหลงขอมูล

กําหนดทิศทางการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับงานการตางประเทศ 
6. สนับสนุนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับกรุงเทพมหานครในเวทีระหวางประเทศ 
7. พัฒนาระบบงานดานการตางประเทศใหมีมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรใหเปนมือ

อาชีพมีสมรรถนะพึงประสงคตามหลัก BMA Pro 21st  Competency Model  
4.4 เปาประสงคหลัก พัฒนากรงุเทพมหานครในทุกดานเพื่อกาวสูความเปนมหานครแหงเอเชีย

โดยอาศัยความรวมมือจากตางประเทศมาเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
4.5 ภาพรวมยุทธศาสตรและกลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงเอเชียในเวที 

ระหวางประเทศ                
 เปาประสงคท่ี 1.1 กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณท่ีดีและไดรับความเช่ือม่ันในเวที 

ระหวางประเทศ  
กลยุทธท่ี 1.1.1 การนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานของกรุงเทพมหานครในเวทีระหวาง

ประเทศ 
กลยุทธท่ี 1.1.2 สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ีใกลชิดในทุกมิติกับเมือง 

ในตางประเทศและองคการระหวางประเทศอยางตอเนื่อง 
กลยุทธท่ี 1.1.3 จัดเวทีระหวางประเทศเพื่อประชาสัมพันธและแลกเปล่ียนประสบการณ 

ในการบริหารจัดการเมือง 
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กลยุทธท่ี 1.1.4 สนับสนุนหนวยงานกรงุเทพมหานครในการสรางและเผยแพร   

ภาพลักษณท่ีดีแกชาวตางชาติและชุมชนชาวตางประเทศ 
เปาประสงคท่ี 1.2 กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีบทบาทสรางสรรคในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธท่ี 1.2.1 สงเสริมใหกรุงเทพมหานครมีบทบาทในกลุมเมืองหลวง 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
การบริหารและพัฒนาเมืองกับเมืองในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและเสริมสรางการยกระดับความรวมมือกับเมือง 
และองคการระหวางประเทศท่ีมีความสัมพันธกับกรุงเทพมหานคร 

เปาประสงคท่ี 2.1 กรุงเทพมหานครบูรณาการองคความรูและการทํางานรวมกัน  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการสาธารณะ 

กลยุทธท่ี 2.1.1 สงเสริมความสัมพันธกับเมือง องคการระหวางประเทศ 
สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
ตางประเทศ เพื่อสรางโอกาสใหเกิดความรวมมือการพัฒนาเมืองในดาน
ตางๆ 

กลยุทธท่ี 2.1.2  สรางเครือขายเพื่อประสานความรวมมือดานตางประเทศ 
  ระหวางกรงุเทพมหานครกับเมืองหรือหนวยงานภายนอก 
  ท่ีมีความสัมพันธท้ังในและตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  เช่ือมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
  หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เปาประสงคท่ี 3.1  หนวยงานของกรุงเทพมหานครรับองคความรูจากตางประเทศ 
  ไปพัฒนาการใหบริการของกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธท่ี 3.1.1 จัดหาองคความรูจากตางประเทศเช่ือมโยงลงสูหนวยงานของ 
  กรุงเทพมหานครตามภารกิจ 
กลยุทธท่ี 3.1.2  สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของกรุงเทพมหานครใหใชประโยชน 
  จากกรอบความตกลงตางๆ ท่ีกรุงเทพมหานครมีรวมกับเมือง 
  ในตางประเทศและองคการระหวางประเทศ 
กลยุทธท่ี 3.1.3  สงเสริมใหบุคลากรของกรุงเทพมหานครพัฒนาศักยภาพตามสายงาน 
  กับตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 3.1.4 จัดเวทีเสริมสรางองคความรูดานการพัฒนาเมืองจากตางประเทศ 

ท่ีถอดบทเรียนเปรียบเทียบใหแกหนวยงานกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใชในการพัฒนาการใหบริการ 

เปาประสงคท่ี 3.2 สงเสริมและอํานวยความสะดวกเพือ่การใหบริการ 
กลยุทธท่ี 3.2.1 รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ  

บรรทัดฐานท่ีเปนสากล และองคความรูจากตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
กับการพัฒนาเมือง 

กลยุทธท่ี 3.2.2 รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ 
กับตางประเทศของทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อใชในการ 
ตอยอดการพัฒนา 

กลยุทธท่ี 3.2.3 สงเสริมการอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการใหบริการสาธารณะ 
สําหรับชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 
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เปาประสงค 3.3 สนับสนนุเศรษฐกิจเมืองสูความสาํเร็จในระดับสากล 
กลยุทธท่ี 3.3.1 สนับสนุนและสงเสริมใหผูประกอบการในกรุงเทพมหานครมีโอกาส 

ดานการคาและเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ 
กลยุทธท่ี 3.3.2 สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง 
กลยุทธท่ี 3.3.3 สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจของผูประกอบการกรงุเทพมหานคร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

เปาประสงคท่ี  4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ 
ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประสงค (BMA PRO  
21st Competency Model) สอดคลองกับแผนพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลของกรุงเทพมหานคร  

กลยุทธท่ี 4.1.1 ออกแบบสมรรถนะพึงประสงคของบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
ดานตางประเทศ ตามหลัก (BMA Pro 21st Competency Model) 
และแนวทางการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Development) เสนอตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธท่ี 4.1.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตามแบบ  
  70-20-10 Learning Model 
กลยุทธท่ี 4.1.3 จัดทําระบบงานใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

ตามแผน 70-20-10 Learning Model 
เปาประสงคท่ี  4.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

ของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพรอมการเปนผูนํา 
กลยุทธท่ี 4.2.1 พัฒนาบุคลากรตามแผน 70-20-10 Learning Model และประเมินผล 
กลยุทธท่ี 4.2.2 ยกระดับขีดความสามารถของผูท่ีมีผลการประเมินท่ีแสดงถึงศักยภาพ 

ในการพัฒนาใหเปนผูนํา 
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ประเด็นยุทธศาสตรและตัวอยางโครงการ/กิจกรรมดานการตางประเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงเอเชียในเวทีระหวางประเทศ 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
1.1 กรุงเทพมหานคร 
มีภาพลักษณท่ีดีและ
ไดรับความเช่ือม่ันใน
เวทีระหวางประเทศ 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค : 
หนวยงานกทม. มีโอกาส
นําเสนอภาพลักษณท่ีดี
ของกรุงเทพมหานครใน
เวทีระหวางประเทศ  
อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

1.1.1 การนําเสนอวิสัยทัศนและ
ผลงานของกรุงเทพมหานครในเวที
ระหวางประเทศ   

- การนําเสนอวิสัยทัศนและผลงาน
ของผูบริหารกรุงเทพมหานครใน
การพัฒนาเมืองระยะ ๕ ป  
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ 

หนวยงานและสนข. 
 
 

- การสงผลงานดานวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  
เขาประกวดในเวทีนานาชาติ 

ทุกหนวยงาน 
และสนข. 

- การสงเสริมและเผยแพรบทบาท
ของกทม. เปนเมืองแหงการจัด
ประชุม นิทรรศการ และการจัด
งานนานาชาติ 

สกต. สวท. สยป. 

1.1.2 สงเสริมความรวมมือและ
ความสัมพันธท่ีใกลชิดในทุกมิติกับ
เมืองในตางประเทศและองคการ
ระหวางประเทศอยางตอเนื่อง 

- โครงการความรวมมือ/การ
แลกเปล่ียนประสบการณความรูกับ
เมืองหรือองคกรตางประเทศเพื่อ
การพัฒนาอยางยัง่ยืน  
(ไดแก การเขารวมประชุม/สัมมนา
ระหวางประเทศตามมิติ ๗ ดาน
ของแผนกทม. เชน ดานการพัฒนา
ระบบภัยพิบัติ หรือระบบบรรเทา
สาธารณภัย เปนตน)  

ทุกหนวยงาน 
และสนข. 
 
 
 
 
 
 

- ความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศเพื่อพัฒนาดานการเรียน
การสอนของนักเรียนและครขูอง
โรงเรียนในสังกัดกทม. 

สกต. สนศ. 

1.1.3 จัดเวทีระหวางประเทศเพื่อ
ประชาสัมพันธและแลกเปล่ียน 
ประสบการณในการบริหารจัดการเมือง 

- การเปนเจาภาพจัดการประชุม
นานาชาติเพื่อนําเสนอแผนพฒันา
เมืองในระยะ ๒๐ ป (เชน ดาน
วัฒนธรรม การศึกษาส่ิงแวดลอม 
เปนตน) 

สกต. 
และทุกหนวยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 (ตอ) 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.1 กรุงเทพมหานคร 
มีภาพลักษณท่ีดีและ
ไดรับความเช่ือม่ันใน
เวทีระหวางประเทศ 
(ตอ) 

1.1.4 สนับสนุนหนวยงาน
กรุงเทพมหานครในการสรางและ
เผยแพรภาพลักษณท่ีดีแกชาวตางชาติ
และชุมชนชาวตางประเทศ  

- การจัดกิจกรรมรวมกับสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และ
องคกรระหวางประเทศท่ีมีถ่ิน
พํานัก/ท่ีต้ังในกทม. 

สกต. 
และทุกหนวยงาน 

- การจัดงานเทศกาลนานาชาติ 
(International Festival) เพื่อ
สรางโอกาสการเพิ่มขีด
ความสามารถในทุกมิติ เชน 
เทศกาลแนวคิดและนวัตกรรม 
(Idea and Innovation เทศกาล
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(Cultural Diversity) เทศกาล
อาหาร (Food Festival) เทศกาล
ทองเท่ียวทองถ่ิน (Local Tourism 
Promotion) เปนตน รวมกับ
ชุมชนชาวตางประเทศ 

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

1.2 กรุงเทพมหานคร
เปนเมืองท่ีมีบทบาท
สรางสรรค ใน
ประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค : 
หนวยงานกรงุเทพมหานคร 
มีความรวมมือกับกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ในดานการพัฒนาเมือง
อยางนอย 1 ครั้ง 

1.2.1 สงเสริมใหกรุงเทพมหานครมี
บทบาทในกลุมเมืองหลวงของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณการบริหารและ
พัฒนาเมืองกับเมืองในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 
 

- การประชุมเยาวชนอาเซียน 
(ASEAN Youth Forum) 

สกต. สวท. สนศ. 
 

- การประชุมผูนําหรือผูบริหาร
เมืองหลวงอาเซียน 

สกต. สยป. 

- การประชุมเพื่อพัฒนาเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการทองเท่ียว
ลุมน้ําโขงและภูมิภาคอาเซียน 

สกต. สวท. สพส. 
สวพ. สยป. 

- การสงเสริมความรวมมือเพื่อ
แกปญหาและความทาทายตางๆ 
ของกลุมประเทศอาเซียน 

ทุกหนวยงาน 
และสนข. 

- การจัดการศึกษา/ฝกอบรมและ
แลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (Best practices)  
ดานการพัฒนาเมือง 

สกต.  
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม. 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมและเสริมสรางการยกระดับความรวมมือกับเมืองและองคการระหวางประเทศท่ีมีความสัมพันธกับกรุงเทพมหานคร 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.1 กรุงเทพมหานคร
บูรณาการองคความรู
และการทํางานรวมกัน 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค : 
- หนวยงานมีโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาหรือ
ทํางานรวมกับเมือง/
หนวยงาน/องคการ
ตางประเทศ เพื่อ
ยกระดับการใหบริการ
ประชาชน อยางนอย 
ปละ 1 โครงการ 

2.1.1 สงเสริมความสัมพันธกับเมือง 
องคการระหวางประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูตตางประเทศ และสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ 
เพื่อสรางโอกาสใหเกิดความรวมมือ
การพัฒนาเมืองในดานตางๆ 

- โครงการสัปดาหเมืองพี่เมืองนอง 
(Sister Cities Week) 

สกต. 
 

- การประชุมผูนําเมืองพี่เมืองนอง
ในประเด็นตางๆ ท่ีสนใจรวมกัน 
เพื่อแกไขปญหาของเมือง เชน  
การพัฒนาท่ียั่งยืน ภาวะโลกรอน 
ปญหาขยะพลาสติก เปนตน 

สกต. 

- การแลกเปล่ียนบุคลากรระหวาง
เมือง/องคกรเพื่อสงเสริมศักยภาพ
ในการพัฒนาเมืองในทุกมิติกับเมือง
ท่ีมีการสถาปนาความสัมพันธ 

สกต.  
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม. 

- โครงการ Young Sister Cities 
Entrepreneur / Start up Network 

สกต. สพส.   

2.1.2 สรางเครือขายเพื่อประสาน
ความรวมมือดานตางประเทศระหวาง
กรุงเทพมหานครกับเมือง หรือ
หนวยงานภายนอกท่ีมีความสัมพันธ
ท้ังในและตางประเทศ 

- โครงการความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศในการพัฒนา/
แกไขปญหาเมือง เชน ความรวมมือ
กับ JICA ดานการแกไขปญหาจราจร 
หรือการจัดการน้ําเสีย 

สกต.  
และทุกหนวยงาน 
 

- การแลกเปล่ียนเรียนรูการปองกัน
โรคอุบัติใหม/โรคระบาดขามพรมแดน 

สกต. สนพ. สนอ. 

- การสรางเครือขายเพื่อสงเสริม
ความรวมมือดานการดูแลผูสูงอายุ 
เชน ความรวมมือกับ JICA หรือ
จังหวัดฟูกูโอกะ 

สกต. สนพ. สนอ. 

- การแลกเปล่ียนองคความรูและ
ถอดบทเรียนในการพัฒนาระบบ
ขนสงมวลชน 

สกต. สวพ. สจส. 
สนค. 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.1 กรุงเทพมหานคร
บูรณาการองคความรู
และการทํางานรวมกัน 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการสาธารณะ 
(ตอ) 

2.1.2 สรางเครือขายเพื่อประสาน
ความรวมมือดานตางประเทศระหวาง
กรุงเทพมหานครกับเมือง หรือ
หนวยงานภายนอกท่ีมีความสัมพันธท้ัง
ในและตางประเทศ (ตอ) 

- การแลกเปล่ียนความรวมมือใน
การรับมือและการพัฒนา
สุขอนามัยแรงงานขามชาติ 

สกต. สนพ. สนอ. 
สพส. 

- การแลกเปล่ียนความรู/สราง
เครือขายในการเฝาระวังมลพิษ
และการรักษาสภาพอากาศท่ี
เหมาะสมของเมือง 

สกต. สสล.  

- ความรวมมือดาน การรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: 
PPP) 

สกต. สยป. สนค.  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
เช่ือมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพหนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.1 หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครรับ
องคความรูจาก
ตางประเทศไป
พัฒนาการใหบริการ
ของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค : 
- จํานวนหนวยงาน/สวน
ราชการของกทม. ท่ีเขา
รวมโครงการหรือ
กิจกรรมกับหนวยงาน
ตางประเทศ นําองค
ความรูมาพัฒนาการ
บริการ อยางนอย ๒ 
หนวยงาน 
- จํานวนกิจกรรม/
หลักสูตร ท่ีหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครเขา
รวมการอบรม/ฝก
ภาคสนามกับหนวยงาน
ตางประเทศในการ
พัฒนาองคความรูไมนอย
กวา 1 กิจกรรม/
หลักสูตรตอป 
- จํานวนบุคลากรไมนอย
กวารอยละ ๑๐ เผยแพร
ความรูท่ีไดรับใหแก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ผานชองทางตางๆ ได 
 

3.1.1 จัดหาองคความรูจาก
ตางประเทศเช่ือมโยงลงสูหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครตามภารกิจ 

- การอบรมเฉพาะทางจาก
ผูเช่ียวชาญตางประเทศ  
(เชน การอบรมการดับเพลิงตึกสูง  
การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
วงกวาง การจัดการคุณภาพอากาศ 
การพัฒนาสวนสาธารณะ  
การจัดการขยะ เปนตน) 

สกต. 
 
 
 
 
 
 

- การฝกภาคสนามรวมกับ
หนวยงานระหวางประเทศ เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพและ
ความสามารถดานบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย 

สกต. สปภ. 

- การสงเสริมอุตสาหกรรมเชิง
สรางสรรค (Creative Industries) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
บริการสาธารณะ เชน การ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีเช่ือมโยง
การเรียนรูแบบมีสวนรวม การสราง
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

สพส. สวท. 
 

- การจัดกิจกรรมเผยแพรความรู/
เทคโนโลยีจากตางประเทศท่ีจําเปน
ตองานบรกิารสาธารณะของกทม. 
สูหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

สกต.  
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม. 

- การศึกษา/แสวงหาความรูในการ
พัฒนาเมืองแบบอารยสถาปตย 
(Universal Design) 

สกต. สจส. สสล. 
สวพ.  สนย. สยป. 

- การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนองค
ความรูกับองคกรระหวางประเทศท่ี
มีประสบการณการตอสูกับ
คอรรัปช่ันและการแกไขปญหาการ
ทุจริตในองคกรภาครัฐ 

สกต. 
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม. 
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  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 (ตอ) 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.1 หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครรับ
องคความรูจาก
ตางประเทศไป
พฒันาการใหบริการ
ของกรุงเทพมหานคร 
(ตอ) 

3.1.1 จัดหาองคความรูจาก
ตางประเทศเช่ือมโยงลงสูหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครตามภารกจิ (ตอ) 

- การสนับสนุนใหกทม. เปนแหลง
ถายทอดความรูแนวทางวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ (Best Practice)         
เพื่อการศึกษาดูงาน/การฝกอบรม 
และฝกปฏิบัติงานใหแกกลุมเมืองพี่
เมืองนอง และเมืองในอาเซียน 
รวมท้ังเมืองในประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา 

สกต.  
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม. 

3.1.2 สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานของกรุงเทพมหานครใหใช
ประโยชนจากกรอบความตกลงตางๆ 
ท่ีกรุงเทพมหานครมีรวมกับเมืองใน
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 

- การสงเสริมการแลกเปล่ียนความ
รวมมือตามความตองการของ
หนวยงานของกทม. ในแนวทางวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

สกต.  
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม. 

- การประสานความรวมมือกับ
เครือขายขององคกรระหวาง
ประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการเพิ่ม
ศักยภาพของหนวยงานอยางเปน
รูปธรรม 

สกต. 
 

- การสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรมในตางประเทศแกครูและ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.  

สกต. สนศ. 

3.1.3 สงเสริมใหบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครพัฒนาศักยภาพตาม
สายงานกับตางประเทศ 

- การสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
รวมกับเมือง/องคกรระหวาง
ประเทศท่ีดําเนินการอบรม
บุคลากรเฉพาะดาน เชน สถาบัน
พัฒนาบุคลากรของประเทศตางๆ  

สกต. สพข. 
และทุกหนวยงาน 
/สวนราชการกทม. 
 
 

- การสงเสริมการศึกษา/อบรมจาก
ตางประเทศในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาเมือง เชน การใช
ปญญาประดิษฐ (A.I.) พัฒนาการ
บริการสาธารณะ/การแพทย 
 

สกต. สนพ. สนอ. 
สยป. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 (ตอ) 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.1 หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครรับองค
ความรูจากตางประเทศไป
พัฒนาการใหบริการของ
กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

3.1.4 จัดเวทีเสริมสรางองคความรู
ดานการพัฒนาเมืองจากตางประเทศท่ี
ถอดบทเรียนเปรียบเทียบใหแก
หนวยงานกรงุเทพมหานครเพื่อใชใน
การพัฒนาการใหบริการ 

- การจัดเวทีนําเสนอองคความรู/
โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับจากการ
เขารวมการประชุมหรืออบรมใน
ตางประเทศแกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

สกต. 
และทุกหนวยงาน 
/สวนราชการกทม. 
 

3.2 สงเสริมและ
อํานวยความสะดวก
เพื่อการใหบริการ  
ตัวช้ีวัดเปาประสงค :  
- กรุงเทพมหานคร มี
ระบบสารสนเทศดาน
การตางประเทศสําหรับ
ใหบริการประชาชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
อยางนอย 1 ระบบ  
- มีจํานวนองคความรูท่ี
หนวยงานกทม. สามารถ
บูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานตางประเทศ
อยางนอย ๒ หัวขอ 

3.2.1 รวบรวมและจัดทําขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ บรรทัด
ฐานท่ีเปนสากล และองคความรูจาก
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง  

- การถอดบทเรียนโครงการความ
รวมมือระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึน 
(เชน โครงการ Prosperity Funds 
กับสถานทูตอังกฤษ หรือโครงการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา)  

สจส. สนน. สยป. 
สวพ. 
และทุกหนวยงาน/ 
สวนราชการกทม. 
 

- การแลกเปล่ียนเรียนรูปจจัยแหง
ความสําเร็จในการแกไขปญหาและ
การพัฒนาเมือง เชน การ
แลกเปล่ียนความรูดานกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน หรือระเบียบ
การเงินการคลังของแตละเมือง 

สกต. สนค. 
สํานักงานกฎหมาย 
และทุกหนวยงาน/ 
สวนราชการกทม. 

- การรวบรวมองคความรูท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองในมิติ
การพัฒนาเมือง ๗ ดาน เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy 
Brief) เสนอผูบริหาร 

สกต.  
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม. 
 

3.2.2 รวบรวมและจัดทําฐานขอมูล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมความ
รวมมือกับตางประเทศของทุก
หนวยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อใช
ในการตอยอดการพัฒนา 

กิจกรรมการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครเพื่อวางแผน
ขับเคล่ือนภารกิจของกทม. 

สกต. 

3.2.3 สงเสริมการอํานวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาการใหบริการ
สาธารณะสําหรับชาวตางชาติท่ีอาศัย
อยูในกรุงเทพมหานคร 

- การปรับปรุง/จัดมาตรฐานการทํา
เว็บไซตเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกชาวตางชาติ 

สกต. สยป. 
 
 

- การเช่ือมโยงขอมูลและชอง
ทางการเขาถึงบริการสาธารณะของ
ชาวตางประเทศ 

สกต.  
และทุกหนวยงาน/
สวนราชการกทม. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 (ตอ) 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.2 สงเสริมและ
อํานวยความสะดวก
เพื่อการใหบริการ (ตอ) 

3.2.3 สงเสริมการอํานวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาการใหบริการ
สาธารณะสําหรับชาวตางชาติท่ีอาศัย
อยูในกรุงเทพมหานคร (ตอ) 

- การอํานวยความสะดวก/
ประสานงานใหกับชาวตางชาติท่ี
อาศัยในประเทศไทย (เชน ชุมชน
ชาวตางประเทศ) 

ทุกหนวยงาน/ 
สวนราชการกทม. 
และสนข. 

3.3 สนับสนนุ
เศรษฐกิจเมืองสู
ความสําเร็จในระดับ
สากล 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค :  
- หนวยงานจัดหรือเขา
รวมกิจกรรมระดับ
นานาชาติเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจเมือง อยาง
นอย 1 กิจกรรมตอป  
- จํานวนผูประกอบการ
เขารวมกิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ 
(เปาหมาย 5 ราย/ป) 
- รอยละของผูประกอบ-
การผลิตภัณฑชุมชนท่ีเขา
รวมโครงการและสามารถ
นําความรูไปใชในการ
ประกอบธุรกิจ 
(เปาหมาย รอยละ 30) 
 

3.3.1 สนับสนุนและสงเสริมให
ผูประกอบการในกรุงเทพมหานครมี
โอกาสดานการคาและเศรษฐกิจใน
ระดับนานาชาติ 

- การสงเสริมผูประกอบการ SME/ 
ผลิตภัณฑชุมชน/ Bangkok Brand 

สกต. สพส. สวท. 
สนค. สยป. 

- สนับสนุนการเผยแพรผลิตภัณฑ
ชุมชน ผานการจัดงานสงเสริม 
การตลาดทองเท่ียวในตางประเทศ 
(Road Show/Trade Show) 
- การเขารวมกิจกรรมแสดงสินคา
นานาชาติ 

สกต. สพส. สวท. 
สนค. สยป. 

3.3.2 สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับผูมีสวนเกี่ยวของใน
การพัฒนาเศรษฐกิจเมือง 

- โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางและขยายความกาวหนาดาน
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ 
เชน การนําผูประกอบการเขารวมการ
ประชุมระดับนานาชาติท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 

สกต. สพส. สนค. 
สยป. 

- การสรางความรวมมือกับ
หนวยงานระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของในการเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนขอมูลการประกอบ
ธุรกิจและการลงทุนดานการเกษตร 
ผลิตภัณฑชุมชน การทองเท่ียว 
วัฒนธรรมและการบริการ 

สกต. สพส. สวท.  

3.3.3 สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจ
ของผูประกอบการกรุงเทพมหานคร 

- การจับคูธุรกิจ (Business Matching) 
ระหวางผูประกอบการในกทม. กับ
ผูประกอบการในตางประเทศ 

สกต. สพส. สนค. 
สยป. 

- การสรางเครือขายผูประกอบการ
อาเซียนและนานาชาติ (เชน ประสาน
ความรวมมือกับสภาหอการคาใน
โครงการ Young Entrepreneur 
Community: YEC) 

สกต. สพส. สนค. 
สยป. 
 

 

 

 



- 28 - 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4.1 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครใหมี
สมรรถนะพึงประสงค 
(BMA PRO 21st  
Competency Model) 
สอดคลองกับแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค :  
- กทม.มีสมรรถนะพึง
ประสงคของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานการ
ตางประเทศ จํานวน  
๑ แผน 

4.1.1 ออกแบบสมรรถนะพึงประสงค
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศ ตามหลัก (BMA Pro 21st 
Competency Model) และแนวทาง
การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Development) เสนอตอ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  

- การออกแบบพัฒนาสมรรถนะพึง
ประสงคตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ
ตามแบบ BMA Pro 21st  
Competency Model 

สกก. สพข. สกต. 
 
 
 

- การพัฒนาความกาวหนาในสาย
อาชีพนักวิเทศสัมพันธ 

สกก. สพข. สกต. 

- การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศ
สัมพันธ เพื่อยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการทํางาน ใหมุงสูความเปน
มืออาชีพและสอดคลองกับการเปน
มหานครแหงเอเชีย 

สกก. สพข. สกต. 

4.1.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตามแบบ 
70–20–10  Learning Model 

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตามแบบ 
70–20–10 Learning Model 

สกต. สพข. 

4.1.3 จัดทําระบบงานใหเอื้ออํานวยตอ
การดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
70–20–10 Learning Model 

การพัฒนาระบบงานของสํานักงาน
การตางประเทศ เพื่อพัฒนานักวิเทศ
สัมพันธ ตามแผน 70–20–10 
Learning Model 

สกต. สพข. 

4.2 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียม
ความพรอมการเปนผูนํา  
ตัวช้ีวัดเปาประสงค :   
- รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศของกทม. 
(ตามแผน 70–20–10) 
อยางนอยรอยละ ๑๐ 
- จํานวนบุคลากรกทม.   
ท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการเปนผูนํา 
อยางนอยปละ ๒ คน 

4.2.1 พัฒนาบุคลากรตามแผน     
70–20–10 Learning Model และ
ประเมินผล 

การประเมินศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ 
เพื่อสรางความพรอมในการเปน
ผูนํา 

สกต. สกก. สพข. 

4.2.2 ยกระดับขีดความสามารถของ  
ผูท่ีมีผลการประเมินท่ีแสดงถึง
ศักยภาพในการพัฒนาใหเปนผูนํา 

- การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริม  
ผูมีศักยภาพใหเปนผูนํา 

สกต. สพข. 


