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การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร น�ำความโศกเศร้า ความรันทดมาสู่หัวใจพสกนิกรไทยทั้งชาติ บรรณาธิการในนามของข้าราชการและบุคลากรกองการ
ต่างประเทศ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอถวายความอาลัย ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้ และจักด�ำเนินตามเบือ้ งพระยุคลบาท
ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เพื่อเป็นการถวายราชสดุดี จดหมายข่าว Internews ฉบับนี้
ขอเสนอพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศ
ของพระองค์ หากท่านมีข้อเสนอแนะ กรุณาส่งอีเมลมาที่ international.bangkok@gmail.com
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ห้อง รับแขก

กทม.

BMA Drawing Room

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับอุปทูตประจ�ำ

สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย

เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายกิโลม เทียร์ลงิ่ อุปทูตประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย
ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลต�ำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดการน�้ำ ณ ห้องอัมรินทร์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายหลีจิ่งลุ่ย ประธานคณะกรรมการ
ประจ�ำสภาประชาชนเมืองต้าเหลียนและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ได้หารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชน เป็นต้น

กรุงเทพมหานครได้ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

จากสถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซีย

กรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีจ่ ากสถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติอนิ โดนีเซีย เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม
2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ คณะผู้แทนฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก
ว่าทีร่ อ้ ยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผูอ้ ำ� นวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ผูแ้ ทนกองการต่างประเทศ และผูแ้ ทนส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ในเรือ่ งการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ
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กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน

S

ister
Cities

Bangkok’s Days ณ กรุงโซล
F cus
Bangkok Delegation Participated
			
in Bangkok’s Days in Seoul
คณะกรุงเทพมหานคร น�ำโดย นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมงาน “Bangkok’s
Days ณ กรุงโซล” ซึง่ มีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยโดยคณะนักแสดง
จากกรุงเทพมหานคร นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) และธชย
ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นกิจกรรม
ส�ำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พีเ่ มืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซลหลังจากทีท่ งั้ สองเมือง
ได้ ล งนามความตกลงเมื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งระหว่ า งกั น เมื่ อ วั น ที่ 16
มิถุนายน 2549
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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.

คณะเยาวชนกรุงโซล จ�ำนวน 35 คนเดินทางเยือน กทม.
				 ตามโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกับกรุงโซล
กองการต่างประเทศให้การต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซล
จ�ำนวน 35 คนที่เดินทางเยือนกรุงเทพฯ ตามโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับกรุงโซล ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้
ในวันแรก คณะซึง่ น�ำโดยผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เยาวชนโบราเมได้เข้าเยีย่ ม
คารวะนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร จากนัน้ เยีย่ มชมสภากรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนจะลงเรือชมแม่น�้ำ
เจ้าพระยายามค�่ำคืน

กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกรุงเทพฯ กับ
กรุงโซลด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมกันเรียนรู้การท�ำขนมไทย
การร�ำไทย และมวยไทย จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 5 กลุ่ม
แยกกันเดินทางโดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะไปตามสถานที่ส�ำคัญ
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ของเยาวชนทั้งสองเมือง
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กองการต่างประเทศร่วมให้บริการประชาชน
ในพระราชพิธีพระบรมศพ

กองการต่างประเทศร่วมให้บริการประชาชนในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ และสือ่ สารกับชาวต่างประเทศ โดยกองการต่างประเทศเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ บริเวณเต็นท์ 32 ด้านประตู
วิเศษไชยศรี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการ
		
บริหารองค์การ CityNet ครั้งที่ 34
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เดิ น ทางเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก าร
CityNet ครั้งที่ 34 ในฐานะรองประธานบริหาร ล�ำดับที่ 1
ระหว่า งวั น ที่ 22-25 พฤศจิก ายน 2559 ณ เมืองมากาติ
สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ซึง่ การประชุมฯ ประกอบด้วยการพิจารณา
การบริหารจัดการและกิจกรรมขององค์การฯ ประจ�ำปี และ

การประชุมหาแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาเมือง ได้แก่
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่พักอาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย การพัฒนา
ระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดมลภาวะทางอากาศ และการ
พั ฒ นาเมื อ งอย่ า งยั่ ง ยื น ในการนี้ ประธานที่ ป รึ ก ษาของผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมแสดงความคิด ชีแ้ นะแนวทางการแก้ปญ
ั หา และ
น� ำ เสนอกิ จ กรรมความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของกรุ ง เทพมหานคร
ในที่ประชุมฯ ด้วย
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การประชุมผู้น�ำเมืองหลวงอาเซียนครั้งที่ 4
th
(The 4 Meeting of Governors/Mayors
					
of ASEAN Capitals 2016)
นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
และเจ้าหน้าทีก่ องการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมผูน้ ำ�
เมื อ งหลวงอาเซี ย นครั้ ง ที่ 4 (The 4 th Meeting of
Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2016) ระหว่าง
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย นายสินละวง
คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ในฐานะประธาน
การประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ซึง่ เป็นผูแ้ ทน
เมื อ งหลวงของประเทศต่ า งๆ ในกลุ ่ ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซียนจ�ำนวน 10 ประเทศ การเข้าร่วมประชุมฯ ในครัง้ นี้
จึงเป็นเครื่องยืนยันของความเข้มแข็งในการรวมกันเป็น
หนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนในระดับท้องถิ่น และได้
เน้นว่าการประชุม The 4th Meeting of Governors/
Mayors of ASEAN Capitals 2016 ได้เห็นชอบในการ
ก�ำหนดหัวข้อการประชุมว่า “ความรับผิดชอบและภารกิจ
ของเมืองหลวงของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อการรวมกัน
เป็นหนึ่งของอาเซียน” ที่สอดคล้องกับ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
วาระของการประชุมประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก
คือ 1. การสร้างเมืองหลวงอาเซียนให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. การรับประกันความปลอดภัยสาธารณะของเมืองหลวงอาเซียน 3. การรักษาและการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
4. ความร่วมมือและการช่วยเหลือยกระดับด้านแรงงาน ซึ่งการประชุมเป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผู้บริหารเมืองซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในการช่วยเหลือพัฒนาเมืองหลวงอาเซียนต่อไป
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ทรงเป็นประมุขของประเทศ
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทัง้ ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และ
ทวีปอเมริกาเหนือ เพือ่ เป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตร
ประเทศเหล่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีอยูแ่ ล้ว ให้มคี วามสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ ทรงน�ำ
ความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศต่างๆ นัน้ ด้วย ท�ำให้ประเทศไทย
เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างไกลมากยิง่ ขึน้ นับว่าเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยอย่างมหาศาล
และประเทศต่างๆ ทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีนนั้ มีดงั นี้
เวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2502 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรก
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503
เบลเยียม ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2503
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 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
ญี่ปุ่น 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�ำเนินเยือนครั้งที่สอง
สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2 ตุลาคม 2509 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนครั้งที่สอง
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สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2510
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-20 มิถุนายน 2510 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนครั้งที่สอง
แคนาดา ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2510
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2537
การเสด็จฯ เยือนนานาประเทศของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงให้นานาอารยประเทศได้
ประจักษ์ถึงพระจริยาวัตรอันสุขุมลุ่มลึก และพระปัญญาอันเฉียบคม รวมถึงคุณธรรมของพระมหากษัตริย์คือ “ทศพิธราชธรรม”
ที่ทรงปฏิบัติมาตลอดรัชสมัย ดังเช่นขณะที่เสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ทรงถูกนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่
มีความคิดรุนแรง ไม่เข้าใจพระองค์และเมืองไทย บางคนถือป้ายที่มีข้อความกล่าวร้ายต่อพระองค์ท่าน บางกลุ่มส่งเสียงโห่
ลบหลู่พระเกียรติ และเกียรติภูมิของชาติไทยอย่างรุนแรง เหตุการณ์ที่ท�ำให้ทุกคนควรร�ำลึกเป็นตัวอย่างของผู้น�ำที่มีความเข้ม
แข็งและทรงเปี่ยมด้วยพระราชธรรม “ความไม่โกรธ” ในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ความทรงจ�ำในการตามเสด็จต่างประเทศ”
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเล่าไว้ว่า
“ถึงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปพระราชทานพระราชด�ำรัสที่กลางเวที ยังไม่ทันจะอะไร ก็มีเสียงโห่ดังขึ้นมาจาก
กลุ่มปัญญาชนข้างนอก ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามือเย็นเฉียบ หัวใจหวิวๆ อย่างไรพิกล รู้สึกสงสารพระเจ้าอยู่หัว จนท�ำอะไรไม่ถูก
ไม่กล้าแม้แต่จะมองขึ้นดูพระพักตร์ท่าน ด้วยความสงสาร และเห็นพระทัย ในที่สุดฝืนใจมองขึ้นไปเพื่อถวายก�ำลังพระทัย แต่แล้ว
ข้าพเจ้านั่นเองแหละที่เป็นผู้ได้ก�ำลังใจกลับคืนมา เพราะมองดูท่านขณะที่ประทับยืนกลางเวที เห็นพระพักตร์ทรงเฉย ทันใดนั้น
เอง คนที่อยู่ในหอประชุมทั้งหมดปรบมือเสียงสนั่นหวั่นไหวคล้ายจะถวายก�ำลังพระทัยท่าน พอเสียงปรบมือเงียบลง
คราวนี้ข้าพเจ้ามองขึ้นไปบนเวทีอีก เห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพระมาลาที่ทรงคู่กับฉลองพระองค์ครุย แล้วหันพระองค์ไปโค้ง
ค�ำนับกลุ่มที่ส่งเสียงเอะอะอยู่ข้างนอกอย่างงดงาม และน่าดูที่สุด
พระพักตร์ยิ้มนิดๆ พระเนตรมีแววเยาะหน่อยๆ แต่พระสุรเสียงราบเรียบยิ่งนัก
“ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอันมาก ในการต้อนรับอันอบอุ่น และสุภาพเรียบร้อยที่ท่านแสดงต่อแขกเมืองของท่าน” รับสั่ง
เพียงเท่านั้นเอง
แล้วหันพระองค์มารับสั่งต่อกับผู้ที่นั่งฟังอยู่ในหอประชุม
“…เป็นประเทศเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับออสเตรเลีย แต่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีอารยธรรมสูงส่งมานาน นานมาก…”
รับสั่งว่า 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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กทม. เชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องในต่างประเทศ
กรุ ง เทพมหานครก� ำ หนดด� ำ เนิ น การ
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต่างๆ ในกลุ่ม
เมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี
2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วไปที่มีความ
สามารถและสนใจทีจ่ ะเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์
นอกห้องเรียนตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับเมืองต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
ฉันมิตร
กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี โดยปีนี้มีก�ำหนดจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการกับเมืองต่างๆ ได้แก่
กรุงปักกิง่ และนครเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดไอจิ ประเทศญีป่ นุ่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี การด�ำเนินโครงการมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วัฒนธรรม ฯลฯ ซึง่ เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ เป็นผูท้ มี่ มี นุษยสัมพันธ์ดี ชอบเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน เป็นต้น รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ตามที่กรุงเทพมหานครก�ำหนด
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในกรุงเทพมหานคร และก�ำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา (ตามคุณสมบัติ
ของแต่ละโครงการ) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้สมัครต้องผ่านการ
ทดสอบความรู้ และความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ การทดสอบทางบุคลิกภาพ การท�ำกิจกรรมกลุ่ม และต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรุงเทพมหานครมาก่อน เยาวชนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการได้
ทางเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่ www.bangkok.go.th/iad หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-22248175-7 อีเมล: international.bangkok@gmail.com หรือติดตามข่าวสารการสมัครสอบได้ที่ Facebook Fan page : กองการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร International Affairs Division
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ในปีนี้
เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับคณะผูเ้ ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกีย่ วกับ
การส�ำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ (หรือ CCOP) ครั้งที่ 52 ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเบเคอร์ลีย์
ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ในปีนเี้ ป็นการเฉลิมฉลองเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดยมีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานร่วมในประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และอภิปรายประเด็นปัญหาทางวิชาการในเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์ของโลก โดยเฉพาะในเรื่องธรณี
พิบตั ภิ ยั การบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยและพืน้ ทีป่ ระสบภัย การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลธรณีวทิ ยาเพือ่ แก้ปญ
ั หาด้านทรัพยากรธรณีและธรณีพบิ ตั ภิ ยั
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

รัฐบาลแห่งกรุงมอสโก และคณะ น�ำคณะดนตรีแจ๊ส มาแสดง

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
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รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ พร้อมทั้งประธานที่ปรึกษาของ ผว.กทม.นายวัลลภ สุวรรณดีและ
รองปลัดกทม. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ร่วมให้การต้อนรับนายเซอร์กี้ เชอรมิน ที่ปรึกษารัฐบาลแห่งกรุงมอสโก และคณะ ซึ่งน�ำคณะ
ดนตรีแจ๊ส มาแสดง ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล และจัดนิทรรศการภาพถ่าย ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเวิลด์ เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เพือ่ ร่วมถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมให้การต้อนรับ

การประชุม The 5th Asia Smart City Conference

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผูแ้ ทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม
The 5th Asia Smart City Conference ระหว่างวันที่ 16-18
พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้น�ำเสนอ
ผลงานการบริหารงานของกรุงเทพมหานครในหัวข้อเรือ่ ง “การย้าย
แหล่งที่อยู่ให้กับผู้รุกล�้ำพื้นที่ริมคลองสาธารณะโดยความร่วมมือ
กับรัฐบาลกลาง” ซึง่ เป็นการเยียวยาให้กบั ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยในการหาที่อยู่อาศัย
ที่เหมาะสม
  นอกจากนี้ ผูแ้ ทนของกรุงเทพมหานครยังได้มโี อกาสศึกษา
ดูงานด้านการจัดการพลังงานของเมืองโยโกฮามา ณ ศูนย์ระบบ
ระบายสิ่งปฏิกูล Hakubu ซึ่งเป็นแหล่งบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบ
ก�ำจัดกากตะกอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานเผาขยะ Tsurumi
ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานจากของเสียที่มีการควบคุมและป้องกัน
มลพิษและการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม
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กทม.เข้าร่วมประชุมเมืองพี่เมืองน้อง ณ นครกวางโจว
Guangzhou International Sister City Roundtable Forum

ผู ้ อ� ำ นวยการกองการต่ า งประเทศเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
Guangzhou International Sister City Roundtable Forum
ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2559 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างนครกวางโจว
และเมืองพี่เมืองน้องของนครกวางโจว โดยผู้อ�ำนวยการกองการ
ต่างประเทศได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อจ�ำกัด
ทางด้านภาษา

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.

China Hi-Tech Fair 2016

นายธรรมรัต หวัง่ หลี ทีป่ รึกษาของผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผูแ้ ทน
กรุงเทพมหานครร่วมเป็นเกียรติในงาน China Hi-Tech Fair 2016 ณ เมือง
เซินเจิน้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะเมืองพีเ่ มืองน้องของเมืองเซินเจิน้
โดยได้เข้าร่วมฟังการเสวนาเรือ่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน พบปะและ
ประชุมร่วมระหว่างเมืองพี่เมืองน้องของเมืองเซินเจิ้น พร้อมทั้งหารือ
แนวทางความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองเซินเจิน้ และบริษทั
ชัน้ น�ำทีม่ ฐี านการผลิตในเมืองเซินเจิน้ ได้แก่ บริษทั Huawei บริษทั Hytera
และบริษทั BYD ระหว่างวันที่ 15–19 พฤศจิกายน 2559
InterNEWS l Vol. 10 No. 1
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โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน
					 Animation SYEP 2016
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทีผ่ า่ นมา เจ้าหน้าทีก่ องการต่างประเทศและ
เยาวชนผู ้ มี ค วามสามารถด้ า นแอนิ เ มชั่ น ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ผู ้ แ ทน
กรุงเทพมหานคร รวม 8 ชีวิต บินลัดฟ้าสู่จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้านแอนิเมชั่น
SYEP 2016 ในโครงการมีกจิ กรรมส�ำคัญ เช่น การอภิปรายแลกเปลีย่ น
ความรู้ด้านแอนิเมชั่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่ง
เยาวชนกรุงเทพมหานครของเราได้แสดงความสามารถจนเป็น
ที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้ ง นี้ ไ ด้ น� ำ เสนอแอนิ เ มชั่ น ที่ น ่ า ภาคภู มิ ใจฝี มื อ คนไทยเรื่ อ ง
“พระมหาชนก” เพือ่ เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พระอัครศิลปิน ผู้พระราชนิพนธ์ห นังสือเรื่อง
พระมหาชนก นอกจากนี้ ผูจ้ ดั โครงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้ และกล่าวถวาย
ความอาลัยแด่องค์พระอัครศิลปินของไทยอีกด้วย
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ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ

ข้ า ราชการและเยาวชนผู ้ แ ทนกรุ ง เทพมหานครจ� ำ นวน
25 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดไอจิ ณ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 - 25
ตุลาคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมส�ำคัญได้แก่ การเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ
จังหวัดไอจิ การเยีย่ มชมโรงเรียนมัธยมนิชโิ อะ และกิจกรรมครอบครัว
อุปถัมภ์ การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมส�ำคัญในการ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด ไอจิ
หลังจากที่ทั้งสองเมืองได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

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 ำ� คัญ ได้แก่ การเยีย่ มคารวะผูว้ า่ ราชการจังหวัดฟูกโู อกะและเยีย่ มชมวัดนิทไทจิ ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ไทย-ญีป่ นุ่
กิจกรรมเยี่ยมชมและร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนโรงเรียนนิชิโอะ
นายฮิเดอากิ โอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิมอบของที่ระลึกแก่เยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์
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กองการต่างประเทศ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

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
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