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กทม.
BMA Drawing Room

รับแขกห้อง

 กรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรบัคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีจ่ากสถาบนัการบรหิารรฐักิจแห่งชาตอินิโดนเีซยี เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 
2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ คณะผู้แทนฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก 
ว่าทีร้่อยตรภีาณพุงษ์ สทุธสิาร ผูอ้�านวยการกองยทุธศาสตร์บรหิารจัดการ ผูแ้ทนกองการต่างประเทศ และผูแ้ทนส�านกัยทุธศาสตร์และประเมนิผล 
ในเร่ืองการบริหารราชการของกรงุเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
               จากสถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซีย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับอุปทูตประจ�า
   สถานเอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย

 เมือ่วนัที ่17 พฤศจิกายน 2559 นายกิโลม เทียร์ล่ิง อปุทูตประจ�าสถานเอกอคัรราชทูตราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย
ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพเพ่ือหารือเก่ียวกับความร่วมมือด้านการจัดการน�้า ณ ห้องอัมรินทร์ 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายหลีจิ่งลุ่ย ประธานคณะกรรมการ
ประจ�าสภาประชาชนเมืองต้าเหลียนและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ได้หารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชน เป็นต้น
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 คณะกรงุเทพมหานคร น�าโดย นางรัชนีวรรณ อศัวธติานนท์ 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมงาน “Bangkok’s 
Days ณ กรุงโซล” ซ่ึงมกีารแสดงทางวฒันธรรมไทยโดยคณะนกัแสดง
จากกรุงเทพมหานคร นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) และธชย 
ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นกิจกรรม
ส�าคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พ่ีเมอืงน้องระหว่างกรงุเทพมหานครกับกรงุโซลหลงัจากทีท้ั่งสองเมอืง
ได้ลงนามความตกลงเมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างกันเมื่อวันท่ี 16  
มิถุนายน 2549

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน 
Bangkok’s Days ณ กรุงโซล

 Bangkok delegation, led by Mrs. Rachaneewan 
Asvathitanon, Deputy Permanent Secretary for BMA visited 
Seoul, Republic of Korea during 25 - 28 August 2016 to 
attend “Bangkok’s Days in Seoul” with Thai performances 
by BMA’S troupes, Traditional Thai Puppet Theater (Joe 
Louis) and Tachaya Pratumwan (Keng - The Voice Thailand). 
This Event is considered a milestone on the occasion of 10th 
anniversary of establishing the sister city relations between 
Bangkok and Seoul after their signing the Sister City Agreement 
on 16 June, 2006.

Bangkok Delegation Participated 
       in Bangkok’s Days in Seoul

ister
CitiesS F cus
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 กองการต่างประเทศให้การต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซล 
จ�านวน 35 คนที่เดินทางเยือนกรุงเทพฯ ตามโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับกรุงโซล ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2559 ท้ังนี ้
ในวนัแรก คณะซึง่น�าโดยผูอ้�านวยการศนูย์เยาวชนโบราเมได้เข้าเยีย่ม
คารวะนางวรรณวไิล พรหมลักขโณ รองผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร จากน้ันเยีย่มชมสภากรุงเทพมหานคร 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนจะลงเรือชมแม่น�้า
เจ้าพระยายามค�่าคืน

คณะเยาวชนกรุงโซล จ�านวน 35 คนเดินทางเยือน กทม. 
     ตามโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนกบักรงุโซล

 กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกรุงเทพฯ กับ 
กรุงโซลด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมกันเรียนรู้การท�าขนมไทย 
การร�าไทย และมวยไทย จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 5 กลุ่ม 
แยกกันเดินทางโดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะไปตามสถานที่ส�าคัญ
ต่างๆ ในกรงุเทพฯ เพ่ือแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ของเยาวชนทั้งสองเมือง
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 กองการต่างประเทศร่วมให้บริการประชาชนในการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูการถวายสกัการะพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดชฯ และสือ่สารกบัชาวต่างประเทศ โดยกองการต่างประเทศเปิดบริการทุกวนัไม่เว้นวนัหยดุราชการ บรเิวณเตน็ท์ 32 ด้านประตู
วิเศษไชยศรี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ 
CityNet ครั้งที่ 34 ในฐานะรองประธานบริหาร ล�าดับท่ี 1 
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมากาติ 
สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ซึง่การประชมุฯ ประกอบด้วยการพจิารณา
การบริหารจัดการและกิจกรรมขององค์การฯ ประจ�าปี และ 

การประชุมคณะกรรมการ
           บริหารองค์การ CityNet ครั้งที่ 34

การประชุมหาแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาเมือง ได้แก่
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาท่ีพักอาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย การพัฒนา
ระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดมลภาวะทางอากาศ และการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในการนี้ ประธานท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานครได้เข้าร่วมแสดงความคดิ ชีแ้นะแนวทางการแก้ปัญหา และ
น�าเสนอกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 
ในที่ประชุมฯ ด้วย

กองการต่างประเทศร่วมให้บริการประชาชน
                         ในพระราชพิธีพระบรมศพ 
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 นางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
และเจ้าหน้าทีก่องการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชมุผูน้�า
เมืองหลวงอาเซียนครั้งที่ 4 (The 4th Meeting of  
Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2016) ระหว่าง
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย นายสินละวง 
คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ในฐานะประธาน
การประชมุ ได้กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมการประชุม ซึง่เป็นผูแ้ทน
เมืองหลวงของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนจ�านวน 10 ประเทศ การเข้าร่วมประชมุฯ ในครัง้นี้
จึงเป็นเครื่องยืนยันของความเข้มแข็งในการรวมกันเป็น
หนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนในระดับท้องถิ่น และได้
เน้นว่าการประชุม The 4th Meeting of Governors/
Mayors of ASEAN Capitals 2016 ได้เห็นชอบในการ
ก�าหนดหัวข้อการประชุมว่า “ความรับผิดชอบและภารกิจ
ของเมืองหลวงของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อการรวมกนั
เป็นหนึ่งของอาเซียน” ท่ีสอดคล้องกับ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
         วาระของการประชุมประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก
คือ 1. การสร้างเมืองหลวงอาเซียนให้เป็นเมืองน่าอยู่  

2. การรับประกนัความปลอดภยัสาธารณะของเมอืงหลวงอาเซยีน 3. การรกัษาและการส่งเสรมิมรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
4. ความร่วมมือและการช่วยเหลือยกระดับด้านแรงงาน ซ่ึงการประชุมเป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง 
ผู้บริหารเมืองซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในการช่วยเหลือพัฒนาเมืองหลวงอาเซียนต่อไป

การประชุมผู้น�าเมืองหลวงอาเซียนครั้งที่ 4
(The 4th Meeting of Governors/Mayors 
           of ASEAN Capitals 2016)
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงเป็นประมขุของประเทศ	 
ได้เสดจ็พระราชด�าเนินเยอืนประเทศต่างๆ	หลายประเทศ	ทัง้ในทวปีเอเชีย	ทวปียุโรป	และ
ทวปีอเมรกิาเหนอื	เพือ่เป็นการเจรญิทางพระราชไมตรรีะหว่างประเทศไทย	กบับรรดามติร
ประเทศเหล่าน้ัน	ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดอียู่แล้ว	ให้มคีวามสมัพนัธ์แน่นแฟ้นย่ิงขึน้	ทรงน�า
ความปรารถนาดขีองประชาชนชาวไทย	ไปยังประเทศต่างๆ	นัน้ด้วย	ท�าให้ประเทศไทย 
เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างกว้างไกลมากยิง่ขึน้	นบัว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล	
และประเทศต่างๆ	ท่ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเจรญิทางพระราชไมตรนีัน้	มดีงันี้

เวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2502 ซ่ึงเป็นการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2503
สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2503
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 15 กรกฎาคม 2503
อังกฤษ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2503
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 20 สิงหาคม 2503
สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2503
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2503
เดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2503
นอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2503
สวีเดน ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2503
สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 1 ตุลาคม 2503
นครรัฐวาติกัน เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2503
เบลเยียม ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2503
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2503
ลักเซมเบอร์ก ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2503
เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2503
สเปน ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2503
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2505
สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2505
นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 2505
ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 12 กันยายน 2505
ญี่ปุ ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2506
สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2506
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2506
สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 5 ธันวาคม 2507
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2509 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนครั้งที่สอง
สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2 ตุลาคม 2509 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนคร้ังที่สอง
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สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2510
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-20 มิถุนายน 2510 ซ่ึงเป็นการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนครั้งที่สอง
แคนาดา ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2510
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2537

 การเสด็จฯ เยือนนานาประเทศของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงให้นานาอารยประเทศได้
ประจักษ์ถึงพระจริยาวัตรอันสุขุมลุ่มลึก และพระปัญญาอันเฉียบคม รวมถึงคุณธรรมของพระมหากษัตริย์คือ “ทศพิธราชธรรม” 
ท่ีทรงปฏิบัติมาตลอดรัชสมัย ดังเช่นขณะที่เสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ทรงถูกนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่
มีความคิดรุนแรง ไม่เข้าใจพระองค์และเมืองไทย บางคนถือป้ายที่มีข้อความกล่าวร้ายต่อพระองค์ท่าน บางกลุ่มส่งเสียงโห่ 
ลบหลู่พระเกียรติ และเกียรติภูมิของชาติไทยอย่างรุนแรง เหตุการณ์ที่ท�าให้ทุกคนควรร�าลึกเป็นตัวอย่างของผู้น�าที่มีความเข้ม
แข็งและทรงเปี่ยมด้วยพระราชธรรม “ความไม่โกรธ” ในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ความทรงจ�าในการตามเสด็จต่างประเทศ” 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเล่าไว้ว่า 

 “ถึงเวลาที่พระเจ้าอยู ่หัวจะเสด็จไปพระราชทานพระราชด�ารัสท่ีกลางเวที ยังไม่ทันจะอะไร ก็มีเสียงโห่ดังขึ้นมาจาก 
กลุ่มปัญญาชนข้างนอก ข้าพเจ้ารู ้สึกว่ามือเย็นเฉียบ หัวใจหวิวๆ อย่างไรพิกล รู ้สึกสงสารพระเจ้าอยู่หัว จนท�าอะไรไม่ถูก  
ไม่กล้าแม้แต่จะมองขึ้นดูพระพักตร์ท่าน ด้วยความสงสาร และเห็นพระทัย ในที่สุดฝืนใจมองขึ้นไปเพื่อถวายก�าลังพระทัย แต่แล้ว
ข้าพเจ้านั่นเองแหละที่เป็นผู้ได้ก�าลังใจกลับคืนมา เพราะมองดูท่านขณะที่ประทับยืนกลางเวที เห็นพระพักตร์ทรงเฉย ทันใดนั้น
เอง คนท่ีอยู่ในหอประชุมท้ังหมดปรบมือเสียงสนั่นหวั่นไหวคล้ายจะถวายก�าลังพระทัยท่าน พอเสียงปรบมือเงียบลง
คราวนี้ข้าพเจ้ามองข้ึนไปบนเวทีอีก เห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพระมาลาที่ทรงคู่กับฉลองพระองค์ครุย แล้วหันพระองค์ไปโค้ง
ค�านับกลุ่มท่ีส่งเสียงเอะอะอยู่ข้างนอกอย่างงดงาม และน่าดูที่สุด

พระพักตร์ยิ้มนิดๆ พระเนตรมีแววเยาะหน่อยๆ แต่พระสุรเสียงราบเรียบยิ่งนัก

“ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอันมาก ในการต้อนรับอันอบอุ่น และสุภาพเรียบร้อยที่ท่านแสดงต่อแขกเมืองของท่าน” รับส่ัง
เพียงเท่านั้นเอง

แล้วหันพระองค์มารับส่ังต่อกับผู้ท่ีนั่งฟังอยู่ในหอประชุม

“…เป็นประเทศเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับออสเตรเลีย แต่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีอารยธรรมสูงส่งมานาน นานมาก…”

รับส่ังว่า ต้องขอโทษที่จะบอกว่า

(ถึงจังหวะนี้ ทรงหันไปทางผู้ชุมนุม แล้วน้อมพระเศียรลงเล็กน้อย)

         “..นานจนข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า ขณะนั้น ประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ไหน…”

ผลปรากฏว่า นักศึกษาเงียบกริบทั้งบริเวณงาน และเปลี่ยนเป็นปรบมือสนั่นหวั่นไหว 

แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากในการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า และทรงเปี่ยมด้วยพระราชธรรม “ความไม่โกรธ”  
อย่างแท้จริง
        พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยพระเมตตา ไม่ปรารถนาก่อเวรภัยให้ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ทรงพระพิโรธด้วย
เหตุที่ไม่ควร

         แม้มีเหตุให้ทรงพระพิโรธ แต่ทรงข่มได้ สงบระงับโดยการใส่ใจพิจารณาจนพบต้นเหตุ

         แม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่เคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงอาการโกรธผู้ใด
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 กรุงเทพมหานครก�าหนดด�าเนินการ
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต่างๆ ในกลุ่ม
เมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี 
2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วไปที่มีความ
สามารถและสนใจทีจ่ะเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์
นอกห้องเรียนตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับเมืองต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ 
ฉันมิตร 

กทม. เชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

เยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องในต่างประเทศ

 กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี โดยปีนี้มีก�าหนดจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการกับเมืองต่างๆ ได้แก่  
กรุงปักกิง่ และนครเซีย่งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจนี จงัหวดัไอจ ิประเทศญีปุ่น่ กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหล ีการด�าเนนิโครงการมวีตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วฒันธรรม ฯลฯ ซ่ึงเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามพร้อมทัง้ร่างกายและจติใจ เป็นผูท้ีม่มีนษุยสมัพนัธ์ด ี ชอบเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  
รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน เป็นต้น รวมทั้งมีคุณสมบัต ิ
ตามที่กรุงเทพมหานครก�าหนด 
 ในโอกาสนี ้ขอเชญิชวนเยาวชนทีม่ภีมูลิ�าเนาในกรงุเทพมหานคร และก�าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา (ตามคุณสมบัติ
ของแต่ละโครงการ) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้สมัครต้องผ่านการ
ทดสอบความรู้ และความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ การทดสอบทางบุคลิกภาพ การท�ากิจกรรมกลุ่ม และต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรุงเทพมหานครมาก่อน เยาวชนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการได้
ทางเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ส�านกัปลดักรงุเทพมหานครที ่www.bangkok.go.th/iad หรอืสอบถามรายละเอยีดได้ที ่โทร. 0-2224-
8175-7 อเีมล: international.bangkok@gmail.com หรอืตดิตามข่าวสารการสมคัรสอบได้ที ่Facebook Fan page : กองการต่างประเทศ 
กรุงเทพมหานคร International Affairs Division
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ในปีน้ี 

เป็นการเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี

 พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร กล่าวต้อนรบัคณะผูเ้ข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการประสานงานเกีย่วกบั 
การส�ารวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ (หรือ CCOP) ครั้งท่ี 52 ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเบเคอร์ลีย์  
ประตูน�้า กรุงเทพฯ

 การประชมุคณะกรรมการบรหิาร CCOP ในปีนีเ้ป็นการเฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดยมกีรมทรพัยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานร่วมในประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และอภิปรายประเด็นปัญหาทางวิชาการในเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์ของโลก โดยเฉพาะในเรื่องธรณี
พบิติัภยั การบรหิารจดัการพ้ืนทีเ่สีย่งภยัและพ้ืนท่ีประสบภยั การใช้ประโยชน์ข้อมลูธรณวิีทยาเพ่ือแก้ปัญหาด้านทรพัยากรธรณแีละธรณพีบิติัภยั
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

รัฐบาลแห่งกรุงมอสโก และคณะ น�าคณะดนตรีแจ๊ส มาแสดง
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ



จดหมายข่าว  l  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  12

 ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานคร เป็นผูแ้ทนกรงุเทพมหานครเข้าร่วมการประชมุ 
The 5th Asia Smart City Conference ระหว่างวันที่ 16-18 
พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ 
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้น�าเสนอ 
ผลงานการบรหิารงานของกรงุเทพมหานครในหวัข้อเร่ือง “การย้าย
แหล่งท่ีอยู่ให้กับผู้รุกล�้าพ้ืนท่ีริมคลองสาธารณะโดยความร่วมมือ
กบัรฐับาลกลาง” ซ่ึงเป็นการเยยีวยาให้กบัประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยในการหาท่ีอยู่อาศัย
ที่เหมาะสม
          นอกจากนี ้ผูแ้ทนของกรงุเทพมหานครยงัได้มโีอกาสศกึษา
ดูงานด้านการจัดการพลังงานของเมืองโยโกฮามา ณ ศูนย์ระบบ
ระบายสิ่งปฏิกูล Hakubu ซึ่งเป็นแหล่งบ�าบัดน�้าเสียและระบบ
ก�าจัดกากตะกอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานเผาขยะ Tsurumi  
ท่ีเป็นแหล่งผลิตพลังงานจากของเสียท่ีมีการควบคุมและป้องกัน
มลพิษและการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม

การประชมุ The 5th Asia Smart City Conference

 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ พร้อมทั้งประธานที่ปรึกษาของ ผว.กทม.นายวัลลภ สุวรรณดีและ 

รองปลัดกทม. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ร่วมให้การต้อนรับนายเซอร์กี้ เชอรมิน ที่ปรึกษารัฐบาลแห่งกรุงมอสโก และคณะ ซึ่งน�าคณะ

ดนตรีแจ๊ส มาแสดง ณ โรงแรมโอเรยีลเตล็ และจดันทิรรศการภาพถ่าย ณ ศนูย์การค้าเซ็ลทรลัเวลิด์ เมือ่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 เพือ่ร่วมถวาย

อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมให้การต้อนรับ
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 ผู ้อ�านวยการกองการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม  
Guangzhou International Sister City Roundtable Forum 
ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2559 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างนครกวางโจว
และเมืองพ่ีเมืองน้องของนครกวางโจว โดยผู้อ�านวยการกองการ 
ต่างประเทศได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อจ�ากัด 
ทางด้านภาษา

กทม.เข้าร่วมประชุมเมืองพี่เมืองน้อง ณ นครกวางโจว 
Guangzhou International Sister City Roundtable Forum

 Director of International Affairs Division, participated 
in Guangzhou International Sister City Roundtable Forum. 
It was held in Guangzhou, PR China, during 26 - 29 October 
2016, with the aim of finding mutual cooperation between 
Guangzhou and its participating sister cities. The Director 
suggested the cities to conduct personnel exchange  
program to lessen language barrier.

 นายธรรมรตั หวัง่หล ีท่ีปรกึษาของผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 
พร้อมด้วยนางรชันวีรรณ อศัวธติานนท์ รองปลดักรงุเทพมหานคร เป็นผู้แทน
กรงุเทพมหานครร่วมเป็นเกยีรตใินงาน China Hi-Tech Fair 2016 ณ เมอืง
เซนิเจิน้ สาธารณรัฐประชาชนจนี ในฐานะเมอืงพีเ่มอืงน้องของเมอืงเซนิเจิน้ 
โดยได้เข้าร่วมฟังการเสวนาเรือ่งแผนพฒันาเศรษฐกจิของจนี พบปะและ
ประชุมร่วมระหว่างเมืองพี่เมืองน้องของเมืองเซินเจิ้น พร้อมทั้งหารือ
แนวทางความร่วมมอืระหว่างกรงุเทพมหานครกบัเมอืงเซินเจิน้ และบรษิทั
ชัน้น�าทีม่ฐีานการผลติในเมอืงเซนิเจิน้ ได้แก่ บรษิทั Huawei บริษทั Hytera 
และบรษิทั BYD ระหว่างวันท่ี 15–19 พฤศจกิายน 2559

China Hi-Tech Fair 2016
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โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน  

       Animation SYEP 2016

 เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 2559 ทีผ่่านมา เจ้าหน้าทีก่องการต่างประเทศและ
เยาวชนผู ้มีความสามารถด้านแอนิเมชั่น ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู ้แทน
กรุงเทพมหานคร รวม 8 ชีวิต บินลัดฟ้าสู่จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้านแอนิเมช่ัน 
SYEP 2016 ในโครงการมกีจิกรรมส�าคญั เช่น การอภปิรายแลกเปลีย่น
ความรู ้ด้านแอนิเมชั่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ซ่ึง 
เยาวชนกรงุเทพมหานครของเราได้แสดงความสามารถจนเป็น
ที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ 
ทั้งนี้ได ้น�าเสนอแอนิเมชั่นที่น ่าภาคภูมิใจฝีมือคนไทยเร่ือง  
“พระมหาชนก” เพ่ือเทดิพระเกยีรตแิด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระอัครศิลปิน ผู ้พระราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง 
พระมหาชนก นอกจากนี ้ผูจ้ดัโครงการแสดงความเสยีใจอย่างสดุซ้ึง และกล่าวถวาย
ความอาลัยแด่องค์พระอัครศิลปินของไทยอีกด้วย
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 ข้าราชการและเยาวชนผู ้แทนกรุงเทพมหานครจ�านวน  
25 คน เดนิทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนกรงุเทพมหานคร
กับจังหวัดไอจิ ณ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 - 25 
ตุลาคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมส�าคัญได้แก่ การเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ
จงัหวดัไอจ ิการเยีย่มชมโรงเรยีนมธัยมนชิโิอะ และกจิกรรมครอบครวั
อุปถัมภ์ การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมส�าคัญในการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจ ิ
หลังจากที่ทั้งสองเมืองได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเมื่อ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ

 25 official and youth representatives of the Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) attended Bangkok - Aichi  
High School Exchange Program at Aichi Prefecture, Japan 
during 18 - 25 October 2016. There were many highlight 
activities such as courtesy call on governor of Aichi, visiting 
Nishio high school and home stay with local families. This 
participation was considered an important activity to 
strengthen the relations after both cities mutually signed 
Memorandum of Understanding on Mutual Cooperation 
Agreement on 9 July 2016.

 กิจกรรมทีส่�าคญั ได้แก่ การเยีย่มคารวะผูว่้าราชการจงัหวดัฟกูโูอกะและเยีย่มชมวดันทิไทจ ิซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ความสมัพนัธ์ไทย-ญีปุ่น่

 กิจกรรมเยี่ยมชมและร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนโรงเรียนนิชิโอะ

 นายฮิเดอากิ โอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิมอบของที่ระลึกแก่เยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์
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กองการต่างประเทศ ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2224 8175 - 7

ศูนย์ กทม. โทร. 1555

International Affairs Division

Office of the Permanent Secretary for the BMA

iad.bangkok.go.th /

facebook.com/bangkokiad


