
สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานคร 
ระหว่างเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2557 

               -------------------------------------- 
 
 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าพทุธศกัราช 2557 เมือ่วนัพุธที ่8 
ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

๑. พลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู ่   ประธานกรรมการ       
๒. นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการ   
๓. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล กรรมการ  
๔. นายสงขลา วชิยัขทัคะ กรรมการ  
5. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 

ผูช้ว่ยเลขานุการ 

1. นางณฐัรด ี ซุ่ยยงั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ  
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวทพิวรรณ สทุธ ิ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 
สรปุผลงานของคณะกรรมการฯ  

 1. พิจารณาการขยายความสมัพนัธฉั์นมิตรกบัสภาเมืองในสาธารณรฐัแอฟริกาใต้ 
 สภากรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธล์กัษณะสภาบา้นพีเ่มอืงน้องกบัสภาเมอืงในต่างประเทศ  
รวม 17 เมอืง เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นทวปีเอเชยี 12 เมอืง ทวปียโุรป 4 เมอืง และทวปีอเมรกิาเหนือ 1 เมอืง  
การด าเนินโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องเป็นชอ่งทางส าคญัในการแลกเปลีย่นความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ 
ในระดบัทอ้งถิน่ ซึง่จะชว่ยเพิม่ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งประเทศในระดบัชาต ิและสง่เสรมิภาพลกัษณ์
อนัดขีองประเทศไทยในทุกระดบั 
 เอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงพรทิอเรยี สาธารณรฐัแอฟรกิาใตไ้ดม้โีอกาสหารอืกบันาย Joshua 
Ngonyama สมาชกิคณะเทศมนตร ีเมอืงชวาเน่  (ชือ่เป็นทางการของกรุงพรทิอเรยี) เกีย่วกบัแนวทาง
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ด าเนินการเพือ่ขยายความรว่มมอืระหวา่งกรุงเทพมหานคร และกรุง Tshwane โดยเฉพาะการเพิม่
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงานบรหิารสว่นทอ้งถิน่และประชาชนทัง้สองฝ่าย ซึง่นาย Joshua ตอบวา่
สาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้มคีวามยนิดทีีจ่ะขยายความสมัพนัธฉ์นัมติรกบักรุงเทพมหานคร โดยเบือ้งตน้
เหน็วา่ควรมกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกนัเพือ่ท าความรูจ้กั หารอืลู่ทางความรว่มมอืในดา้นต่าง 
ๆ  โดยฝ่ายไทยอาจจะมาเยอืน หรอืเชญิใหฝ่้ายสาธารณรฐัแอฟรกิาใตเ้ดนิทางเยอืนไทย ซึง่
เอกอคัรราชทตู ณ กรุงพรทิอเรยี สาธารณรฐัแอฟรกิาใตร้บัจะประสานงานกบัสภากรุงเทพมาหานครใน
เรือ่งนี้ต่อไป  คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานครจึงมีมติให้กลุ่มงานต่างประเทศ
วิเคราะหข้์อดีและข้อเสียในการขยายความสมัพนัธก์บักรงุ Tshwane สาธารณรฐัแอฟริกาใต้ 
สรปุได้ดงัน้ี 

 ขอ้ด ี: ในการขยายความสมัพนัธก์บักรุง Tshwane สาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้
 1. สภากรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธก์บัเมอืงในภูมภิาคแอฟรกิาซึง่จะสามารถแลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้นดา้นนิตบิญัญตัขิองภูมภิาคนี้ 
 2. กรุง Tshwane เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้เป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัสองของ
ประเทศ มกีารวางนโยบายใหเ้ป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามเป็นเลศิ มปีระชากร 2 ลา้นคน เป็นผูท้ีม่ ี
การศกึษาสงูสดุของประเทศ เป็นศนูยก์ลางของหน่วยงานรฐับาล เป็นศนูยก์ารวจิยัในดา้นต่างๆ และ
เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญั 
ทางประวตัศิาสตรโ์ดยเฉพาะดา้นการเมอืง  
 3. การแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งสภากรุงเทพมหานครกบัสภากรุง Tshwane เพือ่ท าความรูจ้กั
และหารอืทางความรว่มมอืดา้นต่างๆ เป็นขอ้เสนอทีด่แีละเหมาะสมทีส่ภากรุงเทพมหานครจะใชเ้ป็น
โอกาสในการประชาสมัพนัธก์รุงเทพมหานครต่อต่างประเทศ ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง
กรุงเทพมหานคร และประเทศไทย  
 การตอ้นรบักรุง Tshwane ในครัง้นี้ ถอืเป็นการประชาสมัพนัธก์รุงเทพมหานครใหผู้แ้ทนเมอืง
จากแอฟรกิาใตรู้จ้กักรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นเมอืงหลวงแหง่อาเซยีน อกีทัง้จะไดม้กีารพดูคุยหารอื
ในระดบัผูบ้รหิารเกีย่วกบัความเป็นไปไดใ้นการสรา้งความรว่มมอื ซึง่สภากรุงเทพมหานคร ไดร้บัการ
สนบัสนุนเป็นอย่างดจีากกระทรวงการต่างประเทศซึง่มสีว่นชว่ยผลกัดนัการสรา้งความสมัพนัธด์งักล่าว 

 ขอ้เสยี : 
 1. งบประมาณทีใ่ชใ้นการตอ้นรบัอาจสญูเปล่าหากผูแ้ทนของกรุง Tshwane ไมต่อบกลบัวา่
ตอ้งการขยายความสมัพนัธ ์หรอืมคีวามรว่มมอืดา้นต่างๆ กบัสภากรงุเทพมหานครหรอืไม่ 
 2. สภากรุงเทพมหานครอาจเหน็วา่กรุง Tshwane ไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นสภาบา้นพีเ่มอืงน้องกบั
สภากรุงเทพมหานคร หลงัจากไดพ้บปะพดูคุยกนัผูแ้ทนเมอืงและพบเหน็ความเหมอืนและความ
แตกต่าง  
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 2. พิจารณาแผนการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  ในปี พ.ศ. 2558  
  ในปี พ.ศ. 2555 ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการก่อตัง้สภา
มหานครอาเซยีนซึง่มฝ่ีายบรหิารกรุงเทพมหานครและผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศรว่มเป็น
คณะกรรมการฯ เพือ่ศกึษาหาแนวทางในการด าเนินการจดัตัง้สภามหานครอาเซยีน มกีารประชมุ 1 
ครัง้ 
และสมาชกิสภากรุงเทพมหานครไดค้รบวาระ ท าใหค้ณะกรรมการวสิามญัฯ ชดุดงักล่าวสิน้สดุลงดว้ย 
คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานครจึงมีมติให้กลุ่มงานต่างประเทศจดัท าแผนการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  ในปี พ.ศ. 2558  สรปุได้ดงัน้ี 

 ประเทศไทยจะกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)  ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ประกอบดว้ย
ความรว่มมอืใน ๓ เสาหลกั คอืประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political and 
Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community – AEC) 
และประชาคมสงัคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio - Cultural Community – ASCC) โดยทีส่ภา
กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รฝ่ายนิตบิญัญตัขิองการบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร ควรมคีวามพรอ้มใน
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนโดยด าเนินการสรา้งความร่วมมอืกบัสภาของเมอืงหลวงและเมอืงส าคญัของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีนตามกรอบอ านาจหน้าทีเ่พือ่เสรมิสรา้งการพฒันากรุงเทพมหานครสูป่ระชาคม
อาเซยีนอยา่งมรีะบบและมปีระสทิธภิาพตามแผนการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน  

 ขอ้เสนอแนะ  
1. เนื่องจากผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานครไดจ้ดัประชุมผูน้ าเมอืงหลวงในภูมภิาคอาเซยีน หรอื 

The Second Meeting of Governors/Mayors of ASEAN  เมือ่วนัที ่4 - 6 พฤศจกิายน 2557  โดยมี
ผูน้ าเมอืงและผูแ้ทนจาก 10 เมอืง ประกอบดว้ย บรไูนดารุสซราม พนมเปญ จาการต์า เวยีงจนัทน์ 
กวัลาลมัเปอร ์ 
เนปิดอว ์ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ฮานอย และกรุงเทพมหานคร ผลการประชุมประสบความส าเรจ็ ผูเ้ขา้ร่วม
การประชุมไดร้ว่มกนัหารอืเกีย่วกบับทบาทของเมอืงหลวงในการสง่เสรมิ 3 เสาหลกัของประชาคม
อาเซยีน ไดแ้ก่ ดา้นการเมอืงและความมัน่คง ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นสงัคมและวฒันธรรม พรอ้มทัง้
รว่มกนัแสดงวสิยัทศัน์ รวมถงึหารอืและแลกเปลีย่นรายละเอยีดดา้นต่างๆ ในการทีจ่ะสง่เสรมิและ
รว่มมอืระหวา่งกนัและไดร้ว่มกนัลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร (Bangkok Declaration) ในการที่
จะรว่มกนัพฒันาเมอืงหลวงและประชาคมอาเซยีนใหแ้ขง็แรงและดยีิง่ขึน้โดยทีป่ระชุมมมีตใิหก้รงุ
กวัลาลมัเปอรเ์ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผูน้ าเมอืงหลวงอาเซยีนครัง้ที ่3 

2. ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมคีวามเหน็วา่ จากการน าภูมหิลงัของการจดัตัง้
สภามหานครอาเซยีนทีก่ าหนดใหม้กีารลงนามผกูพนัสภาเมอืงทีเ่ขา้ร่วมประชุมซึง่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในความร่วมมอืเนื่องจากโครงสรา้งอ านาจหน้าทีแ่ตกต่างกนั ประกอบกบัการพจิารณา
ความส าเรจ็ของการจดัประชุมผูน้ าเมอืงหลวงในภูมภิาคอาเซยีน ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครจงึขอเสนอดงันี้ 
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2.1 จดัประชุมสภาเมอืงหลวงและเมอืงส าคญัของประเทศสมาชกิอาเซยีนโดยจดั
ประชุมในรปูแบบของการน าเสนอหวัขอ้การเรยีนรูห้รอื Best Practice ขององคก์รนิตบิญัญตัทิอ้งถิน่ 
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละทีน่ าไปสูค่วามรว่มมอืร่วมกนั  (Forum for ASEAN City Councils 
Cooperation) ซึง่เป็นความรว่มมอืแบบหลายฝ่ายในรปูแบบการประชุมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุม
อภปิรายและแสดงความคดิเหน็ในหวัขอ้ทีก่ าหนด 
  2.2 สามารถน าผลจากการจดัประชุมหลายฝ่ายมาด าเนนิความรว่มมอืแบบสองฝ่าย
โดยการสถาปนาความสมัพนัธล์กัษณะบา้นพีเ่มอืงน้องหรอืในรปูแบบความสมัพนัธฉ์นัมติรกบัสภา
เมอืงหลวงของประเทศสมาชกิอาเซยีนต่อไปได ้ 

 แนวทางการด าเนินงาน 

 1. ขอความเหน็ชอบในหลกัการด าเนินการต่อคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 
2. จดัท าโครงการและค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 
3. แต่งตัง้อนุกรรมการพจิารณารายละเอยีดการด าเนินการ 
4. ตดิต่อประสานงานกบัสภาเมอืงหลวงและเมอืงส าคญัของประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่แจง้ให้

ทราบในเรือ่งทีส่ภากรุงเทพมหานครจะด าเนินการ 
 5. ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่าง เดอืนตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559  
 คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานครมีมติให้ตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   
 
 
 3. พิจารณาให้การต้อนรบัผูแ้ทนจากสภาบ้านพ่ีเมอืงน้อง ดงัน้ี  
  3.1 วนัองัคารที ่28 ตลุาคม 2557 เวลา 10.00 น. รว่มใหก้ารตอ้นรบัประธานสมาพนัธ ์
สมาชกิสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ  เลขานุการสมาพนัธส์มาชกิสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ เพือ่ความสมัพนัธฉ์นัมติร
ไทย – ญีปุ่่ น ณ หอ้งประชุม 7 สภากรุงเทพมหานคร และเยีย่มชมรถดบัเพลงิทีไ่ดร้บัมอบจากสภา
จงัหวดัฟุกุโอกะ ณ สถานีดบัเพลงิสามเสน 
  3.2 วนัพุธที ่5 พฤศจกิายน 2557 เวลา 15.00 น. ร่วมใหก้ารตอ้นรบัประธานสภา 
มหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีตใ้นโอกาสเขา้เยีย่มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร 
  3.3 วนัองัคารที ่11 พฤศจกิายน 2557 เวลา 10.00 น. ร่วมใหก้ารตอ้นรบัในโอกาส 
ทีค่ณะเยาวชนกรุงอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี เขา้เยีย่มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร และ
รว่มงานเลีย้งตอ้นรบัณ โรงแรมเดอะสุโกศล เวลา 19.00 น. 
  
 4. การประชมุร่วมระหว่างสมาชิกสภากรงุเทพมหานครกบัผูบ้ริหารกลุ่มเขต ดงัน้ี 
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  สภากรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และสมาชกิสภากรุงเทพมหานครไดป้ระชุมรว่มกบักลุ่มเขตทัง้ 6 กลุ่มเขตเพือ่
รบัทราบแนวทางการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  4.1 การประชมุร่วมระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ครัง้ที ่1 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่6 
พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม 3 - 6 สภากรุงเทพมหานคร 
  4.2 การประชมุร่วมระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครกบักลุ่มกรงุเทพกลาง เมือ่วนั
จนัทรท์ี ่10 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมส านกังานเขตราชเทว ี
  4.3 การประชมุร่วมระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครกบักลุ่มกรงุเทพใต ้เมือ่วนั
องัคาร 
ที ่11 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมส านกังานเขตบางคอแหลม 
  4.4 การประชุมรว่มระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครกบักลุ่มกรุงเทพตะวนัออกและ
กรุงเทพเหนือ เมือ่วนัองัคารที ่18 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมส านกังานเขตมนี
บุร ี
  4.5 การประชุมร่วมระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครกบักลุ่มกรงุธนใตแ้ละกรงุธน
เหนือ 
เมือ่วนัองัคารที ่18 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมส านกังานเขตบางแค 
   
 5. คณะกรรมการได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณายกร่างประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร  

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณายกร่างประมวลจรยิธรรมของสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  

  1. นายสงขลา วชิยัขทัคะ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายอสิม่าแอน มสัการ อนุกรรมการ  
3. นายปราณพงษ ์ ตลิภทัร อนุกรรมการ 
4. นายสนัต ิ ก่านจนัทร ์ อนุกรรมการ  
5. นายคมศกัดิ ์ บวัศร ี อนุกรรมการ 
6. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. นางณฐัรด ี ซุ่ยยงั อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
8. นางสาวทพิวรรณ สทุธ ิ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการฯ ไดศ้กึษาขอ้มลูเปรยีบเทยีบประมวลจรยิธรรม /จรรยาบรรณของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
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เชน่ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและกรรมาธกิาร พ.ศ. 2553 รา่ง
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร พ.ศ. ..... (ฉบบัรา่งเมือ่ปี พ.ศ. 2543) 
ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
  
 6. ผลงานด้านการต่างประเทศ 

คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานครนอกจากจะปฏบิตัหิน้าทีใ่นการพฒันาระบบและ
ปรบัปรุงการด าเนินกจิการของสภากรุงเทพมหานครตามอ านาจหน้าทีใ่นกจิการภายในประเทศทีอ่ยูใ่น
วงงานของสภากรุงเทพมหานครแลว้ คณะกรรมการฯ ยงัไดส้ง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งประเทศ 
โดยสานต่องานดา้นต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานครทีไ่ดด้ าเนนิโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องกบั
สภาเมอืงในตา่งประเทศ 
ในรปูแบบการสถาปนาความสมัพนัธส์ภาบา้นพีเ่มอืงน้อง (Sister City Councils)  ขอ้ตกลง
ความสมัพนัธ ์
ฉนัมติร ( Friendship Agreement ) บนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอื ( MOU ) โดยมวีตัถุประสงค ์
ดงันี้ 

1. เพือ่สง่เสรมิ และกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครกบัสภามหานคร
ของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก 

2. เพือ่พฒันาการตดิต่อโดยตรงและสนบัสนุนการแลกเปลีย่นและความร่วมมอืในดา้น
ต่างๆระหว่างสภากรุงเทพมหานครกบัสภามหานครต่างประเทศ 

3. เพือ่สง่เสรมิการศกึษา การใหค้ าปรกึษาหารอื แนะน าแนวทางแกไ้ขปัญหารวมทัง้                   
การแลกเปลีย่นประสบการณ์ในฐานะสภานิตบิญัญตัริะดบัทอ้งถิน่ระหวา่งสภากรงุเทพมหานครกบัสภา 
มหานครประเทศต่างๆ 

4. เพือ่สง่เสรมิการตดิต่อสมัพนัธ ์เพิม่พนูความรูเ้ขา้ใจและกระชบัมติรภาพใหเ้กดิ
ความรูส้กึในทางทีด่รีะหวา่งประชาชนในกรุงเทพมหานครกบัประชาชนในนครต่างประเทศทีส่ถาปนา
ความสมัพนัธ ์
สภาบา้นพีเ่มอืงน้องกบัสภากรุงเทพมหานคร 

5.  เพือ่สนบัสนุนการแลกเปลีย่นระหวา่งองคก์รเอกชน และกลุ่มประชาชนหรอืสมาคม                        
ในกรุงเทพมหานครกบันครทีม่กีารสถาปนาความสมัพนัธฉ์นัสภาบา้นพีเ่มอืงน้องกบัสภา
กรุงเทพมหานคร 

เกณฑใ์นการเลอืกเมอืงทีจ่ะสถาปนาความสมัพนัธ ์

- มคีวามสมัพนัธโ์ดยนโยบายของประธานสภากรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
กจิการสภากรุงเทพมหานคร 

- มคีวามสมัพนัธโ์ดยส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครน าเสนอเมอืง                           
ทีเ่หน็วา่เหมาะสม 
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- มคีวามสมัพนัธก์บัฝ่ายนิตบิญัญตัคิูข่นานไปกบัเมอืงพีเ่มอืงน้องของฝ่ายบรหิาร 

- มคีวามสมัพนัธโ์ดยขอ้เสนอแนะจากกระทรวงการต่างประเทศ 

- มคีวามสมัพนัธโ์ดยเมอืงในต่างประเทศเป็นผูเ้สนอผ่านชอ่งทางทางการทตู 

ปัจจุบนัสภากรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธล์กัษณะสภาบา้นพีเ่มอืงน้องกบัสภาเมอืง

ในต่างประเทศ รวม 17 เมอืง เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นทวปีเอเชยี 12 เมอืง ทวปียโุรป 4 เมอืง และทวปี

อเมรกิาเหนือ 1 ประเทศ ดงันี้ 

      1. สภาประชาชนนครคุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี ลงนามเมือ่วนัที ่23 

มกราคม 2540 (1997) โดยนายศราวุฒ ิปฤชาบุตร ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

2. เทศบาลเมอืงรากุนดา้ ราชอาณาจกัรสวเีดน ลงนามเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 
2542 (1999) โดยนายอเนก หุตงัคบด ีประธานสภากรุงเทพมหานคร 

3. สภากรุงอูลานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี ลงนามเมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 
2542 (1999) โดยนายอเนก  หุตงัคบด ีประธานสภากรงุเทพมหานคร 

4. สภาประชาชนนครเซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี ลงนามเมือ่วนัที ่1 
ธนัวาคม 2542 (1999) โดยนายชาญชยั ภาวสทุธกิาร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และ Mr. Sun 
Yai Shi  
รองเลขาธกิารสภาประชาชนนครเซีย่งไฮ ้

5. สภาประชาชนกรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ลงนามเมือ่วนัที ่9 
พฤษภาคม 2544 (2001) โดยนายประเดมิชยั บุญชว่ยเหลอื ประธานสภา-กรุงเทพมหานคร 

6. สภาประชาชนกรุงปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี ลงนามเมือ่วนัที ่3 
พฤศจกิายน 2544 โดยนายประเดมิชยั บุญชว่ยเหลอื ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

7. สภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ีลงนามเมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2550 
(2007) โดยนายธวชัชยั ปิยนนทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

8. สภากรุงโซล  สาธารณรฐัเกาหล ีลงนามเมือ่ 26 พฤศจกิายน 2550 (2007)            
โดยนายธวชัชยั ปิยนนทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

9. สภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ นลงนามเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2550 (2007)  
โดยนายธวชัชยั ปิยนนทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

10. เทศบาลเมอืงเชอรด์าล ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์ลงนามเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 
2552 (2009) โดยนายกติพล เชดิชกูจิกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

11. เทศบาลเมอืงโซเลฟทโีอ ราชอาณาจกัรสวเีดนลงนามเมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 
2552 (2009) โดยนายกติพล เชดิชกูจิกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

12. เทศบาลเมอืงอสิตนับลู สาธารณรฐัตรุกลีงนามเมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2552 
(2009) โดยนายกติพล เชดิชกูจิกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
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13. สภาประชาชนเมอืงแตจ้ิว๋ สาธารณรฐัประชาชนจนี ลงนามเมือ่วนัที ่1 
กรกฎาคม 2553 (2010) โดยนายกติพล เชดิชกูจิกุล ประธานสภากรงุเทพมหานคร 

14. สภาประชาชนนครฉงชิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี ลงนามเมือ่วนัที ่16 
กุมภาพนัธ ์2554 (2011) โดยนายสทุธชิยั วรีกุลสนุทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

15. เทศบาลเมอืงหงัโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี ลงนามเมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 
2555 (2012) โดยนายสทุธชิยั วรีกลุสนุทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

16 .สภานครลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมรกิา  ลงนาม Certificate of Friendship  
เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2556 โดยนายพพิฒัน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

17. เมอืงออสเตอรซุ์นด ์ราชอาณาจกัรสวเีดน ลงนาม เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2557  
โดยนายพพิฒัน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมการแลกเปล่ียนตามโครงการสภาบา้นพ่ีเมืองน้อง 

1. การแลกเปลีย่นการเยอืนของคณะผูแ้ทนสมาชกิสภากรุงเทพมหานครกบัสภาบา้น
พี ่เมอืงน้องเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูศ้กึษาดงูานในดา้นทีเ่ป็นเลศิของทัง้สองฝ่าย รวมทัง้การเขา้เยีย่มชม
สถานทีส่ าคญัและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของแตล่ะฝ่ายเพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่ว 

2. การแลกเปลีย่นดา้นวฒันธรรม มกีารจดัสง่การแสดงศลิปวฒันธรรมไปแสดงในเมอืง 
สภาบา้นพีเ่มอืงน้องในโอกาสส าคญั 

3. การแลกเปลีย่นเยาวชนเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนในเมอืงสภาบา้นพีเ่มอืงน้องมกีาร
แลกเปลีย่นการเยอืนโดยเรยีนรูด้า้นการศกึษาเยีย่มชมสถานศกึษาและเรยีนรูว้ฒันธรรมความเป็นอยู่
โดยเขา้พกักบัครอบครวัอปุถมัภ ์

4. การแลกเปลีย่นดา้นกฬีา มกีารจดัสง่นกักฬีาเยาวชนเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีากบั
เยาวชน 
ของเมอืงสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง 

5. การแลกเปลีย่นบุคลากรเพือ่พฒันาความรูเ้ฉพาะดา้น เชน่ แลกเปลีย่นครเูพือ่อบรม
เรยีนรูด้า้นภาษา 

ระดบัของความสมัพนัธส์ภาบ้านพ่ีเมืองน้อง 
    เมือ่พจิารณาจากกจิกรรมการแลกเปลีย่นความรว่มมอืระหวา่งสภากรุงเทพมหานคร

กบัสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง ณ ปัจจุบนั โดยพจิารณาจากความถีข่องการแลกเปลีย่นระหวา่งกนัอยา่ง
ต่อเนื่องสม ่าเสมอ สามารถก าหนดระดบัของความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 

 
High Active 
ระดบัความร่วมมอืสงู 

Medium Active 
ระดบัความร่วมมอืปานกลาง 

Low Active –Inactive 
ระดบัความร่วมมอืน้อย 

1. นครคุนหมงิ  
สาธารณรฐัประชาชน

8. เทศบาลรากุนดา้  
      ราชอาณาจกัรสวเีดน 

13.นครเซีย่งไฮ ้ 
     สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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จนี 
2. กรุงอลูานบาตอร ์ 

          ประเทศมองโกเลยี 
9. กรุงฮานอย  
    สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนาม 

14. เมอืงอสิตนับลู  
      สาธารณรฐัตุรก ี

3. กรุงปักกิง่  
          สาธารณรฐัประชาชน
จนี 

10. เมอืงเชอรด์าล  
     ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์

15.เมอืงแตจ้ิว๋  
      สาธารณรฐัประชาชนจนี 

4. มหานครอนิชอน 
          สาธารณรฐัเกาหล ี

11. เทศบาลเมอืงโซเลฟทโิอ     
     ราชอาณาจกัรสวเีดน 

16.นครฉงชิง่  
     สาธารณรฐัประชาชนจนี 

5. กรุงโซล  
          สาธารณรฐัเกาหล ี

12. เมอืงออสเตอรซุ์นด ์ 
     ราชอาณาจกัรสวเีดน 

17. เทศบาลเมอืงหงัโจว  
      สาธารณรฐัประชาชนจนี 

6. จงัหวดัฟุกุโอกะ  
         ประเทศญีปุ่่ น 

  

7. สภานครลอสแอนเจลสิ 
สหรฐัอเมรกิา 

  

  การด าเนินงานด้านต่างประเทศท่ีจะด าเนินการต่อไป 
 แผนกจิกรรมแลกเปลีย่นการเยอืนกบัสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง 

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. เดนิทางเยอืนสภาเมอืงออสเตอรซุ์นด ์ราชอาณาจกัรสวเีดน 

ตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง 
(งบประมาณส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร) 

16 – 20 มนีาคม 2558 

2. เดนิทางเยอืนสภาประชาชนกรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวยีดนาม ตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง 
(งบประมาณส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร) 

 มนีาคม/ เมษายน 2558 

3. ใหก้ารตอ้นรบัสภาประชาชนกรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวยีดนาม เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร ตาม
โครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง 
(งบประมาณส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร) 

 มนีาคม/ เมษายน 2558 

4. การเดนิทางเยอืนนครลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมรกิา เพือ่
รว่มงาน “ไทยนิวเยยีรเ์ดย ์สงกรานต ์เฟสตวิลั ครัง้ที ่12 
ประจ าปี 25558” 
(งบประมาณส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร) 

2 – 7 เมษายน 2558 

5. ใหก้ารตอ้นรบัสภากรุงอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี มนีาคม / เมษายน 2558 
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เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบา้นพี่
เมอืงน้อง 
(งบประมาณส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร) 

6. ใหก้ารตอ้นรบัสภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ี
เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร ตามโครงการสภาบา้น
พีเ่มอืงน้อง 
(งบประมาณส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร) 

เมษายน 2558 

7. ใหก้ารตอ้นรบัสภาประชาชนกรุงปักกิง่ สาธารณรฐั
ประชาชนจนี เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร ตาม
โครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง 
(งบประมาณส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร) 

เมษายน – พฤษภาคม 
2558 

8. เดนิทางเยอืนสภากรุงอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี ตาม
โครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง 
(งบประมาณส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร) 
 

8 – 13 มถิุนายน 2558 

9. การเดนิทางเขา้ร่วมแขง่ขนัฟุตบอลเยาวชนสตเูชอรค์พั ณ 
เมอืง           ออสเตอรซุ์นด ์ราชอาณาจกัรสวเีดน 
(งบประมาณส านกัการศกึษา) 

28 มถิุนายน –                          
7 กรกฎาคม 2558 

 
แนวทางการด าเนินงานด้านต่างประเทศของสภากรงุเทพมหานครในอนาคต 
ด าเนินงานดา้นต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานครโดยการประสานความรว่มมอืกบั               

สภานิตบิญัญตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และเมอืงในต่างประเทศในระดบัสองฝ่ายและระดบั
หลายฝ่าย รวมทัง้องคก์รนิตบิญัญตัสิว่นทอ้งถิน่ของเมอืงในประเทศสมาชกิอาเซยีน กลุ่มและเครอืขา่ย
สภาทอ้งถิน่และความร่วมมอืกบัสถานเอกอคัรราชทตูและชุมชนชาวต่างประเทศ เพือ่เสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดแีละแสวงหาการแลกเปลีย่นความรว่มมอืในกรอบอ านาจหน้าทีข่องสภา
กรุงเทพมหานครเพือ่น ามาพฒันากรุงเทพมหานครและสง่เสรมิภาพลกัษณ์อนัดใีหก้บัสภา
กรุงเทพมหานคร 

 
 


