
1

InterNEWS
ส�ำนักงำนกำรต่ำงประเทศ ส�ำนกัปลดักรงุเทพมหำนคร  l  International Affairs Office, Office of the Permanent Secretary for the BMA

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

จดหมายข่าว 
ปีที ่10 ฉบบัที ่2 กมุภำพนัธ์ – พฤษภำคม 2560

Vol. 10 No. 2 February - May 2017

• สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเปิด
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the opening 
ceremony of Bangkok City Library

•  การลงนามบนัทกึความเข้าใจความร่วมมอืในอนาคตกบัจังหวดัฟกูโูอกะ ประเทศญีปุ่น่
 The MoU signing Ceremony on Further Cooperation with Fukuoka 

Prefecture, Japan
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	 วันศุกร์ที่	 28	 เมษายน	 พ.ศ.	 2560	 สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดหอสมุด
เมอืงกรงุเทพมหานคร	เขตพระนคร	โดยมพีลต�ารวจเอกอศัวนิ	ขวญัเมอืง	
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	 และ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร	 (Bangkok	 City	 Library)	 
ตัง้อยูบ่รเิวณสีแ่ยกคอกววั	ถนนราชด�าเนิน	จัดต้ังขึน้โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน	 ได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ	ด้วยตนเอง	
รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา	 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	ตลอดจนประวัติศาสตร์	และมรดกทางวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในทุกแง่มุม	 นอกจากนี้	
กรุงเทพมหานครยังรับความร่วมมือจากเมืองพี่เมืองน้องต่างๆ	 ท่ี
สนบัสนนุหนงัสอืภาษาต่างประเทศ	อาท	ิหนงัสอืจ�านวนเกือบ	1,000	เล่ม	
พร้อมตู้หนังสือไม้จากนครกวางโจว	

	 On	Friday	28	April	2017,	HRH	Princess	Maha	Chakri	
Sirindhorn	 has	 graciously	 presided	 over	 the	 opening	 
ceremony	 of	 the	 Bangkok	 City	 Library	 in	 Phra	 Nakhon	 
District,	with	the	presence	of	Pol.Gen.	Aswin	Kwanmuang,	
Governor	of	Bangkok,	and	BMA	executives.	The	Bangkok	
City	Library,	located	at	Khok	Wua	intersection	on	Ratchadamnoen	
Avenue,	was	established	to	encourage	people	to	pursue	
knowledge	in	various	fields	and	to	provide	them	resources	
concerning	His	Majesty	King	Bhumibol’s	wisdom,	particularly	
the	 sufficiency	 economy	 philosophy,	 along	with	 other	
unique	historical	and	cultural	heritage	of	Bangkok.	Moreover,	
the	 BMA	 receives	 support	 from	 sister	 cities	 supplying	 
foreign	 books	 and	materials	 for	 the	 Library	 such	 as	 
the	wooden	bookcases	and	almost	1,000	Chinese	books	
from	Guangzhou,	China.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Presides over 
the Opening Ceremony of the Bangkok City Library
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BMA Drawing Room

รับแขกห้อง

	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 2560	 นางเดนา	 เกรเบอร์	 ลาเด็ก		
หัวหน้าส�านักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน
ประจ�าประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลต�ารวจเอกอัศวิน	ขวัญเมือง	
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	เพือ่หารอืในประเด็นเกีย่วกบัการท�างาน
ขององค์การฯ	ในประเทศไทย	ผูล้ีภ้ยัในเขตเมอืง	แรงงานและการย้ายถ่ิน	
ณ	ห้องอัมรินทร์	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	

	 Mr.	 Suh	 Byung-soo	 นายกเทศมนตรีนครปูซาน	 
สาธารณรฐัเกาหล	ีและคณะ	จ�านวน	13	คน	พร้อมด้วยเอกอคัรราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย	เข้าเยี่ยมคารวะ	นางวรรณวิไล	
พรหมลักขโณ	 รองผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	 17	
กุมภาพันธ์	2560	ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือ
แนวทางการส่งเสรมิการแลกเปลีย่นและความร่วมมอืระหว่างกนัอย่าง
เป็นรูปธรรม

หวัหน้าส�านกังานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐานประจ�าประเทศไทย 
   เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Chief of Mission of International Organization for Migration to Thailand  
      pays a courtesy call on Governor of Bangkok

	 On	17	January	2017,	Mrs.	Dana	Graber	Ladek,	Chief	
of	Mission	of	International	Organization	for	Migration	(IOM),	
to	Thailand	paid	a	courtesy	call	on	Pol.Gen.	Aswin	Kwanmuang,	
Governor	 of	 Bangkok,	 to	 discuss	 issues	 relating	 to	 the	 
Organization’s	 duties	 in	 Thailand,	 urban	 refugees,	 labor	
and	migration	at	Ammarin	Room,	Bangkok	City	Hall.

นายกเทศมนตรนีครปซูาน สาธารณรฐัเกาหลี เข้าเย่ียมคารวะรองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
Mayor of Busan Metropolitan City, Republic of Korea,  

pays a courtesy call on Governor of Bangkok

										Mr.	Suh	Byung-soo,	Mayor	of	Busan	Metropolitan	
City	 and	 thirteen	 delegates	 from	 Busan	Metropolitan	 
City,	 Republic	 of	 Korea,	 together	 with	 His	 Excellency	 
Mr.	Noh	Kwang-il,	Ambassador	Extraordinary	and	Plenipotentiary	
of	the	Republic	of	Korea	to	the	Kingdom	of	Thailand,	visited	
Bangkok	City	Hall	to	pay	a	courtesy	call	on	Mrs.	Wanvilai	
Promlakano,	 the	 Deputy	 Governor	 of	 Bangkok,	 at	 
Amornpimarn	 Room.	 The	 delegation	 visited	 Bangkok,	 
Thailand,	to	discuss	ways	to	further	promote	substantial	
exchanges	and	cooperation	between	the	two	cities.
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พธิเีปิดโครงการดแูลผู้สูงอายรุะยะยาว
The Opening Ceremony of

Preventive Long-term Care (PLC) 
     Promotion Project in Bangkok

	 คณะผู้แทนจากจังหวัดฟูกูโอกะ	 และผู้แทนองค์การความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญีปุ่น่	หรอื	JICA		เข้าร่วมพธิเีปิดโครงการ	
Preventive	 Long-term	 Care	 (PLC)	 Promotion	 Project	 in	
Bangkok	ในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2560	ณ	โรงพยาบาลกลาง	 โดยมี
นายแพทย์ชวินทร์	 ศิรินาค	 ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย	 เป็นประธาน
ในพิธี	 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
กรงุเทพมหานครและจังหวดัฟกูโูอกะ	ทีไ่ด้สถาปนาความสมัพนัธ์เมอืง
พ่ีเมืองน้อง	เมือ่ปี	2549	ท�าให้เกิดความร่วมมอืในการพฒันาด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระหว่างท้ังสองเมือง	
โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้	 ระยะ
เวลา	3	ปี	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การ	JICA

	 						Dr.	Chawin	Sirinak,	Director- 
General	 of	 Health	 Department	 
welcomed	 the	 delegation	 from	 
Fukuoka	 Prefecture	 and	 Japan	 
International	 Cooperation	 Agency	
(JICA)	 in	 the	 opening	 ceremony	 of	
‘Preventive	 Long-term	 Care	 (PLC)	
Promotion	Project	in	Bangkok’	on	6	
February	2017	at	BMA	General	Hospital.	
The	 project	 was	 co-organized	 by	
Fukuoka	Prefecture	Government	and	
Bangkok	Metropolitan	Administration	
(BMA)	after	the	establishment	of	their	
Friendship	Cities	relationship	in	2006 

which	promotes	cooperation	on	medicine	and	public	health	
for	elderly	care	between	the	two	cities.	This	3-year-term	
project	was	funded	by	JICA,	and	aimed	to	promote	and	
improve	knowledge	about	elderly	care	for	BMA	personnel.

ister
CitiesS F cus
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	 วันที่	21	กุมภาพันธ์	2560	พลต�ารวจเอกอัศวิน	ขวัญเมือง	
ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายฮิโรชิ	 โอกาวา	 
ผูว่้าราชการจงัหวัดฟูกโูอกะ	ประเทศญีปุ่่น	พร้อมคณะในโอกาสเดนิทาง
เยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ	 และร่วมลงนามกับ 
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื
ที่จะมีต่อกันในอนาคต
	 กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะได้ลงนามสถาปนา 
ความสมัพนัธ์คร้ังแรกเมือ่วนัที	่8	กมุภาพันธ์	2549	ในข้อตกลงฉนัมติร	
(Friendship	 Agreement)	 นับต้ังแต่น้ันได้เกิดผลส�าเร็จของการ 
แลกเปล่ียนความร่วมมือในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างดียิ่ง	 อาทิ	 ด้านธุรกิจ	 
สิง่แวดล้อม	วัฒนธรรม	การศกึษา		การท่องเทีย่ว	และการพฒันาเยาวชน	
ข้อตกลงฉันมิตรดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ทั้งสองเมืองเกิดการ 
แลกเปล่ียนความร่วมมอืระหว่างกนัในหลายด้าน	โดยในเดือนตลุาคม	
2553	ได้มกีารจดัต้ังส�านักงานจังหวดัฟูกูโอกะประจ�ากรงุเทพมหานคร
ขึ้น	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่เกิดขึ้นนี้	
ต่อมาเมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2555	ทั้งสองเมืองได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืทีจ่ะมต่ีอกนัในอนาคต	ซึง่ส่งผลให้เกดิ
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการพัฒนาเยาวชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพของชนรุ่นหลัง	โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การศึกษา	 สิ่งแวดล้อม	 และ 
ความร่วมมือในด้านอื่น	ๆ	นับแต่นั้นเป็นต้นมา
	 บนพืน้ฐานของความส�าเรจ็จากการแลกเปลีย่นความร่วมมอื
ที่ผ่านมาในรอบ	10	ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง
กรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ	 กรุงเทพมหานครและจังหวัด 
ฟูกูโอกะได้เหน็พ้องท่ีจะด�าเนินความร่วมมอืด้านมาตรการเชงินโยบาย
ในการดแูลผู้สูงอายุ	โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพ-
ชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสองเมือง	โดยเมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2560	กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดฟูกูโอกะได้ร่วมกันจัดท�าโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
เชงิป้องกนัในกรงุเทพมหานคร	(Preventive	Long	Term	Care	(PLC)	
Promotion	 Project	 in	 Bangkok)	 ซึ่งเป็นโครงการท่ีเกิดจาก 
การด�ารโิดยผู้บรหิารของทัง้สองเมอืง	ทีต่่างเหน็ชอบให้เกดิความร่วมมอื
ในการพฒันาด้านการแพทย์และสาธารณสขุเพือ่การดแูลผูส้งูอาย	ุซึง่
โครงการน้ีเป็นโครงการระยะยาว	3	ปี	ทีไ่ด้รบัการสนับสนนุจาก	JICA	
ในการให้ความรู้	ประสบการณ์และเทคโนโลยต่ีางๆ	ทีจ่งัหวดัฟกูโูอกะ

	 On	21	February	2017,	Pol.Gen.	Aswin	Kwanmuang,	
Governor	of	Bangkok,	welcomed	Mr.	Hiroshi	Ogawa,	Governor	
of	Fukuoka	Prefecture,	Japan,	and	Fukuoka	delegation	on	
his	official	visit	to	Bangkok,	and	signed	the	Memorandum	
of	Understanding	(MoU)	on	Further	Cooperation.
	 Fukuoka	 Prefecture	 and	 Bangkok	Metropolitan	
Administration	first	signed	their	Friendship	Agreement	on	
8	February	2006.	Since	then	Fukuoka	Prefecture	and	BMA	
have	achieved	various	 cooperation	 relating	 to	business,	
environment,	 culture,	 education,	 tourism,	 and	 youth	 
development.	The	Friendship	Agreement	assisted	to	promote	
cooperation	 between	 the	 two	 cities.	 On	October	 2010,	
Fukuoka	 Prefectural	 Government	 in	 Bangkok	 was	 
established	to	strengthen	their	friendship.	Then	on	10	February	
2012,	both	cities	signed	the	MoU	on	Further	Cooperation	
which	 promote	 cooperation	 on	 youth	 development	 
in	order	to	cultivate	understanding	and	friendship	of	young	
generations.	The	MoU	aims	to	promote	human	resource	
development,	education,	environment,	and	other	kind	of	
cooperation.
	 Upon	 the	 success	 of	 the	 Friendship	 Agreement	
between	the	BMA	and	Fukuoka	Prefecture	in	the	past	10	
years,	both	cities	agreed	to	cooperate	on	elderly	care	policy	

ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยือนกรุงเทพมหานคร
   Governor of Fukuoka Prefecture Visits Bangkok
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	 พลต�ารวจเอกอัศวนิ	ขวญัเมอืง	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	
พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	
และคณะผู ้แทนจากสภาวัฒนธรรมไทย	 -	 จีนและส ่งเสริม 
ความสัมพนัธ์	ได้เดนิทางเยอืนเมอืงชงิเต่า	เมอืงจีห้นงิ	เมืองจีห้นาน	มณฑล
ชานตง	และกรงุปักกิง่สาธารณรฐัประชาชนจนี	ระหว่างวนัที	่19	-	25	
มนีาคม	2560	เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้องกบักรงุปักกิง่	
และความร่วมมือฉันมิตรกับมณฑลชานตง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
โดยได้มโีอกาสเข้าพบผูบ้ริหารระดับสงู	ผูน้�าเมอืงและบุคคลส�าคญัเพือ่ 
ศึกษาด้านการวางผังเมือง	การจัดการระบบน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย	
และเยีย่มชมสถานทีส่�าคญัต่างๆ	เช่น	บรษัิทผลติรถไฟฟ้าความเรว็สงู	
CRRC	มหาวิทยาลยัชิงเต่า	และสถาบนัขงจ๊ือ	การเดินทางเยือนครัง้นี้	
ได ้มีการลงนามในบันทึกความร ่ วมมือด ้ านการศึกษาโดย	 
นางชนัญยา	จาดชนบท	รองผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา	รกัษาราชการ
ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	 และบันทึกความร่วมมือ 
ด้านการท่องเทีย่ว	ลงนามโดยนายธวชัชยั	อรรถนติย์	รองผูอ้�านวยการส�านกั
วฒันธรรม	กฬีา	และการท่องเทีย่ว	รกัษาราชการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
ส�านักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่องเที่ยว	 ร่วมกับนายจาง	 หมิงฉี	 
ผูอ้�านวยการคณะกรรมาธกิารพัฒนาการท่องเท่ียวมณฑลชานตง	

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเดนิทางเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี
Governor of Bangkok visits People’s Republic of China

	 Pol.Gen.	Aswin	Kwanmuang,	Governor	of	Bangkok,	
executives	 of	 Bangkok	 Metropolitan	 Administration,	 
members	of	the	Bangkok	Metropolitan	Council,	and	delegates	
from	Thai-Chinese	Cultural	and	Relationship	Council	visited	
Qingdao,	 Jining,	 and	 Jinan,	 Shandong	 Province,	 and	 
Beijing,	 People’s	 Republic	 of	 China.	 The	 visit	 was	 to	
strengthen	Sister	Cities	Relations	with	Beijing	and	Friendly	
Cities	Relations	with	Shandong	Province.	The	delegation	
from	Bangkok	paid	courtesy	call	on	executives	and	leaders	
of	each	city	and	signed	MoU	on	education	and	tourism.	

ถ่ายทอดให้หน่วยงานสงักดักรงุเทพมหานคร	ก่อนทีจ่ะเผยแพร่ให้แก่
อาสาสมัครและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
	 จงัหวดัฟกููโอกะเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญัท้ังด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีชีวภาพนาโน	 เป็นเมืองศูนย์กลาง
คมนาคม	มีสนามบิน	2	แห่ง	เป็นสถานที่รับส่งสินค้าและจุดแวะพัก
ก่อนเดินทางไปทวปีต่างๆ	อกีท้ังเป็นแหล่งรวมบรษิทั	องค์กร	ห้างร้าน
ต่างๆ	 จ�านวนมาก	 จังหวัดฟูกูโอกะไม่เพียงแต่เป็นเมืองทันสมัย 
และอุดมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น	หากเทียบกับโตเกียว	 และ
โอซากาแล้ว	 จังหวัดฟูกูโอกะได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองน่าอยู่	 
มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี	และมีค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล
	 การเดินทางของผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะในครั้งนี้นับว่า
มคีวามส�าคญัยิง่	ในการพฒันาความสมัพนัธ์ให้มคีวามแน่นแฟ้นยิง่ขึน้
และส่งเสริมความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสอง
เมืองต่อไปอย่างยั่งยืน

which	 aim	 to	promote	quality	 of	 life	 for	 elderly	 people	 
in	Bangkok,	and	to	promote	friendship	between	the	two	cities.	
On	6	February	2017,	Fukuoka	Prefecture	and	BMA	co-hosted	
the	 Preventive	 Long	 Term	Care	 (PLC)	 Promotion	 Project	 
in	Bangkok.	This	 three-year	 long	project	 aims	 to	develop	
medicine	and	public	health	for	elderly	people,	supported	
by	JICA	providing	knowledge,	experience,	and	technology	
for	organizations	under	the	BMA,	then	distribute	to	volunteers	
and	elderly	people	in	communities.
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	 ดร.	 วัลลภ	 สุวรรณดี	 ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร	 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองโยโกฮามา	
ประเทศญี่ปุ่น	น�าโดย	Mr.	Toru	Hashimoto	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	 ส�านักการต่างประเทศ	 เมื่อวันท่ี	 25	
มกราคม	2560	ณ	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	โดยได้มีการหารือ
ร ่วมกับผู ้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อม	 และผู ้แทนจากส�านัก 
สิง่แวดล้อม	ในการจดัท�าบนัทกึความเข้าใจด้านความร่วมมอืทางวชิาการ
เรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนระหว่างกรุงเทพมหานครและเมือง 
โยโกฮามา	นอกจากน้ี	ผูแ้ทนจากบริษัทนิสสนั	ประเทศไทย	ได้น�าเสนอ
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้า	หรือ	Electric	Vehicle	(EV)	
ซึ่งเป็นเทคโนโลยียานพาหนะสีเขียวที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอน	 และ
คาดว่าจะสามารถตอบสนองนโยบายกรุงเทพฯ	สีเขียวได้เป็นอย่างดี
ในอนาคต

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้แทน
             จากเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
 Chairman of Advisers to Governor of Bangkok Welcomes the 
             Representatives from Yokohama City, Japan

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Dr.	Vallop	Suwandee,	Chairman	of	Advisers	 to	 
Governor	of	Bangkok,	welcomed	the	representatives	from	
Yokohama	City,	Japan	led	by	Mr.	Toru	Hashimoto,	Executive	
Director	 of	 Development	 Cooperation	 Department,	 and	
International	 Affairs	 Bureau	 on	 25th	 January	 2017	 at	 
Bangkok	City	Hall.	In	this	occasion,	the	delegation	discussed	
with	the	Director-General	and	officials	from	Environment	
Department	regarding	the	content	of	the	draft	Memorandum	
of	Understanding	on	Technical	Cooperation	on	Sustainable	
Urban	Development	between	the	BMA	and	Yokohama	City.	
Furthermore,	the	representatives	from	Nissan	Motor	Thailand	
took	this	opportunity	to	present	capacity	of	Electric	Vehicle,	
which	is	a	green,	and	zero	emission	technology	that	could	
efficiently	respond	to	Green	Bangkok	policy	in	the	future.

การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศศึกษาดูงาน
          ที่กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
    The Delegation from People’s Republic of Bangladesh Visits Bangkok 

Metropolitan Administration at Bangkok 
City Hall

									เมื่อวันอังคารที่	10	มกราคม	2560	นายซีรอซันคาร	ปาทาน	
รองผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล	 เป็นประธาน 
ในการต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากสาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ	น�าโดย	
Mrs.	 Rowshan	 Ara	 Begum	 รองปลัดกระทรวงรัฐบาลท้องถิ่น	 
การพัฒนาชนบทและสหกรณ์บงักลาเทศ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีร่ะดบันายก-
เทศมนตรีเมืองจากสาธารณรัฐบังกลาเทศ	 และเจ้าหน้าท่ีจาก 
สถานเอกอัครราชทตูบงักลาเทศประจ�าประเทศไทย	โดยกรงุเทพมหานคร
จัดให้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร
โยรวม	 และการบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	
โดยได้รับความสนใจจากคณะผู้แทนฯ	 เป็นอย่างดี	 และได้มีการถาม
ตอบข้อซักถามในระหว่างการบรรยายสรุป

	 On	Tuesday	10th	January	2017,	Mr.	Seerawsankhan	
Pathan,	Deputy	Director-General	of	Strategy	and	Evaluation	
Department,	 welcomed	 the	 delegation	 from	 People’s	
Republic	of	Bangladesh.	Headed	by	Mrs.	Roswan	Ara	Begum,	
Deputy	 Permanent	 Secretary	 for	 the	Ministry	 of	 Local	
Government,	 Rural	 Development,	 and	 Cooperatives,	 
together	with	mayors	 from	 cities	 in	 People’s	 Republic	 
of	Bangladesh,	and	officer	 from	Bangladesh	Embassy	to	 
Thailand.	The	Bangkok	Metropolitan	Administration	gave	an	
overview	presentation	on	BMA	management,	monetary,	
and	 fiscal	 policies,	 which	 gain	 a	 lot	 of	 interest	 from	 
the	delegation.	There	was	also	a	Q&A	session	which	the	
delegates	could	be	able	to	ask	questions	and	share	their	
ideas	regarding	the	presentations.
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								นางสาวปราณี	สัตยประกอบ	รองปลัดกรุงเทพมหานคร	และ
นายฮิโรฟูมิ	ซาโตะ	ประธานชมรมไอจิไก	เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาไอจิไก	ประจ�าปี	2559	จ�านวน	15	ทุน	ทุนละ	5,000	บาท	
เมื่อวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2560	 ให้แก่นักเรียนที่ใฝ่การศึกษา 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 
ณ	ห้องเจ้าพระยา	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
										ชมรมไอจไิกเป็นชมรมของบรษัิทและองค์กรทีม่สี�านกังานใหญ่
อยู่ในจังหวัดไอจิ	 ประเทศญ่ีปุ่น	 ซึ่งมาประกอบกิจการสาขาอยู่ใน
ประเทศไทย	และได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมขึ้นในปี	พ.ศ.	2521	ปัจจุบัน
มีสมาชิก	 147	 บริ ษัท	 ชมรมไอจิไกได ้ ให ้ความร ่วมมือกับ
กรงุเทพมหานครในด้านการพัฒนาเยาวชนโดยมอบทนุการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	29	ปี	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2532	จนถึงปัจจุบัน	
รวมมูลค ่ า ทุนการศึกษาที่ ชมรมไอจิ ไกได ้มอบแก ่นัก เรียน
กรุงเทพมหานคร	คิดเป็นเงิน	1,275,000	บาท

พิธีมอบทุนการศึกษาไอจิไก ประจ�าปี 2559
   2016 Aichi Kai Scholarship Awarding Ceremony

Sustainable Development Goals & New Urban Agenda 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระการพัฒนาเมืองใหม่

	 Miss	 Pranee	 Satayaprakop,	 Deputy	 Permanent	
Secretary	 for	 BMA,	 and	Mr.	 Hirofumi	 Sato,	 Chairman	 of	
Aichi	Kai,	co-presided	over	the	2016	Aichi	Kai	Scholarship	
Awarding	Ceremony	on	24th	February	2017	at	Chao	Phraya	
Room,	Bangkok	City	Hall.	Fifteen	scholarships,	5,000	baht	
each,	were	awarded	to	Bangkok	Metropolitan	Administration	
(BMA)	 school	 students	with	good	academic	 records	but	
limited	household	income.
	 Aichi	 Kai	 is	 an	 association	 comprising	 Japanese	
companies	and	firms	headquartered	 in	Aichi	Prefecture,	
Japan,	those	with	their	branch	offices	in	Thailand.	Since	its	
establishment	in	1978,	Aichi	Kai	has	147	members.	It	has	
worked	in	cooperation	with	BMA	in	youth	development	
by	 granting	 scholarships	 to	 BMA	 school	 students	 for	 
29	consecutive	years,	from	1989	to	2017,	with	1,275,000	Baht	
of	accumulated	amount	of	scholarships.

	 องค์การสหประชาชาติ	(United	Nations:	UN)	ก�าหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	
SDGs)	เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี	ค.ศ.	2015	
(พ.ศ.	 2558)	 ต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 
(Millennium	Development	Goals:	MDGs)	ที่ส้ินสุดลงเม่ือเดือน
สิงหาคม	 2558	 ซึ่งการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ	 
ครั้งที่ 	 70	 (The	 70th	 Session	 of	 the	 United	 Nations	 
General	Assembly)	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2558	ณ	นครนิวยอร์ก	 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	
(The	 2030	 Agenda	 for	 Sustainable	 Development)	 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 เพื่อให้ประเทศต่างๆ	 
น�าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จ	 เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน
เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ในช่วงระยะเวลา	 15	 ปี	 
(เดือนกันยายน	2558	–	สิงหาคม	2573)
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ประกอบด้วย	17	เป้าหมาย	ดังนี้	
เป้าหมายที่	1:	ขจัดความยากจน		 	 	 เป้าหมายที่	10:	ลดความเหลื่อมล�้า
เป้าหมายที่	2:	ขจัดความหิวโหย	 	 	 เป้าหมายที่	11:	เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่	3:	การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 เป้าหมายที่	12:	แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน	
เป้าหมายที่	4:	การศึกษาที่เท่าเทียม	 	 	 เป้าหมายที่	13:	การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่	5:	ความเท่าเทียมทางเพศ	 	 เป้าหมายที่	14:	การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
เป้าหมายที่	6:	การจัดการน�้าและสุขาภิบาล	 	 	 								ทรัพยากรทางทะเล	
เป้าหมายที่	7:	พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้	 เป้าหมายที่	15:	การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
เป้าหมายที่	8:	การจ้างงานที่มีคุณค่าและ	 	 เป้าหมายที่	16:	สังคมสงบสุข	ยุติธรรม	ไม่แบ่งแยก	  
																		การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 	 เป้าหมายที่	17:	ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่	9:	อุตสาหกรรม	นวัตกรรม	โครงสร้างพื้นฐาน

	 ส�าหรับประเทศไทยได้มีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 
นายกรัฐมนตรไีด้รบัรองวาระการพัฒนาทีย่ัง่ยืน	ค.ศ.	2030	ในการประชุมดังกล่าวด้วย	โดยเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื	(SDGs)	ถอืเป็นประเดน็
ส�าคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 เพื่อสร้างสังคมท่ีเป็นสุข	 ลดความเหล่ือมล�้า 
ทางสังคม	 ขจัดปัญหาความยากจน	 ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว	 มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งแนวทางของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสามารถสะท้อนถึงกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เช่นกัน	อาทิ	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท	ค�านึงถึงความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง	ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต		ซึ่งจะน�าไปสู่ความสุขในการด�าเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

	 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ีอยู ่อาศัย
และเมืองอย่างยั่งยืน	คร้ังที่	3	(HABITAT	III)	ระหว่างวันที่	17–20	
ตุลาคม	2559	ณ	กรุงกีโต	สาธารณรัฐเอกวาดอร์	เป็นเวทีส�าหรับ
ประเทศสมาชิกได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง	 (Political	
Declaration)	ในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมวาระการ
พัฒนาเมืองใหม่	 (New	 Urban	 Agenda:	 NUA)	 ซึ่งถือเป็น 
วิสัยทัศน์ของประชาคมโลกในการพัฒนาที่อยู ่อาศัยและเมือง 
อย่างยัง่ยนื	ครอบคลมุด้านสงัคม	เศรษฐกจิ	และสิง่แวดล้อม	สามารถ
เชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน	ค.ศ.	2030	และความตกลง
ระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยให้ความส�าคัญกับบทบาทและ
อ�านาจรัฐบาลท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์	 อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเฉพาะการวาง 
พ้ืนฐานการพัฒนาบนหลักการให้คนเป็นศูนย์กลาง	การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การพัฒนา	และบทบาทของชุมชนด้านการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ

	 The	 United	 Nation	 provides	 the	 Sustainable	 
Development	Goals	 (SDGs)	which	 is	 the	new	framework	
for	post-2015	development	agenda	following	the	Millennium	
Development	Goals	(MDGs).	The	United	Nation	Sustainable	
Development	Summit	was	held	during	25-27	September	
2015	in	New	York,	the	United	States	of	America	for	adopting	
the	 2030	 Agenda	 for	 Sustainable	 Development	 and	 
Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs).	 There	 are	 17	 
Sustainable	 Development	 Goals	 to	 reach	 the	 target	 on	
economic,	society	and	environment	for	all	countries.	
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	 วันที่	 12	 มกราคม	 2560	 ผู ้อ�านวยการและบุคลากร 
ส�านักงานเขตราชเทว	ีได้ให้การต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากสถาบันโนมรูะ	
ประเทศญี่ปุ่น	 คณะผู้แทนฯ	 ได้สัมภาษณ์ผู้อ�านวยการเขต	 ผู้ปฏิบัติ
งาน	และประชาชนผู้เข้ารับบริการ	ณ	ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
ของส�านกังานเขต	เพือ่ศึกษาภาพรวมการให้บริการประชาชน	ลกัษณะ
งานบริการในความรับผิดชอบ	ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์บริการ
ประชาชน	 จุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้เพื่อน�า
ข้อมูลไปศึกษาวิจัยไปพัฒนาการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์	จ�ากัด	
ในการอ�านวยความสะดวกด้านการบรกิารของภาครฐัในประเทศญีปุ่น่
ให้ดียิ่งขึ้น

ผูแ้ทนจากสถาบนัวจิยัโนมรูะ ประเทศญีปุ่น่ 
เก็บข้อมลูด้านการให้บรกิารสาธารณะของ
ส�านักงานเขตราชเทวี

Delegation from Nomura Institute, Japan, 
collects information about public service 
from Ratchathewi District Office
	 On	12	January	2017,	Director	of	Ratchathewi	District	
Office,	 and	 officials	 welcomed	 the	 delegation	 from	 
Nomura	 Institute,	 Japan.	 The	 delegates	 interviewed	 
the	Director	of	Ratchathewi	District	Office,	government	officers,	
and	 citizen	 about	 public	 service	 provided	 at	 Bangkok	 
Service	 Center	 at	 Ratchathewi	 District	 Office.	 Nomura	 
Institute	 will	 use	 the	 information	 collected	 from	 
the	interviewees	to	help	improve	public	service	provided	
by	Japan	Post	Co.,	Limited.

ประเทศไทยเข้าร่วมการประชมุดังกล่าว	ถอืเป็นการสร้างความเช่ือมัน่
และแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความส�าคญัด้านการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั
และเมอืงให้มีความยัง่ยนืและเป็นพืน้ฐานส�าคัญในการด�าเนนิงานเพือ่
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (SDGs)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เป้าหมายที	่11	เรือ่งการท�าให้เมอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย์มคีวาม
ปลอดภัย	 ความต้านทาน	 และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ครอบคลุมและยั่งยืน	 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ส�าหรับ
ประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	 รวมถึงเป็น
แนวทางการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาเมืองใหม่ท่ีเก่ียวข้องใน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างบูรณาการต่อไป

	 The	United	Nations	Conference	on	Housing	and	
Sustainable	Urban	Development	(Habitat	III)	was	held	during	
17-20	October	2015	in	Quito,	Ecuador	for	adopting	the	New	
Urban	Agenda.	The	New	Urban	Agenda	is	a	new	framework	
for	sustainable	urban	development	and	human	settlement	
through	 cooperation	with	 various	 stakeholders,	 urban	 
actors,	communities,	and	local	government.	This	agenda	also	
related	to	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development	
and	the	addressing	climate	change.	

แหล่งที่มา:
http://nua.unhabitat.org/
http://www.un.or.th/globalgoals/th/
https://www.habitat3.org/bitcache/b581c7d6129c25b03b0102e2a7e5e175e9019535?vid=586129&disp	osition=inline&op=view)
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-31-58/item/108124-id-108124
http://thaitribune.org/contents/detail/303?content_id=14545
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	 นางอณุสรา	 ชื่นทรวง	 ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ 
เข้าร่วมการสัมมนา	The	2nd	Tokyo	Global	Partner	Seminar	
ภายใต้หัวข้อ	 “ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองจาก
นานาชาติ:	 ผลการพัฒนาเมืองและความท้าทาย”	 (International	
Cooperation	and	Exchange	Among	Cities:	Outcome	and	
Challenges)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์
ด้านการต่างประเทศระหว่างเมืองมาแก้ปัญหาที่เมืองต้องเผชิญ	
ระหว่างวันที่	31	มกราคม	-	3	กุมภาพันธ์	2560

การสัมมนา 

										Mrs.	Anusara	Chuensuang,	Director	of	International	
Affairs	 Division,	 participated	 in	 the	 2nd	 Tokyo	 Global	 
Partner	 Seminar,	 from	 31	 January	 to	 3	 February	 2017.	 
The	Seminar	was	organized	under	the	theme	of	“International	
Cooperation	 and	 Exchange	 among	Cities:	Outcome	 and	
Challenges,”	aiming	to	use	foreign	relations	between	cities	
to	solve	ongoing	problems.

การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมโครงการ	 									

	 	แลกเปล่ียนเยาวชนกับเมืองพ่ีเมืองน้อง	ประจ�าปี	2560

2017	Bangkok	Youth	Exchange	Program	with	Sister	Cities

	 เมื่อวันที่	13	–	15	มีนาคม	2560	กองการต่างประเทศได้
ทดสอบคัดเลือกเยาวชนกรุงเทพมหานคร	 เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
แลกเปลีย่นเมอืงพีเ่มอืงน้อง	ซึง่โครงการดงักล่าวถอืเป็นหนึง่ในกิจกรรม
ส�าคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ 
เมอืงพีเ่มอืงน้อง	ได้แก่	เมอืงเซีย่งไฮ้	สาธารณรฐัประชาชนจีน	จังหวดัไอจิ	
ประเทศญี่ปุ่น	 และกรุงโซล	 สาธารณรัฐเกาหลี	 หลังจากการลงนาม 
ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง	 และ 
ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพ

The 2nd Tokyo Global Partner Seminar
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	 On	13	–	15	March	2017,	students	from	schools	and	
universities	in	Bangkok	participated	in	the	selective	round	
of	Bangkok	Youth	Exchange	Programme	with	Sister	Cities.	
The	Youth	Exchange	Program	is	one	of	the	important	activities	
to	strengthen	friendship	with	Shanghai,	People’s	Republic	
of	China,	Aichi,	Japan,	and	Seoul,	Republic	of	Korea	which	
signed	 Sister	 City	 Agreement,	 and	 Friendship	 City	 with	
Bangkok.

	 การประชุม	East	Asia	Summit	High-Level	Seminar	on	
Sustainable	Cities	ครั้งที่	8	ระหว่างวันที่	14	–	16	มีนาคม	2560	
เป็นการประชุมโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย	 รัฐบาลญี่ปุ่น	
รัฐบาลกัมพูชา	ส�านักงานเลขาธิการอาเซียน	และ	ASEAN	Working	
Group	on	Environmentally	Sustainable	Cities	มีจุดประสงค์
การประชมุเพือ่หารอืประเด็นด้านการจัดการสิง่แวดล้อม	และแสวงหา
โอกาสเพื่อความร่วมมือระหว่างเมือง	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลาย
ประเทศและองค์กร	 มีเนื้อหาการประชุมเรื่องการเชื่อมกฎระเบียบ
ด้านส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ	 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชนนอกเหนือจากความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และความคิดรเิริม่ใหม่
เพื่อการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริม
ก�าหนดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี	ค.ศ.	2030	

	 8th	 East	 Asia	 Summit	 High-Level	 
Seminar	on	Sustainable	Cities	during	14	–	16	
March	2017	was	co-hosted	by	Thai,	Japanese,	 
Cambodian	Government,	ASEAN	Secretariat,	
and	ASEAN	Working	Group	on	Environmentally	
Sustainable	 Cit ies.	 The	 objectives	 of	 
the	seminar	were	to	discuss	about	environmental	
issues,	 and	 to	 provide	 opportunities	 in	 
cooperation	 among	 various	 sectors	 which	

การประชุม East Asia Summit High-Level Seminar 

                    on Sustainable Cities ครั้งที่ 8

8
th
 East Asia Summit High-Level Seminar on 

           Sustainable Cities

participated	in	the	seminar.	Discussed	themes	in	the	seminar	
were	Localizing	SDGs:	Connecting	Policy	with	implementation,	
Public-Private	Partnerships	(PPP)	beyond	Corporate	Social	
Responsibility	(CSR),	and	Upcoming/New	Initiatives,	Theories	
and	Frameworks.	
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	 รองปลดักรงุเทพมหานคร	(พนัต�ารวจเอกพิชยั	เกรยีงวฒันศริ)ิ	
พร้อมด้วยผู้แทนจากกองการขนส่ง	 ส�านักการจราจรและขนส่ง	 
เป็นผูแ้ทนกรงุเทพมหานครเดนิทางเข้าร่วมการประชมุนานาชาตด้ิานการ
ขนส่งทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม	ครัง้ที	่10	ระหว่างวนัที	่14-16	มนีาคม	
2560	ณ	นครหลวงเวยีงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว	
ซ่ึงมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทใีห้ประเทศสมาชกิกลุม่	Environmentally	
Sustainable	 Transport	 (EST)	 และประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ได้แสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาระบบขนส่ง 
สาธารณะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	
(SDGs)	ภายในปี	พ.ศ.	2573	ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนด
ไว้	 อีกทั้งเป็นการทบทวนปฏิญญากรุงเทพด้านการขนส่งท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 (Bangkok	Declaration	2020)	ที่เป็นการประสาน
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานด้านสิง่แวดล้อมและการขนส่งในภูมภิาค
เอเชียซ่ึงเป็นกลไกส�าคญัในการแลกเปลีย่นความรู	้ประสบการณ์	และ
สนับสนุนการด�าเนินงานด้านที่เกี่ยวข้อง	 ในโอกาสนี้	 รองปลัด
กรุงเทพมหานครได้ร่วมลงนามใน	“ภาคผนวกปฏิญญาเกียวโต	 เพื่อ
การส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ~	 มุ่งสู่การ
ตระหนักถึงเมืองในเอเชียที่มีความยืดหยุ่น	 ชาญฉลาด	 และน่าอยู่”	
ร่วมกับผู้แทนเมืองจ�านวนกว่า	30	เมือง	ซึ่งเป็นการแสดงเจตจ�านงว่า
เมืองต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเอเชียจะร่วมกันด�าเนินการและพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนให้เกิดการความเท่าเทียม	เข้าถึง	และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของเมืองตนเองอย่างยั่งยืน

การประชุม The 10th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) 
Forum in Asia ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The 10th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia

	 Pol.Col.	Pichai	Kriengwatanasiri,	Deputy	Permanent	
Secretary	for	BMA,	together	with	delegates	from	Transportation	
Division,	Department	of	Traffic	and	Transport,	represented	
the	BMA	to	participate	in	the	10th	Regional	Environmentally	
Sustainable	Transport	(EST)	Forum	in	Asia	held	on	14	–	16	
March	2017	in	Vientiane,	Lao	People’s	Democratic	Republic.	
The	main	objective	of	this	forum	was	to	be	an	international	
platform	for	the	EST	member	countries	and	Asian	countries	
to	showcase	their	policies	and	visions	of	Environmentally	
Sustainable	 Transport	 Development,	 especially	 in	 term	 
of	achieving	the	Sustainable	Development	Goals	by	2030.	
Moreover,	it	was	an	opportunity	to	review	Bangkok	Declaration	
2020	 that	 aims	 to	 collaborate	with	 environmental	 and	
transport	agencies	in	Asia	which	is	the	essential	mechanism	
for	 exchanging	 knowledge	 and	 experiences,	 as	well	 as	
supporting	relevant	procedures	in	Asian	countries.	In	this	
occasion,	Pol.	Col.	Pichai	Kriengwatanasiri	and	other	more	
than	 30	 city	 representatives	 had	 signed	 “Addendum	 
to	Kyoto	Declaration	–	For	the	Promotion	of	Environmentally	
Sustainable	Transport	~	Towards	Realizing	Resilient,	Smart	
and	Livable	Cities	in	Asia”.	It	was	to	reveal	cities’	intention	
to	 cooperate	 and	 develop	 public	 transport	 system	 for	
equity	and	sustainable	city	in	Asia.
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	 พลต�ารวจเอกอัศวนิ	ขวญัเมอืง	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
ได้แถลง	“1	ภารกิจพิเศษ	5	นโยบายทันใจ	19	ภารกิจผลักดันทันที”	
ในวันที่	13	ธันวาคม	2559	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่คณะผู้บริหารพิจารณา
ว่า	 สามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว	 เห็นผลส�าเร็จหรือความคืบหน้าได้ 
อย่างชดัเจนเป็นรปูธรรม	ภายในเวลา	1	ปี	6	เดอืน	ด้วยการใช้ทรพัยากร
ทีม่อียูเ่พือ่ให้ท�างานได้ทนัท	ีมปีระสทิธภิาพและประหยดั	และด้วยการ 
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
ภาคประชาสังคม	 และภาคประชาชน	 เพื่อเป็นการวางรากฐานของ
งานและโครงการในการพฒันาเมอืงและดแูลคนกรงุเทพฯ	ในอนาคต
ต่อไปภายใต้แนวคิด	“ผลักดันทันใจ		แก้ไขทันที”

5 นโยบายทันใจ

1)		สะอาด	(Clean)	:	บ้านเมืองสะอาด	การบริหารราชการใสสะอาด
2)	 สะดวก	 (Convenient)	 :	 เดินทางสะดวก	 ใช้ชีวิตสะดวก	 ข้อมูล

สะดวก
3)		ปลอดภัย	 (Community)	 :	 ชีวิตปลอดภัย	 ทรัพย์สินปลอดภัย	

ชุมชนและสังคมปลอดภัย
4)		คุณภาพชีวิตดี	(Care)	:	ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน	สิ่งแวดล้อม	

และระบบนิเวศ
5)	วิถีพอเพียง	 (Common	way	of	 living)	 :	ภูมิใจในรากฐานไทย	

พอใจในความเป็นอยู่

นโยบาย Now “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” 

    เพื่อน�ากรุงเทพมหานครก้าวสู้ปีที่ 45 

“Bangkok Now Policy” for the 45
th
 Anniversary 

 of Bangkok Metropolitan Administration

	 Pol.	Gen.	Aswin	Kwanmuang,	Governor	of	Bangkok,	
announced	the	“Bangkok	Now”	Policy	on	13	December	2016,	
which	executives	of	Bangkok	Metropolitan	Administration	
(BMA)	 agreed	 that	 the	 policy	 could	 be	 implemented	 
and	achieved	within	the	period	of	one	and	a	half	year.	 
By	exercising	BMA	existing	resources	and	seeking	cooperation	
with	community,	public,	and	private	sectors,	BMA	will	be	
able	to	work	effectively	and	economically.	Moreover,	this	
policy	will	be	the	foundation	for	project	and	task	to	develop	
community	and	take	care	of	citizen	lives	in	the	future.

The Five NOW Policies by Governor Aswin Kwanmuang

1)		Clean:	Clean	city	and	clean	(transparent)	administration.
2)	 Convenient:	 Convenient	 transportation,	 convenient	

living,	and	convenient	to	access	information.
3)		Community:	Safe	life,	safe	property,	and	safe	community	

and	society.
4)		Care:	Care	for	quality	of	life,	environment	and	ecosystem.
5)	 Common	way	 of	 living:	 Proud	 of	 Thai	 identity	 and	 

satisfied	with	sufficient	living.
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