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คำนำ
กองการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
โดยเป็นหน่วยงานหลักในการการดาเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร การประสานความร่วมมือ
กับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามขอบข่ายอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การจัดการ
ประชุมระหว่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูตและชุมชน
ชาวต่างประเทศ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับแบบแผนพิธีการทูต การมอบกุญแจเมืองแก่พระราชอาคันตุกะ การให้
การรับรองการเยือนของแขกสาคัญต่างประเทศที่เป็นแขกของกรุงเทพมหานคร การปฏิบั ติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างประเทศเพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนากรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานสารบรรณและสารสนเทศด้านต่างประเทศและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์แห่งการพัฒนาร่วมกันกรุงเทพมหานครจึงจาเป็นต้องเร่งส่งเสริมและ
ขยายความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ รวมทั้งการขยายบทบาทในเวทีระดับโลก ให้สอดรับกับกระแสของ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปีระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ก้าวทันการเปลี่ย นแปลงของกระแสโลกและวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ อยู่เสมอให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ของประเทศไทยในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘
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บทสรุปสำหรับผู้บ ริหำร
กองการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดาเนินงานด้าน
การต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาโดยการดาเนิน
โครงการใน ๓ ด้านหลัก คือด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City
Relations) เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับ เมืองพี่เมืองน้อง ๒๖ เมืองใน ๑๖ ประเทศ ด้านความ
ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์การระดับชาติและองค์การระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นที่เป็น
เครือข่ายเมืองปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ ๗ องค์การ และด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูต
ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจานวน ๗๔ สถานทูต ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของกองการต่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานคร
แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอก และการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศในปีที่ผ่านมา มาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ โดยได้กาหนดแผนปฏิบัติราชการตามกรอบภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกรอบภารกิจงานประจาของกองการ
ต่างประเทศตามโครงสร้างอานาจหน้าที่และตามโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ
เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ต่ า งประเทศในประเทศไทยและชุ ม ชน
ชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร
สร้างต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Unit) ให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยผ่าน
กลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเมื อ งและองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เพื่ อ การน าไปพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
ดาเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบีย บแบบแผน ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
บูรณาการและประสานการดาเนิ นภารกิจต่ างประเทศกับกระทรวงการต่า งประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลในต่างประเทศ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. เพือ่ แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การเป็น
มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๓. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศและ
เวทีโลก

๑

๔. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร
๕. เพื่อร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและชุมชนชาวต่างประเทศในด้านต่าง ๆ
๖. เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
เป้ำหมำยหลัก
๑. ดาเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร
๒. แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ การ
สาธารณสุข การท่องเที่ยว การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม เยาวชนและการแลกเปลี่ยนบุ คลากรทั้ง
ในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ
๓. สนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเวที
ระหว่างประเทศหรือเวทีโลกเพื่อนาเสนอข้อมูลของกรุงเทพมหานครในประเด็นต่าง ๆ
๔. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเมืองและองค์กรต่างประเทศและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่กรุงเทพมหานคร
๕. ร่วมมือกับทุกสถานเอกอัครราชทูตทั้งในกิจกรรมความร่วมมือที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
และกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพ
๖. เผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกกรุงเทพมหานคร
๗. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร
๘. เป็นเลขานุการคณะเดินทางเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
ในแผนการปฏิบัติการราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ กองการต่างประเทศ ได้กาหนดให้
มีการดาเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556-2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
6 จานวน 34 โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ.2559 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
จานวน 7 โครงการ/กิจกรรม นโยบายการพัฒนาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประเด็นยุทธศาสตร์แผนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2559 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุม
ภารกิจของกองการต่างประเทศ จานวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการมหานคร
สาหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 6
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรีย นรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ โดยมีทั้งหมด 52 ตัวชี้วัด 52
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงยุทธ์ 33 โครงการ
ตัวชี้วัดประจา 7 ตัวชี้วัดมิติที่ 2-4 จานวน 11 กิจกรรม โดยเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณในการดาเนินการจานวน
6 โครงการ/กิจกรรม โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการจานวน 4 โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ ในจานวนตัวชี้วัด 52 ตัวชี้วัด 52 โครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น ได้นาไปลงไว้ใน Daily Plans
เรียบร้อยแล้ว ในจานวนดังกล่าวนี้มี 2 ตัวชี้วัด 2 โครงการ ขอยกเลิกการดาเนินการและไม่นามาคิดคะแนนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2559 คือ
1. มีรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม The ASEM Meeting For Governers and Mayors : กิจกรรมการ
เข้าร่วมประชุม The ASEM Meeting For Governers and Mayors (กลุ่มงานต่างประเทศ2) เนื่องจากการประชุม
จะดาเนินการจัดทุก 2 ปี (ครั้งต่อไป ปี พ.ศ.2560)

๒

2. มีรายงานผลการดาเนินการจัดประชุม Asian-Pacific City Summit (APCS) : กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุม Asian-Pacific City Summit (APCS) (กลุ่มงานต่างประเทศ2) เนื่องจากหน่วยงานผู้จัดแจ้งยกเลิกการจัด
ประชุม Asian-Pacific City Summit (APCS)
บทที่ ๑
สภำพทั่วไปและกำรวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์
สภำพทั่วไป
กองการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ย วกับงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครโดยเป็น
หน่วยงานหลักในการการดาเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร การประสานความร่วมมือกั บต่างประเทศ
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามขอบข่ายอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การจัดการประชุม ระหว่างประเทศ การ
ส่งเสริม ความร่ว มมือและความสั ม พันธ์ อันดีกั บสถานเอกอัครราชทู ตและชุม ชนชาวต่างประเทศ การปฏิบั ติงาน
เกี่ยวกับแบบแผนพิธีการทูต การมอบกุญแจเมืองแก่พระราชอาคันตุกะ การให้การรับรองการเยือนของแ ขกสาคัญ
ต่างประเทศที่เป็นแขกของกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างประเทศเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานสารบรรณ
และสารสนเทศด้านต่างประเทศและการเผยแพร่ประชาสัม พันธ์กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางความสัม พันธ์ระหว่าง
ประเทศ กองการต่างประเทศมีโครงสร้างอัตรากาลังและการแบ่งส่วนราชการออกเป็น งานธุรการ (ข้าราชการ ๖ คน
ลูกจ้างประจา ๔ คน ว่าง ๒ อัตรา) กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ (ข้าราชการ ๗ คน) กลุ่มงานต่างประเทศ ๒ (ข้าราชการ
๕ คน ว่ าง ๒ อั ตรา) รวมผู้ อานวยการกองการต่ างประเทศ ซึ่ง เป็น หัวหน้าส่ วนราชการเป็นจ านวน ๒๓ คน มี
งบประมาณรายจ่ายจานวน ๔๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท (งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9)
กองการต่ า งประเทศได้ ด าเนิ น งานด้ า นการต่ า งประเทศของกรุ ง เทพมหานครให้ ส อดคล้ อ ง
กับ แผนปฏิ บัติ ร าชการกรุ ง เทพมหานครที่ ผ่า นมาโดยการดาเนิ นโครงการใน ๓ ด้ านหลั ก คื อ ด้า นการส่ งเสริ ม
ความสั ม พั นธ์ร ะหว่า งเมืองในลัก ษณะเมื องพี่เ มืองน้อ ง (Sister City Relations) เพื่อ แลกเปลี่ย นความร่ว มมื อ
ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การแพทย์ การสาธารณสุ ข การท่ อ งเที่ ย ว การกี ฬ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และการแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากร ปั จ จุ บั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ป็ น เมื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งกั บ ๒๖ เมื อ งใน ๑๗ ประเทศ
ด้านการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์ การระดับชาติแ ละองค์ก ารระหว่างประเทศระดั บ
ท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายเมืองปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ ๗ องค์การ และด้านการส่งเสริม ความสัม พันธ์อันดีกับสถาน
เอกอัครราชทูต ซึ่งมี สถานเอกอัครราชทู ตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจานวน ๗๔ สถานทูต สถาน
เอกอัครราชทูตเป็นตัวแทนของประเทศนั้น ๆ การดาเนินงานส่งเสริม ความสัม พันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
สถานเอกอั ค รราชทู ต ต่ า งประเทศจึ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น การการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งประเทศของ
กรุงเทพมหานคร
กำรวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์
กองการต่ า งประเทศท่ ามกลางบริ บทแห่ ง ความเปลี่ ย นแปลงจากสภาพแวด ล้ อ มภายนอกที่ ก ระแสโลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเสรี การพิทักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลข่าวสารแบบเครือข่าย เปิดโอกาสให้ความสัม พันธ์ระหว่างประเทศ
เคลื่อนย้ายจากระดับชาติมาสู่ระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่นไม่ได้จากัดอยู่ในระดับรัฐต่อรัฐดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วโลกหันมาร่วมมือกันโดยตรงทั้งในแบบทวิภาคีที่เป็นความสัมพันธ์เมืองต่อเมืองและพหุภ าคีที่มี
การสร้างองค์การเครือข่ายเมือง (City Networks) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง อีกทั้งการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศ
ไทยต้องเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนและร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในประชาคมอาเซีย น ประกอบกับ
การเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มภายในที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง กับงานด้า น
๓

ต่างประเทศของกรุงเทพมหานครโดยมอบนโยบายด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กองการต่างประเทศ
ด าเนิ น งานด้ า นต่ า งประเทศในเชิ ง รุ ก (Proactive) เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี แ ละ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
กรุงเทพมหานครให้ขยายความสัมพันธ์กับเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์
ต่อกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ยังได้กาหนด
วิสัยทัศน์ปี ๒๕๕๙ ไว้ว่า “กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ และมุ่งสู่ม หานครน่าอยู่
อย่ า งยั่ ง ยื น ” อี ก ทั้ ง ได้ ก าหนดการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งประเทศของกรุ ง เทพมหานครในแผนบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕9 กองการต่างประเทศจึงได้กาหนดภารกิจที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ “การพั ฒนาระบบบริ ห ารจัด การเพื่ อเป็ นต้ นแบบด้ านการบริ หารมหานคร ” โดยมี ประเด็ น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
ก. ภารกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี
พ.ศ.๒๕59 (ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ประเด็นนโยบาย: มหานครแห่งการเรีย นรู้ กลยุทธ์หลักคือนักเรีย นและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็น
พื้นฐานในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม
ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรีย นรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๕
ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการและศูนย์รวมการจัดตั้งสานักงาน กลยุทธ์หลักที่ ๖.๕.๑.๓ ประสานงานและ
สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัดประชุมในระดับโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากร
บุคคล กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๑.๑ เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุน
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานและหรือกลุ่มภารกิจ
ค. ภารกิจประจาที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจา
ปี พ.ศ. ๒๕๕9 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
กองการต่างประเทศมีภารกิจประจาซึ่ งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ในด้านที่เป็นการ
รับรองราชอาคันตุกะและคณะบุคคลชาวต่างประเทศ การจัดทาเอกสารภาษาอังกฤษและการแปล การส่งเสริม การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาว
ต่างประเทศ การส่งเสริม ความร่ วมมือทางวิ ชาการกับ ต่างประเทศในรูปแบบของทุนฝึกอบรม การสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่นและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครโดยมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุง เทพมหานครประจาปี
พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้
๑. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร
๒. สนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่น
๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ภำรกิจ (พันธกิจ) ที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
จากสภาพแวดล้ อ มดั ง กล่ า วข้ า งต้ น กองการต่ า งประเทศ ส านั ก ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร
จึงดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจัย ภายนอก
ภายในและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้
๔

๑. ภารกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ประเด็นนโยบาย: มหานครแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์
หลักคือนักเรียนและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม
๒. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๕ ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการและศูนย์รวมการจัดตั้ง
สานักงาน กลยุทธ์หลักที่ ๖.๕.๑.๓ ประสานงานและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัด
ประชุมในระดับโลก
๓. กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติทุกภาษา
ทุกวัฒนธรรม โดยดาเนินการผ่านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง โดยแลกเปลี่ย นความร่วมมือกับเมืองพี่เมือง
น้อง ๒6 เมืองที่มีความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครในด้านที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของเมืองนั้น ๆ จัดการประชุม
และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City Week) ในกรุงเทพมหานคร จัดลาดับความสาคัญของ
กิจกรรมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องในประเด็นและ มิติต่างๆ ที่จะนากรุงเทพมหานครไปสู่ความเป็นมหานคร
น่าอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายความร่วมมือกับเมือ งสาคัญในภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั่วโลก ดาเนินการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่ เมื องน้ องให้ค รอบคลุม ทุ กเมื องโดยผ่ านกลไกความร่ ว มมื อจากสถานเอกอั ครราชทู ตไทย ชุ ม ชนชาวไทย และ
ภาคเอกชนของเมืองพี่เมืองน้องในประเทศนั้น ๆ และพัฒนาความสัม พันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศใน
ประเทศไทยและชุ ม ชนชาวต่ า งประเทศในกรุ ง เทพมหานครโดยการด าเนิ น โครงการและกิ จ กรรมกั บ สถาน
เอกอัครราชทูต ๗๔ แห่งและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับเมือง
ใหม่ ๆ ในต่างประเทศ
๔. กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
ดาเนินการผ่านองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกโดยดาเนินการแลกเปลี่ย น โดยความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก ส่งผู้แ ทนของกรุงเทพมหานครทั้งระดับผู้บริหารและระดับ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม ในองค์ก รระหว่า งประเทศที่กรุ งเทพมหานครเป็นสมาชิก จัดตั้ ง ASEAN Cities Forum สร้างโอกาสให้
กรุงเทพมหานครเข้าไปมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศระดับโลกสนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าร่วม
ประชุ ม ในองค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ มี โ อกาสแสดงบทบาทภาพลั ก ษณ์ ข องกรุ ง เทพมหานครในเวที โ ลก
จั ด นิ ท รรศการเพื่ อ แสดงศั ก ยภาพเมื อ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ นและการท่ อ งเที่ ย วของ
กรุงเทพมหานครทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) จัดทาจดหมายข่าว (Newsletter) ประชาสัม พันธ์งาน
ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อมวลชน
ในต่างประเทศ สนับสนุนการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่แ ก่กรุงเทพมหานครและนาองค์ความรู้แ ละ
ผลงานของกรุงเทพมหานครออกสู่สากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กรต่างประเทศ
รวมทั้งกองการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในรูปของทุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ย นประสบการณ์
ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาวต่างประเทศและประสานการศึกษาดูงานในต่างประเทศให้กับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร
๕. ภารกิจประจาที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจา
ปี พ.ศ. ๒๕๕9 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกองการต่างประเทศมีภารกิจประจาซึ่ งดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้

๕

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร
๒. สนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่น
๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
4. บริการแบบ E-Form (ใบรับรองเงินเดือน)
5. ปรึกษางานด้านการต่างประเทศ สร้างเครือข่ายวิเทศน์สัมพันธ์ในหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร
6. จัดทาหนังสือติดต่อขอดูงาน (Study Visit)
ง. ภารกิจ(เชิงยุทธศาสตร์/ประจา) ที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
การยุทธศาสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย นของกรุงเทพมหานคร ในปี 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซีย น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างอัตลักษณ์อาเซีย นประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ เป้าหมายผลักดันในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค (ASEAN Centrality) เป้าหมาย ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค(ASEAN Centrality)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การสร้างอัตลักษณ์อาเซีย น โดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ด้านคือ จัดการแข่งขัน
กีฬาเมืองอาเซียนเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน การขยายการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น และการประชุมกับผู้นาเมืองและในระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสกับเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพื่อให้ก รุงเทพมหานครเป็นองค์ก รที่มีภาพลักษณ์ที่ ดีแ ละมีบ ทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
หรือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศหรือเวทีโลก แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่
เมืองน้องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข การท่องเที่ย ว การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
เยาวชนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ ส่งเสริม ความร่วมมือทางวิชาการกับ
เมืองและองค์กรต่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก สนับสนุนการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่แ ก่
กรุ ง เทพมหานครและน าองค์ ความรู้ แ ละผลงานของกรุง เทพมหานครออกสู่ โ ลกสากล ร่ว มมือ กั บ กับ ทุ กสถาน
เอกอัครราชทูตทั้งในกิจกรรมความร่วมมือที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเป็น
เจ้าภาพ และเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองที่มีความสัม พันธ์แ ละขยายความร่วมมือ
กับเมืองสาคัญในต่างประเทศ
๒. ขยายความร่วมมือกับเมืองสาคัญในต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย
๔. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็น
สมาชิกและองค์กรระดับโลก
๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ

๖

บทที่ ๒ กำรขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำย
กำรขับเคลื่อนสู่ควำมเป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิสัยทัศน์
กองการต่างประเทศเป็นองค์กรนาของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค เจริญก้าวหน้า ทัดเทียม เมืองชั้นนาต่างๆของโลก โดยอาศั ย ช่องทางความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กร
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการนาโอกาสของกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดแข็ง (Strength : S) กองการต่างประเทศมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน นอกจากนั้นยังมีความสามารถในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการดาเนินกิจกรรมด้า นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กรระหว่างประเทศเป็นหลัก
จุดอ่อน (Weakness : W) กองการต่างประเทศมีบุคลากรจานวนจากัด ซึ่งภาระงานที่เพิ่ม ขึ้นจาก
จานวนเมืองพี่เมืองน้องและองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก ทาให้เกิดภาระที่เรีย กว่างานล้นมือ
ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ในบางครั้งมีงานซ้อนในช่วงระยะเวลาดาเนินการเดียวกันเป็นต้ น
โอกาส (Opportunity : O) บริบทของความเปลี่ย นแปลงในกระแสโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลข่าวสารแบบเครือข่ายเป็นโอกาสในการสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่น นโยบายการกระจายอานาจให้แ ก่อ งค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ให้
กรุงเทพมหานครมีบทบาทในการบริหารจัดการเมือง ทาให้กรุงเทพมหานครสามารถกาหนดทิศทางในการดาเนิน
นโยบายต่างประเทศได้ด้วยตนเอง เป็นโอกาสในการขยายฐานการดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
อุปสรรค (Threat) การดาเนินงานด้านต่างประเทศของกองการต่างประเทศยังไม่สามารถดาเนินการ
ตอบสนองได้ ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเนื่องจากอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถดาเนินการ
ได้ อย่ างครอบคลุ ม เหมื อ นเช่ นเมือ งหลวงและมหานครใหญ่อื่ น ๆ ของโลก ความไม่มี เสถีย รภาพของการเมื อ ง
ภายในประเทศมีผลกระทบต่อการแสวงหาความร่วมมือกับเมืองในต่างประเทศ ผลกระทบจากปัจจัย ภายนอกในด้าน
ความไม่มั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศ เช่น ภัยจากการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ และสถานการณ์ทางการเมือง มี
ผลต่อการดาเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร และเมืองในต่างประเทศที่มีรูปแบบโครงสร้างทางการ
บริหารที่แตกต่างจากกรุงเทพมหานครอาจไม่ตอบสนองต่อการสร้างความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังกล่าวกองการต่างประเทศจึงได้กาหนดวิสัย ทัศน์เพื่อขับเคลื่อน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้แ ละเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยผ่าน
กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ ดังนี้
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ
เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
พัฒนาความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชุมชน
ชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร
๕. สร้างต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Unit )ให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยผ่าน
กลไกความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการนาไปพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๖. ดาเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบีย บแบบแผน ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

๗

๗. บู ร ณาการและประสานการด าเนิ น ภารกิ จ ต่ า งประเทศกั บ กระทรวงการต่ า งประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลในต่างประเทศ
๘. เผยแพร่ข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การ
เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๓. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศและ
เวทีโลก
๔. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร
๕. เพื่อร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและชุมชนชาวต่างประเทศในด้านต่าง ๆ
๖. เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านต่างประเทศ
เป้ำหมำยภำรกิจเชิงยุทธ
๑. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย นแก่บุคคลากรกรุงเทพมหานครและ
ประชาชนทั่วไป
๒. แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ การ
สาธารณสุข การท่องเที่ยว การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม เยาวชนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งใน
ระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ
๓. สนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเวที
ระหว่างประเทศหรือเวทีโลกเพื่อนาเสนอข้อมูลของกรุงเทพมหานครในประเด็นต่าง ๆ
๔. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเมืองและองค์กรต่างประเทศที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนในรูปแบบของทุนการศึกษาหรือทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
๕. สนับสนุนการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่กรุงเทพมหานครและนาองค์ความรู้
และผลงานของกรุงเทพมหานครออกสู่โลกสากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่าง
เมืองและองค์กรต่างประเทศ
๖. ร่วมมือกับกับทุกสถานเอกอัครราชทูตทั้งในกิจกรรมความร่วมมือที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
และกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพรวมทั้งการอานวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยม
คารวะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และการจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการประสานงานด้านพิธีการทูตและความ
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยชุมชนชาวต่างประเทศในประเทศไทย
๗. เผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้ กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกกรุงเทพมหานคร
๘. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร

๘

ตัวชี้วัด
ก. ภำรกิ จ เชิ ง ยุ ท ธของหน่ ว ยงำนที่ ส นั บ สนุ น แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรกรุ ง เทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ.2559
(ตอบสนองนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) จำนวน 1 โครงกำร
ข. ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนที่ส นับ สนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี พ.ศ.2559
(ตอบสนองแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี) จำนวน 33 โครงกำร
ค. ภำรกิจประจำหน่วยงำนดำเนินกำรเพื่อสนับ สนุน แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี พ.ศ.2559
และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน จำนวน 7 โครงกำร
ง. ภำรกิจ(เชิงยุทธศำสตร์/ประจำ)ที่หน่วยงำนดำเนินกำรสนับ สนุนนโยบำยรัฐ บำล แผนปฏิบัติกำรยุ ทธศำสตร์
ประเทศ หรือแผนปฏิบัติรำชกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของกรุงเทพมหำนครในปี 2559 จำนวน 3 โครงกำร
๑. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และเพิ่มบทบำทของกรุงเทพมหำนครในเวทีโลก
๑.๑ มีผู้แทนกรุงเทพมหานครที่ร่วมการประชุมนานาชาติ จานวน ๕ ครั้งต่อปี
๑.๒ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้
ชาวต่างประเทศได้รับรู้ จานวน ๑ ครั้งต่อปี
๒. ด้ำนกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง
๒.๑ มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ
จานวน ๕ ครั้งต่อปี
๒.๒ มีโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ
ประจาประเทศไทยและชุมชนต่างประเทศในประเทศไทย จานวน ๓ ครั้งต่อปี
๓. ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับต่ำงประเทศที่สนับสนุนภำรกิจของกรุงเทพมหำนคร
๓.๑ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน ความรู้ ฯ และการเยี่ยมเยือนในประเทศเครือข่าย
เมืองพี่เมืองน้อง จานวน ๔ ครั้งต่อปี
๓.๒ มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปของทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
ให้กับกรุงเทพมหานคร จานวน ๑ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม ต่อปี
๔. มีกำรฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
๔.๑ มีโครงการการจัดการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักวิเทศสัมพันธ์ และ
เครือข่ายการประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจานวน ๑ ครั้งต่อปี
๔.๒ มีโครงการการพัฒนาการดาเนินงานกิจกรรมเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครแบบ
บูรณาการสาหรับข้าราชการกองการต่างประเทศ จานวน ๑ ครั้งต่อปี
๔.๓ มีโครงการจัดฝึกอบรมด้านพิธีการและการรับรองชาวต่างประเทศสาหรับผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง
จานวน ๑ ครั้งต่อปี

๙

บทที่ ๓
ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ๒๐ ปี ร ะยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) มุ่ ง เน้ น ให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ และมุ่งสู่ม หานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดย มุ่งพัฒนา
ด้านบริหารจัดการโดยให้ความสาคัญในเรื่องการเรีย นรู้แ ละพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี การจัดการข้อมูลข่าวสาร
และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเพิ่ม ศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและรองรับสถานการณ์เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวสู่ ความเป็นมหานครต้นแบบแห่งการบริหาร
จัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕9
ได้กาหนดภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาในการดาเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร จานวน ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรีย นรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
(๖.๕) ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย
กองการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนา
กรุ งเทพมหานครให้ เป็ น ศูน ย์ก ลางของภู มิ ภาค โดยอาศั ย ช่ องทางความร่ วมมือ กั บต่ างประเทศ ดั งนั้ นกองการ
ต่างประเทศจึงให้ความสาคัญกับการส่งเสริม ความร่วมมือและความสัม พันธ์ที่ดี กับเมืองพี่เมืองน้อง องค์กรระหว่าง
ประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทยโดยการสร้างความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเพิ่มบทบาทกรุงเทพมหานครในเวทีโลกรวมทั้งแลกเปลี่ย นองค์ความรู้ในด้านที่เป็นเลิศเพื่อ
นามาพัฒนากรุงเทพมหานคร กองการต่างประเทศจึงได้กาหนดภารกิจที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ “การพั ฒนาระบบบริ ห ารจัด การเพื่ อเป็ นต้ นแบบด้ านการบริ หารมหานคร ” โดยมี ประเด็ น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
ก. ภำรกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงำนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี พ.ศ.
๒๕๕9 (ตอบสนองนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร)
ประเด็นนโยบาย: มหานครแห่งการเรีย นรู้ กลยุทธ์หลักคือนักเรีย นและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็น
พื้นฐานในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม
ข. ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ปี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรีย นรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๕
ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการและศูนย์รวมการจัดตั้งสานักงาน กลยุทธ์หลักที่ ๖.๕.๑.๓ ประสานงานและ
สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัดประชุมในระดับโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากร
บุคคล กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๑.๑ เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service)
ค. ภำรกิจ ประจ ำที่ หน่ วยงำนด ำเนิน กำรเพื่ อสนับ สนุ นแผนปฏิ บัติ รำชกำรกรุ งเทพมหำนคร
ประจำปี พ.ศ. 2559 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน
กองการต่างประเทศมีภารกิจประจาซึ่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ในด้านที่เป็นการ
รับรองราชอาคันตุกะและคณะบุคคลชาวต่างประเทศ การจัดทาเอกสารภาษาอังกฤษและการแปล การส่งเสริม การ
๑๐

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาว
ต่างประเทศ การส่งเสริม ความร่ วมมือทางวิ ชาการกับ ต่างประเทศในรูปแบบของทุนฝึกอบรม การสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่นและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครโดยมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี
พ.ศ.2559 ดังนี้
๑. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร
๒. สนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่น
๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ง. ภำรกิจ (เชิ งยุ ท ธศำสตร์ / ประจ ำ) ที่ห น่ วยงำนดำเนิ นกำรเพื่อ สนับ สนุ น นโยบำยรั ฐ บำล
แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติกำรกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การสร้างอัตลักษณ์อาเซีย น โดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ด้านคือ จัดการแข่งขัน
กีฬาเมืองอาเซียนเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน การขยายการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น และการประชุมกับผู้นาเมืองและในระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสกับเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพื่อให้ก รุงเทพมหานครเป็นองค์ก รที่มีภาพลักษณ์ที่ ดีแ ละมีบ ทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
หรือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศหรือเวทีโลก แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่
เมืองน้องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่ งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข การท่องเที่ย ว การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
เยาวชนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ ส่งเสริม ความร่วมมือทางวิชาการกับ
เมืองและองค์กรต่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก สนับสนุนการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่แ ก่
กรุ ง เทพมหานครและน าองค์ ความรู้ แ ละผลงานของกรุง เทพมหานครออกสู่ โ ลกสากล ร่ว มมือ กั บ กับ ทุ กสถาน
เอกอัครราชทูตทั้งในกิจกรรมความร่วมมือที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเป็น
เจ้าภาพ และเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร ดังนี้
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองที่มีความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ
กับเมืองสาคัญในต่างประเทศ
๕. ขยายความร่วมมือกับเมืองสาคัญในต่างประเทศ
๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย
๗. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็น
สมาชิกและองค์กรระดับโลก
๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ
จ. ภำรกิจสนับสนุนมิติที่ ๒-๔
กองการต่า งประเทศได้นาตั วชี้วั ดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบั ติราชการมิ ติที่ ๒-๔ มา
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี
พ.ศ.๒๕๕9 รวมทั้งได้กาหนดกลยุทธ์ และจัดทาโครงการ/กิจกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภารกิจประจาในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑. มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๒. มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
๓. มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
*************************************************
๑๑

บทที่ ๔
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้บ รรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ได้ใช้แ ผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอก และการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศในปีที่ผ่านมา การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการฯ ได้ดาเนินการตามกรอบภารกิจ ดังนี้
๑. ภารกิ จงานเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒ นาที่กาหนดไว้ ในภารกิจเชิง ยุทธ์ของหน่วยงานที่ส นับสนุ น
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ประเด็นนโยบาย: มหานครแห่งการเรีย นรู้ กลยุทธ์หลักคือนักเรีย นและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี) ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๕ ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการและ
ศูนย์รวมการจัดตั้งสานักงาน กลยุทธ์หลักที่ ๖.๕.๑.๓ ประสานงานและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง
ของเมืองในการจัดประชุมในระดับโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓
การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ
ทุกภาษาทุกวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๑.๑ เพิ่ม ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) ภารกิจที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อ
สนับ สนุ นนโยบายรั ฐบาล แผนปฏิบั ติก ารยุท ธศาสตร์ป ระเทศ หรื อแผนปฏิบั ติก ารการเข้าสู่ ประชาคมอาเซีย น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ด้านคือ จัดการแข่งขันกีฬาเมืองอาเซีย น
เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน การขยายการสถาปนาความสัม พันธ์เมืองพี่เมือง
น้องในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น และการประชุมกับผู้นาเมืองและในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกับเมืองหลวงในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
๒. ภารกิจงานประจาของกองการต่างประเทศตามโครงสร้างอานาจหน้าที่ ประกอบด้วยงาน ด้านพิธี
การ การรั บ รองราชอาคั น ตุ ก ะและแขกต่ า งประเทศ โครงการและการแลกเปลี่ ย นระหว่ า งประเทศของ
กรุงเทพมหานคร งานเลขานุการในการประชุม ระหว่างประเทศ จัดทาข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกการประชุม แปล
เอกสาร บทความ หนังสือข่าว วีดีทัศน์ ตีความเอกสาร สัญญา คาบรรยาย ร่างโต้ตอบจดหมาย กลั่นกรองโครงการ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ติดตามประเมินผลทุนการศึกษา อบรมดูงาน ประสานโครงการระหว่างประเทศ
๓. โครงการ/กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากปี ที่ ผ่ า นมา คื อ โครงการเสริ ม สร้ า งและขยาย
ความสัม พัน ธ์ใ นระดับเมืองกั บต่างประเทศ โครงการความร่วมมื อกับองค์กรระหว่ างประเทศ โครงการส่ง เสริ ม
ศักยภาพของเมือง โครงการจัดทาจดหมายข่าว Newsletter และโครงการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัม พันธ์อัน
ดีกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชุมชนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้กองการต่างประเทศได้มีการประชุมภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของกองการต่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรู้สึกร่วมในการนาแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้บริหารหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการนาแผนฯไปปฏิบัติรวมทั้งให้มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีไปสู่กำรปฏิบัติ
๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรในกองการต่างประเทศแก่บุคลากรในทุกส่วน
เพื่อให้บุคลากรนาพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ไปกระจายสู่การ
จัดทาแผนงาน โครงการ ในกลุ่มงาน
๑๒

๒. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการให้ทุกกลุ่มงานนาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕9 ไปดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนฯ
๓. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕9 โดยการให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดต่าง ๆ รายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๓

ตำรำงที่ ๑ ผังแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน : กองการต่างประเทศเป็นองค์กรของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนาต่างๆของโลก
โดยอาศัยช่องทางความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการนาโอกาสของกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑ ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (มิติที่ ๑)
วิสัยทัศน์
ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (ตอบสนองแผนพัฒนำฯ ระยะ 20 ปี)
ประเด็นยุทธศำสตร์
มหำนครแห่งเศรษฐกิจและกำรเรียนรู้
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๖.๕ ศูนย์กลำงกำร
จั ด ประชุ ม นิ ท รรศกำรและศู น ย์ ร วมกำร
จัดตั้งสำนักงำน

กลยุท ธ์ห ลัก ประสานงานและสนับ สนุ นให้
กรุงเทพมหานครเป็ นศูน ย์กลางของเมื องใน
การจัดประชุมในระดับโลก (๖.๕.๑.๓)

กำรบริหำรจัดกำร (๗)
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๗.๓
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์หลัก พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร
แก่คนทุกชาติทุกภาษา
ทุกวัฒนธรรม(๗.๓.๑.๔)

กลยุทธ์หลัก สนับสนุน
การใช้คลังความรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากร
(๗.๓.๑.๕)

๑๔

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๗.๕
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์หลัก เพิ่มระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Service/mService) (๗.๕.๑.๑)

กลยุทธ์หลัก พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผู้บริหารของ
แต่ละหน่วยงานและหรือ
กลุ่มภารกิจ (๗.๕.๒.๒)

ตำรำงที่ ๑.๒ ภำรกิจประจำของหน่วยงำน (มิติที่ ๑)

ภำรกิจประจำของหน่วยงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์
กำรบริหำรจัดกำร (๗)

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๗.๓
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์หลัก พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร
แก่คนทุกชาติทุกภาษา
ทุกวัฒนธรรม(๗.๓.๑.๔)

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๗.๕
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์หลัก สนับสนุน
การใช้คลังความรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากร
(๗.๓.๑.๕)

กลยุทธ์หลัก เพิ่มระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ
(e-Service/m-Service)
(๗.๕.๑.๑)
๑๕

ตำรำงที่ ๑.๒ ภำรกิจประจำของหน่วยงำน (มิติที่ ๑)

ภำรกิจประจำของหน่วยงำน
ประเด็นยุทธศำสตร์
กำรบริหำรจัดกำร

กลยุทธ์หลัก สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร (๗.๓.๑.4)

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของ
กรุงเทพมหานคร
๒. สนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างประเทศให้กับ
หน่วยงานอื่น
๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงาน
และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

๑๖

ตำรำงที่ ๑.๓ ภำรกิจประจำ (มิติที่ ๒-๔)**********
ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจาให้เกื้อหนุนต่อการนา
ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่างๆไปสู่การปฏิบัติ
๒. นามาตรการราชการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
กทม.
๑. พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจาปีให้รวดเร็ว
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
๒. พัฒนาการจัดทางบการเงินของกรุงเทพมหานคร

กำรบริหำรจัดกำร (๗)

๑. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ
๒. พัฒนาระบบการให้บริการ
๑. ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจาให้เกื้อหนุนต่อการนา
ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่างๆไปสู่การปฏิบัติ
๒. นามาตรการราชการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
กทม.

หมำยเหตุ: ** หมายถึงกลยุทธ์ที่กองการต่างประเทศสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงภารกิจประจา (มิติที่ ๒-๔) ซึ่งสนับสนุนการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
๑๗

ตำรำงที่ ๒ แสดงแนวทำงกำรดำเนินกำรของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีพ.ศ. ๒๕๕9
ก. ภำรกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงำนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร)
ส่วนที่ ๒ : ๖ นโยบำย
ประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุทธ์หลัก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่ นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
(นโยบำย)
ผ่ำนมำ
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖
นักเรียนและชาว
1. เยาวชนได้ไปร่วม
กองการต่างประเทศ นิยำม/คำอธิบำย
1. โครงการจัดส่งเยาวชน
มหำนครแห่งเศรษฐกิจ
กรุงเทพฯ มีความรู้เป็น โครงการเมืองพี่เมืองน้อง นาคณะเยาวชนจานวน เยาวชนในที่นี้หมายถึง
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
และกำรเรียนรู้
พื้นฐานในการดารงชีวิต จานวน ๑5 คน/ปี
33 คน เข้าร่วม
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ประกอบอาชีพและร่วม (ผลผลิต)
โครงการเมืองพี่เมือง การคัดเลือกจากการรับ
(กลุ่มงานต่างประเทศ ๑)
พัฒนาสังคม
น้อง ประกอบด้วย
สมัครและเป็นตัวแทน
เมืองแตกู จานวน 9
เยาวชนของกรุงเทพมหาคน จังหวัดฟูกูโอกะ
นคร ในการเดินทางไป
จานวน 6 คน นคร
แลกเปลี่ยนหรือทากิจกรรม
เซี่ยงไฮ้ จานวน 5 คน กับเยาวชนในเมืองพี่เมือง
และนครฉงชิ่ง จานวน น้องของกรุงเทพมหานคร
13 คน
ค่ำเป้ำหมำยปี/ผลสัมฤทธิ์
จานวน ๑5 คน
วิธีกำรคำนวณ
นับจานวนเยาวชนที่เดิน
ทางเข้าร่วมกิจกรรม
สรุปตำรำง 2 ก. มีจำนวน 1 ตัวชี้วัด

๑๘

ตำรำงที่ ๒ แสดงแนวทำงกำรดำเนินกำรของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9
ตำรำง ๒ ข. ภำรกิจประจำที่ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี พ.ศ.๒๕๕9
(ตัวชี้วัดบูรณำกำร) กลยุทธ์หลัก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่ผ่ำนมำ นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ประเด็นยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7.5.1.1 เพิ่มระบบ 1. ผลคะแนนการ
ดาเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ คานิยาม
7 การบริหารจัดการ สารสนเทศและ/
ประเมินผลการปรับปรุง กาหนด
1.หน่วยงาน หมายถึง สังกัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือระบบ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร ระดับสานักงาน
ย่อยเป้าประสงค์
ภูมิศาสตร์เพื่อ
หน่วยงาน กทม. ตาม
สานักงานเขต และส่วนราชการใน
7.5.1 พัฒนา
บริการประชาชน เกณฑ์ประเมินที่กาหนด
สังกัดสานักปลัดกรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
หรือหน่วยงาน
(ผลผลิต)
จานวน 77 หน่วยงาน
สารสนเทศสาหรับ ภาครัฐ
2.เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ
ให้บริการประชาชน (e-service/mกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์ที่
service)
หน่วยงานจัดทาขึ้นและมีการ link
(กลยุทธ์ 7.5.1.1)
มายังเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร
3.ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อ
ข่าวสารของหน่วยงาน (ตามข้อ 1
เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์
ประกอบด้วย
3.1 ปฏิทินกิจกรรม
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
3.3 ข่าวสาร
3.4 การให้บริการ
3.5 ติดต่อเรา
เกณฑ์กำรให้คะแนน
มีแนวทางการให้คะแนน โดยกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการแต่ละหัวข้อ
๑๙

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ
(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1)

(ตัวชี้วัดบูรณำกำร)
ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่ผ่ำนมำ นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
รำชกำรที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1. ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ปี)
โดยหน่วยงานดาเนินการตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 58–สิงหาคม 59 ซึ่ง
จะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนใน
ปฏิทินกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน
และดาเนินการให้เสร็จภายในวันที่
25 ของทุกเดือน
2. เกี่ยวกับองค์กร (20 คะแนน)
ประกอบด้วย
2.1 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
2.2. โครงสร้าง/ผู้บริหาร
2.3 แผนปฏิบัติราชการ
2.4 สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน
ส่วนราชการ
โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้
1) การนาเข้าข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กร
ให้ครบถ้วนทุกรายการ (5 คะแนน) มี
กาหนดเวลาดาเนินการ ดังนี้
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค.
2558
ได้รับ 5 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค.
2559
๒๐

(ตัวชี้วัดบูรณำกำร)
ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่ผ่ำนมำ นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
รำชกำรที่รับผิดชอบ
ได้รับ 4 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ.
2559
ได้รับ 3 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน มี.ค.
2559
ได้รับ 2 คะแนน
หากพ้นจากที่กาหนด จะไม่ได้รับ
คะแนนในส่วนนี้
2) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(ข้อ 2.2 และข้อ 2.4) (15
คะแนน) ดังนี้
- ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 25
มี.ค. 59
- ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายใน 25
มิ.ย. 59
- ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จภายใน 25
ก.ย. 59
3. ข่ำวสำร (48 คะแนน) โดยต้อง
ลงวันที่ที่นำข้อมูลออกเผยแพร่ท้ำย
หัวข้อข่ำวสำรทุกรำยกำร หากไม่ลง
วันที่จะไม่นาเรื่องนั้นๆมารวมเพื่อคิด
เป็นผลคะแนน ประกอบด้วย
3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการ
เผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานนาลง
๒๑

(ตัวชี้วัดบูรณำกำร)
ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่ผ่ำนมำ นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
รำชกำรที่รับผิดชอบ
ในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา
หรือข่าวอื่นๆ
3.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนา
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมมาเผยแพร่
3.3 ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ ที่
ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของ
กรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน ประกาศ
อื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน ประกาศ
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวด
ราคา ประกาศสอบราคา การประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้
- ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน ได้ 1
คะแนน
- ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน ได้ 2
คะแนน
- ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน ได้ 3
คะแนน
- ปรับปรุง 5 ครั้ง/เดือน ได้ 4
คะแนน
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
4. กำรให้บ ริกำร (18 คะแนน )
ประกอบด้วย
4.1 การให้บริการของหน่วยงาน
(10 คะแนน) เป็นการแจ้ง
๒๒

(ตัวชี้วัดบูรณำกำร)
ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่ผ่ำนมำ นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
รำชกำรที่รับผิดชอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ
ของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ
ขั้นตอน ระยะเวลาในการดาเนินการ
ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลง
ข้อมูลแล้วเสร็จภายใน มีค.59
หากพ้นจากที่กาหนด จะไม่ได้รับ
คะแนนในส่วนนี้
4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่
สามารถ Download ได้ (8 คะแนน)
เป็นแบบฟอร์มการให้บริการของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด สนป.
ซึ่งดาเนินการเพิ่มเติม จากปีที่ผ่านมา
1 แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน กพ.
59 ได้รับอีก 4 คะแนน
5. ติดต่อเรำ (4 คะแนน) ต้องแสดง
ข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและ
ส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
โดยดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2559
ค่ำเป้ำหมำย
๒๓

(ตัวชี้วัดบูรณำกำร)
ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่ผ่ำนมำ นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
รำชกำรที่รับผิดชอบ
90 คะแนน
วิธีกำรคำนวณ
ผลคะแนนการดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม
เกณฑ์ประเมินที่กาหนด

๒๔

ตำรำงที่ ๒ แสดงแนวทำงกำรดำเนินกำรของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.๒๕๕9
ข. ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ปี)
ประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุทธ์หลัก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่ นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
(นโยบำย)
ผ่ำนมำ
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
มหานครแห่งเศรษฐกิจและ ประสานงานและ
2. มีรายงานการเข้าร่วม จังหวัดไอจิขอให้เลื่อน นิยำม/คำอธิบำย: เยาวชน กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ (๖)
สนับสนุนให้
การแลกเปลี่ยนเยาวชน
การเดินทางให้อยู่
หมายถึง นักเรียนหรือ
เยาวชนกรุงเทพมหานครกับ
- ศูนย์กลางการจัดประชุม กรุงเทพมหานครเป็น
กรุงเทพมหานครกับ
ในช่วงของการปิดภาค นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จังหวัดไอจิ (เยาวชนกรุงเทพ
นิทรรศการและศูนย์รวม
ศูนย์กลางของเมืองใน
จังหวัดไอจิ จานวน 1
เรียนเพื่อการจราจร
จากการสอบแข่งขันเป็น
เดินทางเยือนจังหวัดไอจิ)
การจัดตั้งสานักงาน (๖.๕) การจัดประชุมในระดับ เล่ม/รายงานหรือมีหนังสือ สะดวกในการสัญจร
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับ
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
โลก (๖.๕.๑.๓)
ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม
จังหวัดไอจิ
(ผลผลิต)
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับจังหวัดไอจิ
วิธีกำรคำนวณ: จัดทา
รายงานผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ไอจิ จานวน 1 เล่ม/รายงาน
หรือหนังสือปฏิเสธเข้าร่วม
การประชุม
๒๕

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
3. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเยาวชนเข้า
ร่วมการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 2016
Chongqing Summer
Camp for Overseas
Chinese Youth
จานวน 1 เล่ม/รายงาน
หรือมีหนังสือปฏิเสธเข้า
ร่วมการประชุม
(ผลผลิต)

4. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมโครงการการ

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ
ปีที่แล้ว 1รายงาน

๒๖

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
นิยำม/คำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับนคร
ฉ่งชิง
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับนครฉงชิ่ง
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับนคร
ฉงชิ่ง จานวน 1 เล่ม/
รายงานหรือมีหนังสือปฏิเสธ
เข้าร่วมการประชุม

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

นิยำม/คำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานครกับ

กิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วม
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2016 Chongqing
Summer Camp for
Overseas Chinese Youth
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุง
โซล จานวน 1 เล่ม/
รายงานหรือมีหนังสือ
ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม
(ผลผลิต)

5. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดฟูกูโอกะ

ปีที่แล้ว 1รายงาน

๒๗

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับกรุง
โซล
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับกรุงโซล
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล
จานวน 1 เล่ม/รายงานหรือ
มีหนังสือปฏิเสธเข้าร่วม
โครงการ

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

นิยำม/คำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น

กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนด้านความถนัดเฉพาะ
ทางร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ
เยาวชนกรุงเทพเยือนจังหวัด

กรุงโซล (เยาวชนกรุงเทพ
เยือนกรุงโซล)
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

จานวน 1 เล่ม/รายงาน
หรือมีหนังสือปฏิเสธเข้า
ร่วมการประชุม
(ผลผลิต)

6. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการแลก
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับกรุงโซล(เยาวชนกรุง
โซลเดินทางเยือนกรุงเทพ)

ปีที่แล้ว 1รายงาน

๒๘

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับ
จังหวัดฟูกูโอกะ
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับจังหวัด
ฟูกูโอกะ
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ฟูกูโอกะ จานวน 1 เล่ม/
รายงานหรือมีหนังสือปฏิเสธ
เข้าร่วมการประชุม

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

นิยำม/คำอธิบำย
เยาวชนในที่นี้หมายถึง
ตัวแทนเยาวชนของกรุงโซล
ในการเดินทางเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน

กิจกรรมการแลกเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล
(เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือน
กรุงเทพ)
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ฟูกูโอกะ พ.ศ.2559
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

จานวน 1 เล่ม/รายงาน
หรือมีหนังสือปฏิเสธเข้า
ร่วมการประชุม(ผลผลิต)

7. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมโครงการค่ายเยาวชน
เมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง
จานวน 1 เล่ม/รายงาน
(ผลผลิต)

ปีที่แล้ว 1รายงาน

๒๙

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
กับกรุงเทพมหานคร
ค่ำเป้ำหมำยปี/ผลสัมฤทธิ์
กองการต่างประเทศ สานัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ดาเนินการจัดทาโครงการให้
การต้อนรับคณะเยาวชนกรุง
โซลที่เดินทางมาเยือน
กรุงเทพมหานคร
วิธีกำรคำนวณ
มีรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมการแลกเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล
(เยาวชนกรุงโซลเดินทาง
เยือนกรุงเทพ)หรือมีหนังสือ
ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม
นิยำม/คำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับกรุง
ปักกิ่ง
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กองการต่างประเทศ สานัก

โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่
เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจาปี
พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2559)
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

8. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดไอจิ จานวน 1
เล่ม/รายงาน (ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

ปีที่แล้ว 1รายงาน

๓๐

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ดาเนินการจัดทาโครงการ
ค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงปักกิ่ง ประจาปี พ.ศ.
2559 โดยส่งข้าราชการ
และเยาวชระดับอุดมศึกษา
เข้าร่วมโครงการ วิธีกำร
คำนวณ: มีรายงาน ผลการ
เข้าร่วมการโครงการค่าย
เยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุง
ปักกิ่ง จานวน 1 เล่ม/
รายงาน
นิยำม/คำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง ตัวแทนเยาวชน
จากจังหวัดไอจิ
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
จังหวัดไอจิจัดส่งตัวแทน
เยาวชนของจังหวัดไอจิเข้า
ร่วมการแลกเปลี่ยนกับ
กรุงเทพมหานคร
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเยาวชน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ไอจิ (เยาวชนจังหวัดไอจิ
เดินทางเยือนกรุงเทพ)
(กลุ่มงานต่างประเทศ1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

9. มีรายงานผลการฉลอง เลื่อนการดาเนินการจัด
ความสัมพันธ์ครบรอบ 40 งานในงบประมาณปี
ปี ไทย-จีน จานวน 1เล่ม/
2559
รายงาน (ผลผลิต)

๓๑

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ไอจิ จานวน 1 เล่ม/รายงาน
นิยำม/คำอธิบำย:
การฉลองความสัมพันธ์
ครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน
หมายถึง การเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 40 ปี เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องและเมืองฉันมิตรกับ
เมืองในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีกิจกรรม
ต่างๆอาทิ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์เมือง เป็นต้น
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
การจัดงานฉลอง
ความสัมพันธ์ครบรอบ 40
ปี ไทย-จีน จานวน 1 ครั้ง
วิธีกำรคำนวณ:
มีรายงานผลการฉลอง
ความสัมพันธ์ครบรอบ 40ปี
ไทย-จีน กับเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพมหานคร จานวน 1

การเฉลิมฉลองครบรอบ 40
ปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

10. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการร่วมงาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุง
โซล Seoul Friendship
Fair จานวน 1 เล่ม/
รายงานหรือมีหนังสือ
ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม
(ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

ปีที่แล้ว 1รายงาน

๓๒

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
เล่ม/รายงานหรือมีหนังสือ
ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

นิยำม/คำอธิบำย:
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กรุงโซล หมายถึง
กรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกรุงโซล
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กรุงเทพมหานครได้จัดส่ง
นักแสดง ผู้บริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมงาน Seoul
Friendship Fair
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการกิจกรรม
การเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกรุงโซล (Seoul
Friendship Fair)
จานวน 1 เล่ม/รายงานหรือ
มีหนังสือปฏิเสธเข้าร่วมการ

กิจกรรมการเข้าร่วมงาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุงโซล
(Seoul Friendship Fair)
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

11. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการ Shanghai
Youth Interactive
Friendship Camp
2016 จานวน 1 เล่ม/
รายงานหรือมีหนังสือ
ปฏิเสธเข้าร่วมการ
กิจกรรม
(ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

ปีที่แล้ว 1รายงาน

๓๓

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
ประชุม

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

นิยำม/คำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับนคร
เซี่ยงไฮ้
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับนครเซี่ยงไฮ้
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับนคร
เซี่ยงไฮ้จานวน 1 เล่ม/
รายงานหรือมีหนังสือปฏิเสธ
เข้าร่วมการกิจกรรม

กิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ Shanghai Youth
Interactive Friendship
Camp 2016 ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2559
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
12. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเยาวชนเข้า
ร่วมการแลกเปลี่ยน
Daegu International
Youth Camp ประจาปี
2559 จานวน 1 เล่ม/
รายงานหรือมีหนังสือ
ปฏิเสธเข้าร่วมการ
กิจกรรม
(ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ
ปีที่แล้ว 1รายงาน

๓๔

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
นิยำม/คำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับ
เมืองแทกู
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับเมืองแทกู
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับเมือง
แทกูจานวน 1 เล่ม/รายงาน
หรือมีหนังสือปฏิเสธเข้าร่วม
การกิจกรรม
(ผลผลิต)

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ
กิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วม
การแลกเปลี่ยน Daegu
International Youth
Camp ประจาปี 2559 ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
13. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง 10 ปี
ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดฟูกุโอกะ
จานวน 1 เล่ม/รายงาน
หรือมีหนังสือปฏิเสธเข้า
ร่วมการกิจกรรม
(ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ
-

๓๕

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
นิยำม/คำอธิบำย:
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้อง 10 ปีระหว่าง
กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ฟูกุโอกะ หมายถึง ช่วงการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมระหว่าง
กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ฟูกุโอกะ เช่น แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การจัด
นิทรรศการ และ การ
ออกร้าน
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
จังหวัดฟูกุโอกะและ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้อง 10 ปี ระหว่างกัน
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิม
ฉลองครบรอบความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง 10 ปี
ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดฟูกุโอกะ จานวน

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
10 ปีระหว่ากรุงเทพมหานคร
และจังหวัดฟูกุโอกะ
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

14. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง 10 ปี
ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และกรุงโซลหรือมีหนังสือ
ปฏิเสธเข้าร่วมการ
กิจกรรม
(ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
1 เล่ม/รายงานหรือมี
หนังสือปฏิเสธเข้าร่วมการ
กิจกรรม
(ผลผลิต)

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

-

นิยำม/คำอธิบำย:
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้อง 10 ปีระหว่าง
กรุงเทพมหานครและกรุง
โซล หมายถึง ช่วงการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมระหว่าง
กรุงเทพมหานครและกรุง
โซล เช่น แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การจัด
นิทรรศการ และ การ
ออกร้าน
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
กรุงโซลและ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้อง 10 ปี ระหว่างกัน
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
10 ปีระหว่ากรุงเทพมหานคร
และกรุงโซล
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

๓๖

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

15. ร้อยละความสาเร็จ
ของการเดินทางเข้าร่วม
การสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องกับนคร
ลอสแอนเจิลลิส
สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

-

๓๗

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิม
ฉลองครบรอบความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง 10 ปี
ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และกรุงโซลจานวน 1 เล่ม/
รายงานหรือมีหนังสือปฏิเสธ
เข้าร่วมการกิจกรรม
นิยำม/คำอธิบำย:
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการวัดผลจากผลรวม
ของความสาเร็จแต่ละ
ขั้นตอนในการดาเนินการ
เดินทางเข้าร่วมการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องกับนครลอสแอนเจิลลิส
สหรัฐอเมริกา มีขั้นตอนโดย
สรุปดังนี้
1. มีการประสานงานระดับ
กระทรวงการต่างประเทศใน
เรื่องการลงนาม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
๒. มีการร่างข้อตกลงและ
เห็นชอบข้อตกลงระหว่าง

กิจกรรมที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเดินทางเข้า
ร่วมการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
กับนครลอสแอนเจิลลิส
สหรัฐอเมริกา

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๓๘

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
กัน คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 20
3.มีการตอบรับในการ
ลงนาม คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 20
4. แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเดินทาง
4.1.1. มีการหารือถึง
กาหนดการเดินทางเพื่อลง
นามในข้อตกลง คิด
ความสาเร็จ ร้อยละ 10
4.1.2 มีการขออนุมัติตัว
บุคคลและค่าใช้จ่ายการ
เดินทางเยือนฯ/การ
เตรียมการ (กรณีมาลงนาม
ที่กทม.) เพื่อลงนาม
สถาปนาฯคิดความสาเร็จ
ร้อยละ 10
4.1.3. เดินทางเข้าร่วมพิธี
ลงนามตามที่กาหนดฯ/จัด
พิธีลงนาม (กรณีลงนามที่
กทม.) คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 20
4.2 กรณีไม่เดินทาง

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

16. มีรายงานสรุปผลการ
จัดทาโครงการ
Guangzhou Fair จานวน
1 เล่ม/รายงาน (ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
4.2.1 มีหนังสือแจ้งเลื่อน/
บันทึกสั่งการ (แบบทางการ
และไม่ทางการ) เลื่อน
เดินทาง คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 40
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ร้อยละ 60
วิธีกำรคำนวณ:
ผลรวมของความสาเร็จทุก
ขั้นตอนที่สามารถ
ดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีที่แล้ว 1 รายงาน

นิยำม/คำอธิบำย:
กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมส่ง Guangzhou Fair
ผู้แทนประชุม Guangzhou (กลุม่ งานต่างประเทศ 1)
Fair หมายถึง
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมโครงการ
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
รายงานการจัดโครงการ
Guangzhou Fair หมายถึง
กรุงเทพมหานครดาเนินการ
จัดทาโครงการ

๓๙

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

17. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการเข้าร่วม
ประชุม The ASEM
Meeting for Governore
and Mayors

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

ร้อยละ 100

๔๐

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการจัดการจัดทา
โครงการจานวน 1 เล่ม/
รายงาน(ผลผลิต)

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

นิยำม/คำอธิบำย
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม
ความสาเร็จของการ
The ASEM Meeting for
ดาเนินการวัดผลจากผลรวม Governore and Mayors
ของความสาเร็จแต่ละ
ขั้นตอนในการดาเนินการ
เข้าร่วมประชุม The ASEM
Meeting for Governore
and Mayors ซึ่งมีขั้นตอน
โดยสรุปดังนี้
1. ประสานหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คิดความสาเร็จร้อยละ 20
2. พิจารณาเสนอโครงการ/
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม
เพื่อขออนุมัติในหลักการให้
ความเห็นชอบในการเข้า
ร่วมการประชุม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๔๑

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
4.แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการ
และประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม และขออนุมัติตัว
บุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.3 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.4 เข้าร่วมระชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 10
4.2 กรณีไม่เข้าร่วม
โครงการ

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

18. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมการประชุมกับ
องค์กรระหว่างประเทศใน
กรอบขององค์กร
สหประชาชาติ จานวน 1
เล่ม/รายงาน (ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

-

๔๒

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธ
เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 40
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 60
วิธีกำรคำนวณ
ผลรวมของความสาเร็จทุก
ขั้นตอนที่สามารถ
ดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นิยำม/คำอธิบำย
ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุมกับ
องค์กรระหว่างประเทศใน
กรอบขององค์กร
สหประชาชาติ
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุมกับ
องค์กรระหว่างประเทศใน
กรอบขององค์กร
สหประชาชาติ

กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุมกับองค์กรระหว่าง
ประเทศในกรอบขององค์กร
สหประชาชาติ
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

19. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมการประชุมกับ
องค์กรระหว่างประเทศใน
กรอบของความร่วมมือ
ระดับเมืองที่กรุงเทพไม่ได้
เป็นสมาชิก จานวน 1
เล่ม/รายงาน (ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

-

๔๓

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
วิธีกำรคำนวณ
มีรายงานสรุปผลการเข้า
ร่วมการประชุมกับองค์กร
ระหว่างประเทศในกรอบ
ขององค์กรสหประชาชาติ
จานวน 1 เล่ม/รายงาน

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

นิยำม/คำอธิบำย
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการประชุมกับองค์กร
ระหว่างประเทศในกรอบ
ของความร่วมมือระดับเมือง
ที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็น
สมาชิก
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการประชุมกับองค์กร
ระหว่างประเทศในกรอบ
ของความร่วมมือระดับเมือง
ที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็น
สมาชิก
วิธีกำรคำนวณ
มีรายงานสรุปผลการเข้า
ร่วมการประชุมในองค์กร

กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม
กับองค์กรระหว่างประเทศใน
กรอบของความร่วมมือระดับ
เมืองที่กรุงเทพมหานครไม่ได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิก
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

20.ร้อยละความสาเร็จ
ของการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องกับเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

-

๔๔

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
ระหว่างประเทศในกรอบ
ของความร่วมมือระดับเมือง
ที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็น
สมาชิก จานวน 1 เล่ม/
รายงาน
นิยาม/คาอธิบาย:
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการวัดผลจากผลรวม
ของความสาเร็จแต่ละ
ขั้นตอนในการดาเนินการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องกับเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
1. มีการเสนอขอความ
เห็นชอบผุ้บริหารในการ
ขยายความสัมพันธ์ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
๒. มีการติดต่อประสานงาน
กับเมืองหรือสถานทูตที่
เกี่ยวข้อง คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 20
3. มีการประสานงานตอบ
รับจากหน่วยงานของเมือง

โครงการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
กับเมืองในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (กลุ่มงาน
ต่างประเทศ1)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๔๕

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
หรือสถานทูตฯ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
4. มีการเสนอร่างข้อตกลงฯ
ให้กับเมืองที่เกี่ยวข้อง คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
5. มีการเตรียมการเดินทาง
เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามฯ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
6. มีการลงนามในข้อตกลง
กับเมืองในกลุ่มประเทศ
อาเซียน อย่างน้อย 1 เมือง
คิดความสาเร็จร้อยละ 10
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ร้อยละ 60 ของขั้นตอนการ
ดาเนินงานกับเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน อย่างน้อย
1 เมือง
วิธีกำรคำนวณ
ผลรวมของความสาเร็จทุก
ขั้นตอนที่สามารถ
ดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
อย่างน้อย 1 เมือง

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
21. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการเข้าร่วม
ประชุมขององค์การ The
General Assembly of
Asian Mayors Forum
(AMF)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ
ร้อยละ 100

๔๖

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
นิยำม/คำอธิบำย:
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการวัดผลจากผลรวม
ของความสาเร็จแต่ละ
ขั้นตอนในการดาเนินการ
เข้าร่วมประชุมขององค์การ
The General
Assemblyof Asian
Mayors Forum (AMF) ซึ่ง
มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. ประสานหน่วยงาน
กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
2. พิจารณาเสนอกิจกรรม
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการให้ความเห็นชอบ
ในการเข้าร่วมการประชุม
คิดความสาเร็จร้อยละ 20
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
4. แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม
ขององค์การ The General
Assembly of Asian
Mayors Forum (AMF)
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๔๗

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการ
และประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัว
บุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.3 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 10
4.2 กรณีไม่เข้าร่วม
โครงการ
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธ
เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 40

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

22. มีรายงานการเข้าร่วม
การประชุมขององค์การ
C40 จานวน 1 เล่ม/
รายงาน (ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

-

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ร้อยละ 60
วิธีกำรคำนวณ:
ผลรวมของความสาเร็จทุก
ขั้นตอนที่สามารถ
ดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นิยำม/คำอธิบำย:
กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมขององค์การ C40
เข้าร่วมการประชุมเชิง
(กลุม่ งานต่างประเทศ 2)
ปฏิบัติการที่จัดโดยองค์กร
C40 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว
มิใช่กิจกรรมประจาปี
เนื่องจากขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของเมืองเจ้าภาพ
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ตามวัน เวลา
สถานที่ที่กาหนด

๔๘

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

23. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการ CITYNET
จานวน 1 เล่ม/รายงาน
(ผลผลิต)

ปีที่แล้ว 1 รายงาน

24. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการเข้าร่วม
การประชุม Metropolis
World Congress

-

๔๙

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการประชุม
จานวน 1 เล่ม/รายงาน
นิยำม/คำอธิบำย:
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการ CITYNET
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการ CITYNET
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กาหนด
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการประชุม
จานวน 1 เล่ม/รายงาน

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ

นิยำม/คำอธิบำย:
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการเข้าร่วมประชุม
Metropolis World
Congress ซึ่งมีขั้นตอนโดย
สรุปดังนี้

กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุม Metropolis World
Congress
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการ
CITYNET
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๕๐

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
1. ประสานงานกับองค์กร
Metropolis เพื่อเข้าร่วม
การประชุม คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 20
2. พิจารณาเสนอการเข้า
ร่วมประชุมเพื่อขออนุมัติใน
หลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้ร่วมการประชุม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
4. แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการ
และประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัว
บุคคลในกรณีเดินทางข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ คิด

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

25. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการเข้าร่วม
การประชุม Global

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.3 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.4 เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 10
4.2 กรณีไม่เข้าร่วม
โครงการ
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏเสธ
เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 40
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ร้อยละ 60
วิธีกำรคำนวณ: ผลรวมของ
ความสาเร็จทุกขั้นตอนที่
สามารถดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-

นิยำม/คำอธิบำย:
กิจกรรมการการเข้าร่วมการ
ความสาเร็จของการ
ประชุม Global Desing
ดาเนินการวัดผลจากผลรวม Cities Organization

๕๑

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

Desing Cities
Organization (GDCO)
Meeting

๕๒

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
ของความสาเร็จแต่ละ
ขั้นตอนในการดาเนินการ
เข้าร่วมประชุม Global
Desing Cities
Organization(GDCO)
Meeting ซึ่งมีขั้นตอนโดย
สรุปดังนี้
1. ประสานงานกับองค์กร
GDCO เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 20
2. พิจารณาเสนอการเข้า
ร่วมประชุมเพื่อขออนุมัติใน
หลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้ร่วมการประชุม
คิดความสาเร็จร้อยละ 20
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
4. แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการ
และประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ
(GDCO) Meeting
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๕๓

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
คิดความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัว
บุคคลในกรณีเดินทางข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.3 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.4 เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 10
4.2 กรณีไม่เข้าร่วม
โครงการ
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏเสธ
เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 40
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ร้อยละ 60
วิธีกำรคำนวณ: ผลรวมของ

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
ความสาเร็จทุกขั้นตอนที่
สามารถดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

26. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมประชุม Asia
Smart City Conference
ณ เมืองโยโกฮามา
ประเทศญี่ปุ่น จานวน 1
เล่ม/รายงาน (ผลผลิต)

ปีที่แล้ว 1 รายงาน

นิยำม/คำอธิบำย: ผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
การประชุม Asia Smart
City Conference ณ เมือง
โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ผู้บริหารและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการประชุม Asia
Smart City Conference
ตามวัน เวลา สถานที่ที่
กาหนด
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมประชุม
จานวน 1 เล่ม/รายงาน

27. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการเข้าร่วม
ประชุม Lower Maekong

ปีที่แล้ว 1 รายงาน

นิยำม/คำอธิบำย:
กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ความสาเร็จของการ
Lower Maekong Tourism
ดาเนินการวัดผลจากผลรวม Cities Mayors Summit

๕๔

กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุม Asia Smart City
Conference ณ เมืองโยโก
ฮามา ประเทศญี่ปุ่น
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

Tourism Cities Mayors
Summit

๕๕

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
ของความสาเร็จแต่ละ
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ขั้นตอนในการดาเนินการ
เข้าร่วมประชุม Lower
Maekong Tourism Cities
Mayors Summit ซึ่งมี
ขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. ประสานงานกับผู้จัดการ
ประชุมเพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 20
2. พิจารณาเสนอการเข้า
ร่วมประชุมเพื่อขออนุมัติใน
หลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้ร่วมการประชุม
คิดความสาเร็จร้อยละ 20
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
4. แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการ
และประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดความสาเร็จร้อยละ 10

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๕๖

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัว
บุคคลในกรณีเดินทางข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.3 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.4 เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 10
4.2 กรณีไม่เข้าร่วม
โครงการ
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏเสธ
เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 40
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ร้อยละ 60
วิธีกำรคำนวณ: ผลรวมของ
ความสาเร็จทุกขั้นตอนที่

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

28. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ Local
Goverment and
Cooperation Seminar
2015 จานวน 1 เล่ม/
รายงาน (ผลผลิต)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

-

๕๗

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
สามารถดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นิยำม/คำอธิบำย:
ข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
Local Goverment and
Cooperation Seminar
2015
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
Local Goverment and
Cooperation Seminar
2015 ตามวัน เวลา
สถานที่ที่กาหนด
วิธีกำรคำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้ารับการเข้า
ร่วมประชุม จานวน 1 เล่ม/
รายงาน

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ Local
Goverment and
Cooperation Seminar
2015
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
29. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการเข้าร่วม
การประชุม Moscow
Urban Forum

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ
-

๕๘

นิยำม/คำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก
นิยำม/คำอธิบำย:
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการวัดผลจากผลรวม
ของความสาเร็จแต่ละ
ขั้นตอนในการดาเนินการ
เข้าร่วมประชุม Moscow
Urban Forum ซึ่งมีขั้นตอน
โดยสรุปดังนี้
1. ประสานงานกับผู้จัดการ
ประชุมเพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 20
2. พิจารณาเสนอการเข้า
ร่วมประชุมเพื่อขออนุมัติใน
หลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้ร่วมการประชุม
คิดความสาเร็จร้อยละ 20
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
4. แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการ

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม
Moscow Urban Forum
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๕๙

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
และประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัว
บุคคลในกรณีเดินทางข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.3 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.4 เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 10
4.2 กรณีไม่เข้าร่วม
โครงการ
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏเสธ
เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จร้อย
ละ 40
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ร้อยละ 60

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

30. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการเข้าร่วม
ประชุมขององค์การ Asian
Pacific City Summit
(APCS)

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

ร้อยละ 100

๖๐

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
วิธีกำรคำนวณ: ผลรวมของ
ความสาเร็จทุกขั้นตอนที่
สามารถดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นิยำม/คำอธิบำย:
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการวัดผลจากผลรวม
ของความสาเร็จแต่ละ
ขั้นตอนในการดาเนินการ
เข้าร่วมประชุมขององค์การ
Asian Pacific City
Summit (APCS) ซึ่งมี
ขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. ประสานหน่วยงาน
กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
2. พิจารณาเสนอกิจกรรม
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการให้ความเห็นชอบ
ในการเข้าร่วมการประชุม
คิดความสาเร็จร้อยละ 20
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่

กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุม Asian Pacific City
Summit (APCS)
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

๖๑

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม คิด
ความสาเร็จร้อยละ 20
4. แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการ
และประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัว
บุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.3 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ คิด
ความสาเร็จร้อยละ 10
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/
กิจกรรม
คิดความสาเร็จร้อยละ 10
4.2 กรณีไม่เข้าร่วม
โครงการ

ประเด็นยุทธศำสตร์
(นโยบำย)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

ข้อมูลฐำน/ผลงำนที่
ผ่ำนมำ

สรุปตำรำง 2 ข. มีจำนวน 30 ตัวชี้วัด

๖๒

นิยำม/คำอธิบำย
โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล รำชกำรที่รับผิดชอบ
ยุทธ์หลัก
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธ
เข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม คิดความสาเร็จ
ร้อยละ 40
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์ :
ร้อยละ 60
วิธีกำรคำนวณ:
ผลรวมของความสาเร็จทุก
ขั้นตอนที่สามารถ
ดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตำรำง ๒ ค. ภำรกิจประจำที่หน่วยงำนดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี พ.ศ.2559 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร มหำนครสำหรับ ทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3.4 มหานครสาหรับ
ทุกคน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย 3.4
สังคมพหุวัฒนธรรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพใน
งานด้านเอกสาร
ภาษาอังกฤษของกรุงเทพ
มหานคร

2. สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้าน
ต่างประเทศให้กับ
หน่วยงานอื่น

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

1. จานวนครั้งของการจัดทา
คากล่าวและการโต้ตอบ
จดหมายภาษาอังกฤษ
(ผลผลิต)

นิยำม/คำอธิบำย
จัดทาคากล่าวภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆและจัดทาจดหมาย
ภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครนาไปใช้
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
12 ครั้งต่อปี
วิธีกำรคำนวณ
นับจานวนครั้งในการจัดทาคากล่าวภาษาอังกฤษ และการโต้ตอบ
จดหมายภาษาอังกฤษ
2. จานวนครั้งของการแปล
นิยำม/คำอธิบำย
เอกสารและการตรวจร่าง
แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้กบั
เอกสารของหน่วยงานของ
ผู้บริหารและหน่วยงาน
กรุงเทพมหา นคร
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
(ผลผลิต)
จานวน 12 ครั้งต่อปี
วิธีกำรคำนวณ
นับจานวนครั้งในการแปลเอกสารของหน่วยงาน
3. จานวนครั้งการเป็น
นิยำม/คำอธิบำย
เลขานุการคณะในการเดินทาง 1.เลขานุการคณะฯ หมายถึง การปฏิบัตหิ น้าที่ในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศรวมทั้งอานวยความสะดวก
ไปราชการต่างประเทศหรือ
ในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารหรือคณะเดินทางในการไปราชการ
อานวยความสะดวกให้กับ
ต่างประเทศ
หน่วยงานของกรุงเทพมหา
2.การอานวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน.กทม. หมายถึงการ
นคร
อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการงานด้านต่างประเทศในทุก
(ผลผลิต)
๖๓

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
การจัดทาร่างคากล่าว และการโต้ตอบจดหมาย
ภาษาอังกฤษ
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1 และ 2)

การแปลเอกสารภาษาและการตรวจร่างเอกสาร
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 และ 2)

การเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศกับหน่วยงานอื่นหรือความ
สะดวกในด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่น
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1 และ 2)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
7.5
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

รูปแบบให้กับหน่วยงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
จานวน ๕ ครั้งต่อปี
วิธีกำรคำนวณ
นับจานวนครั้งการปฏิบัติงานเป็นเลขานุการคณะในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศและอานวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน
อื่น
4. จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับ คำนิยำม
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุน บริการจัดทาหนังสือรับรอง หนังสือรับรองเงินเดือน หมายถึง หนังสือราชการที่ข้าราชการ
ผู้บริหารของแต่ละ เงินเดือนจากหน่วยงานของ และลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครใช้ประกอบคาขอต่างๆในการ
ติดต่อประสานงานหรือทานิติกรรม ซึ่งในที่นี่ หมายถึง หนังสือ
หน่วยงานและหรือ กรุงเทพมหานคร
(ผลผลิ
ต
)
รับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบถูกต้องตามระเบียบงาน
กลุ่มภารกิจ
สารบรรณ โดยมีความถูกต้องของการใช้ภาษาและถ้อยคาและ
สานวนตามหลักวิชาการของการเขียนหนังสือราชการ
ค่ำเป้ำหมำย
มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนจาก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจานวน 10 รายต่อปี
วิธีกำรคำนวณ
นับจานวนรายที่เข้ารับบริการ
5. จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับ คำนิยำม/คำอธิบำย
บริการจัดทาหนังสือติดต่อ
จัดทาหนังสือติดต่อขอดูงาน (study visit) ให้กับข้าราชการ/
ขอดูงาน (study visit)
ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆของ
กรุงเทพมหานครนาไปใช้
ค่ำเป้ำหมำย
มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดทาหนังสือติดต่อขอดูงาน (study
visit) จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจานวน 10 รายต่อปี
วิธีกำรคำนวณ
๖๔

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมการติดตามการลงทะเบียนผู้เข้าใช้
บริการการจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนของ
กองการต่างประเทศ
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

กิจกรรมการติดตามการลงทะเบียนผู้เข้าใช้
บริการการจัดทาหนังสือติดต่อขอดูงาน (study
visit)
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

นิยาม/คาอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่
รับผิดชอบ

นับจานวนรายที่เข้ารับบริการ

4. ส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
ให้กับหน่วยงานและ
บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร

6. จานวนครั้งของการให้
คาแนะนาปรึกษาและตอบ
คาถามด้านภาษาอังกฤษ
(ผลผลิต)

นิยำม/คำอธิบำย
ให้คาแนะนาปรึกษาและตอบคาถามด้านภาษาอังกฤษแก่
ข้าราชการ/ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครหรือประชาชนทั่วไปผ่าน
ช่องทางตรง และผ่านโทรศัพท์ โทรสาร
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
จานวน ๑๒ ครั้งต่อปี
วิธีกำรคำนวณ
นับจานวนครั้งการให้คาแนะนาปรึกษาและตอบคาถามด้าน
ภาษาอังกฤษ
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ 7. มีรายงานสรุปผลการ
นิยำม/คำอธิบำย
ระหว่างกรุงเทพมหานคร ดาเนินงานในเรื่องการเข้าเยี่ยม รายงานการให้การต้อนรับอานวยความสะดวกทั้งแบบเป็นพิธีการ
กับเมืองที่มีความสัมพันธ์ คารวะของผู้แทนเมืองและ
และไม่เป็นพิธีการและรวมถึงการจัดเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ ใน
และขยายความร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูต
เรื่องการเข้าเยี่ยมคารวะของผู้แทนเมืองและสถานเอกอัครราชทูต
เมืองสาคัญและสถาน
ต่างประเทศประจา
ต่างประเทศ
เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประเทศไทยจานวน
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
6 ครั้ง/รายงานต่อปี
จานวน 6 ครั้ง/รายงานต่อปี
วิธีกำรคำนวณ
มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานในเรื่องการเข้าเยี่ยมคารวะของ
ผู้แทนเมืองและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศจานวน 6 ครั้ง/
รายงานต่อปี

สรุปตำรำง 2 ค. มีจำนวน 7 ตัวชี้วัด

๖๕

กิจกรรมการให้คาแนะนาปรึกษาและตอบ
คาถามด้านภาษาอังกฤษ
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1 และ 2)

กิจกรรมการดาเนินงานในเรื่องการเข้าเยี่ยม
คารวะของผู้แทนเมืองและสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจาประเทศไทย
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)

ตำรำงที่ ๒ แสดงแนวทำงกำรดำเนินกำรของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.๒๕๕9
ง. ภำรกิจ(เชิงยุทธศำสตร์/ประจำ) ที่หน่วยงำนดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติกำรกำรเข้ำสู่ประชำคมเซียน
กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน
ระยะเวลำดำเนินกำร
**
หน่วยงำน หน่วยงำนที่
งบประมำณรวม
เจ้ำภำพ
เกี่ยวข้อง
แผนงำน/
แนวทำง/กลยุทธ์
เป้ำหมำย
โครงกำร
บูรณำ
56 57 58 59 60 61 (ล้ำนบำท)
กำร
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน
๑. การประชุม The Meeting of
Governors/ Mayors of the
ASEAN Capitals

กรุงเทพมหานคร
ส่งผู้แทนเข้าร่วม
การประชุม The
Meeting of
Governors/
Mayors of the
ASEAN Capitals
วิธีกำรคำนวณ
จานวน 1 ครั้ง/ปี

๑. โครงการเข้า
ร่วมประชุม The
Meeting of
Governors/
Mayors of the
ASEAN Capitals



๒. การประชุม The Senior
Offcials Meeting of the
Capitals of ASEAN

กรุงเทพมหานคร
ส่งผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมThe
Senior Offcials
Meeting of the
Capitals of
ASEAN

๒. โครงการเข้า
ร่วมประชุม The
Senior Offcials
Meeting of the
Capitals of
ASEAN



๖๖

1-1.5

กลุ่มงำน
ต่ำงประเทศ
2

กลุ่มงำน
ต่ำงประเทศ
2

หมำย
เหตุ

กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน
ระยะเวลำดำเนินกำร
แนวทำง/กลยุทธ์

เป้ำหมำย

แผนงำน/
โครงกำร

56

57

**
งบประมำณรวม
58 59 60 61 (ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
เจ้ำภำพ
บูรณำ
กำร

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มงำน
ต่ำงประเทศ
2

-กองกำร
กีฬำ
-สวท.

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน
วิธีกำรคำนวณ
จานวน 1 ครั้ง/ปี
3. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเมือง กรุงเทพมหานคร
พี่เมืองน้องกับกลุ่มประเทศใน
ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วม
ภูมิภาคอาเซียน
การแข่งขันกีฬา
เมืองพี่เมืองน้องกับ
กลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
วิธีกำรคำนวณ
จานวน ๑ ครั้ง/ปี



3. โครงการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาเมืองพี่เมือง
น้องกับกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน

สรุปตำรำง 2 ง. มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด

๖๗

หมำย
เหตุ

ตำรำง ๒ จ. ภำรกิจสนับสนุนมิติที่ ๒ – ๔ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี ของสำนักงำน ก.ก.
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการ

กลยุทธ์หลัก
5. พัฒนาการเบิกจ่ายตาม
แผนงบประมาณประจาปีให้
รวดเร็วเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของความสาเร็จใน
การใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละของ
ความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

2.1.2 ร้อยละของ
ความสาเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม
2.1.3 ร้อยละของของเงิน
กันไว้เหลื่อมปี
6. พัฒนาการจัดทางบการเงิน 2.2 คะแนนของความสาเร็จใน
ของกรุงเทพมหานคร
การจัดทางบการเงิน
2.2.1. คะแนนของความสาเร็จ
ของการจัดทางบการเงินทันเวลา
และถูกต้อง
2.2.2. คะแนนความสาเร็จของ
การจัดทารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจาปี 2558
ทันเวลาและถูกต้อง

๖๘

นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ตามที่ สงม. กาหนด

โครงกำร/กิจกรรมและ
ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมการก่อหนี้ผูกพันตามกาหนด
(งานธุรการ)

ตามที่ สงม. กาหนด

- กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี (งานธุรการ)

ตามที่ สงม. กาหนด

-กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินให้ทันตาม
กาหนด

ตามที่ สงม. กาหนด

-กิจกรรมการส่งรายงานให้ฝ่ายการคลัง
ตามกาหนดเวลา
- กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชี
ทรัพย์สินในใบรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจาปี 2557 ทันเวลาและ
ถูกต้อง
(งานธุรการ)

ตามที่ สงม. กาหนด

ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7
การบริการจัดการ

นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
ตามที่ สตน.กาหนด

โครงกำร/กิจกรรมและ
ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมการจัดทาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)

กลยุทธ์หลัก

ตัวชี้วัด

8. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร

2.3 ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

1. การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติราชการ

3.1 ระดับความสาเร็จในการ
ตามที่ กองกลาง สนป.กาหนด
แก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ
3.2 ร้อยละความสาเร็จของการ ตามที่ สกก. กาหนด
ดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
(Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ตามที่ ผตร.กาหนด
ผู้รับบริการ

- กิจกรรมการรายงานเรื่องที่รับร้องเรีย น
(งานธุรการ)

3.4 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

- กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทางาน
(งานธุรการ)

2. การพัฒนาการให้บริการ
1. การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติราชการ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการสร้าง
บรรยากาศการทางานที่มี
ความสุข

๖๙

ตามที่ ผตร.และ สกก. กาหนด

- โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
-กิจกรรมสารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ
(งานธุรการ)

ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์หลัก
8. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
-

นิยำม/คำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก
4.3.ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน ตามที่ สกก. กาหนด
ตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการ
ใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

-

-

สรุปตำรำง 2 จ. มีจำนวน 10 ตัวชี้วัด

๗๐

โครงกำร/กิจกรรมและ
ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การสร้างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
(งานธุรการ)
-

ลาดับที่

ตำรำงที่ ๓ โครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 กองกำรต่ำงประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
***ความสอดคล้อง จานวนงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ
ตามแผนฯ
(บาท)
ลงทุน ดาเนินการ

๑

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศตาม
เกณฑ์การประเมิน

2

2

โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองผ่านองค์กรระหว่าง
ประเทศในระดับเมือง

2

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

กทม.

-

-

(กลุ่มงานต่างประเทศ
๑)
(กลุ่มงานต่างประเทศ
๒)

* (จานวน ๑1 โครงการย่อย)
3

โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก
* (จานวน ๒ โครงการย่อย)

2

๕,๐๐๐,๐๐๐

กทม.

(กลุ่มงานต่างประเทศ
๒)

4

โครงการความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร

2

๒,๐๐๐,๐๐๐

กทม.

(กลุ่มงานต่างประเทศ
๒)

* (จานวน ๓ โครงการย่อย)
5

โครงการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับ
ต่างประเทศ
* (จานวน โครงการย่อย)

2

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

กทม.

(กลุ่มงานต่างประเทศ๑)

6

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ
ประจาประเทศไทยและชุมชนต่างประเทศในประเทศไทย

2

๕๐๐,๐๐๐

กทม.

(กลุ่มงานต่างประเทศ๑)

* (จานวน โครงการย่อย)

๗๑

ลาดับที่
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร
* (จานวน ๒ โครงการย่อย)
รวมงบประมำณรวม

***ความสอดคล้อง จานวนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ
ตามแผนฯ
(บาท)
ลงทุน ดาเนินการ
2

๗๐๐,๐๐๐

กทม.

(กลุ่มงานต่างประเทศ ๑)

๓๓,๒๐๐,๐๐๐

กทม.

กกต.

หมำยเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ จานวน......7........โครงการ/กิจกรรม (หลัก)
-ใช้งบประมาณในการดาเนินการ รวม..6..โครงการ /กิจกรรม(หลัก) เป็นเงิน... ๓๓,๒๐๐,๐๐๐. บาท
****โดยเป็นโครงการย่อยรวม...35.......โครงการ
-ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ รวม........1.........โครงการ/กิจกรรม

๗๒

ตำรำงที่ ๔ โครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนภำรกิจประจำตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 กองกำรต่ำงประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
***ความ
ลาดับ
จานวนงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
สอดคล้อง
ที่
(บาท)
ลงทุ ดาเนินการ
ตามแผนฯ
น
1 จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดทาหนังสือติดต่อขอดูงาน
2
ไม่ใช้งบประมาณ
จากหน่วยงานของกทม.
2

แหล่ง
งบประมาณ

ส่วนราชการรับผิดชอบ

- (กลุ่มงานต่างประเทศ
๑)

กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาว
ต่างประเทศ
การจัดคากล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ

2

ไม่ใช้งบประมาณ

- (กลุ่มงานต่างประเทศ
๒)

2

ไม่ใช้งบประมาณ

- (กลุ่มงานต่างประเทศ
๑ และ ๒)

4

การแปลเอกสารและการตรวจร่างเอกสารของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร

2

ไม่ใช้งบประมาณ

- (กลุ่มงานต่างประเทศ
๑ และ ๒)

5

การเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
กับหน่วยงานอื่นหรือความสะดวกในด้านต่างประเทศให้กับ
หน่วยงานอื่น
การให้คาแนะนาปรึกษาและตอบคาถามด้านภาษาอังกฤษ

2

ไม่ใช้งบประมาณ

- (กลุ่มงานต่างประเทศ
๑ และ ๒)

2

ไม่ใช้งบประมาณ

- (กลุ่มงานต่างประเทศ
๑ และ ๒)

จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดทาหนังสือรับรอง
เงินเดือนจากหน่วยงานของกทม.

2

ไม่ใช้งบประมาณ

- (กลุ่มงานต่างประเทศ
๑)

3

6
7

๗๓

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมำณรวม

***ความ
สอดคล้อง
ตามแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม
จานวนงบประมาณ
(บาท)
ลงทุ ดาเนินการ
น
ไม่ใช้งบประมาณ -

หมำยเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจา จานวน.....9..........โครงการ/กิจกรรม
-ใช้งบประมาณในการดาเนินการ รวม.......-...........โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน....-.......บาท

๗๔

แหล่ง
งบประมาณ

ส่วนราชการรับผิดชอบ

ตำรำงที่ ๕ โครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนภำรกิจในมิติ ๒-๔ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 กองกำรต่ำงประเทศ
***ความสอดคล้อง จานวนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ
ตามแผนฯ
(บาท)
ลงทุน ดาเนินการ
๑
กิจกรรมสารวจความพึงพอใจ
2
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของกองการต่างประเทศ

ส่วนราชการรับผิดชอบ
งานธุรการ

๒

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของ
กองการต่างประเทศ

2

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

งานธุรการ

๓

กิจกรรมการดาเนินงานเพื่อให้บริการ ที่ดีที่สุด
(Best Service)

2

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงานต่างประเทศ ๑

4

กิจกรรมการดาเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
การทางานของกองการต่างประเทศ

2

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

งานธุรการ

5

กิจกรรมการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

2

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงานต่างประเทศ ๒

6

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี (ความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)

2

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

งานธุรการ

7

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี (ความสาเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม)

2

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

งานธุรการ

๗๕

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

8

กิจกรรมการจัดทาบัญชีเปรียบเทียบมูลค่า
ทรัพย์สิน
กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้าง
ราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
งบประมำณรวม

9

***ความสอดคล้อง จานวนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนฯ
(บาท)
ลงทุน ดาเนินการ
2
ไม่ใช้งบประมาณ
2

แหล่งงบประมาณ

ส่วนราชการรับผิดชอบ

-

งานธุรการ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

-

รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจา จานวน.....9..........โครงการ/กิจกรรม
-ใช้งบประมาณในการดาเนินการ รวม.......-...........โครงการ/กิจกรรม
-ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ รวม..........9.................โครงการ/กิจกรรม
หมำยเหตุ *** เติมหมายเลข 1กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน นโยบาย ผว.กทม./เติมหมายเลข 2 กรณีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ 20 ปี/เติมหมายเลข3 กรณีที่
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอื่นๆ/เติมหมายเลข 1 และ 2 กรณีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้งนโยบาย ผว.กทม.และแผนพัฒนาฯ 20 ปี

๗๖

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.1)
ชื่อโครงกำร โครงการจัดส่งเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ตัวชี้วัดโครงกำร เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการเมืองพี่เมืองน้องจานวน 15 คน/ปี
เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ(ร้อยละ) ต.ค.
1.รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
จะได้รับ
2.ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 30
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3.พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 50
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 60
โครงการ/แผนกิจกรรม
5.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 70
6.ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 80
7.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 90
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8.ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 100
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

73

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.2)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบกลุ่มงานต่างประเทศ1)
ตัวชี้วัดโครงกำร ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กาหนด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน
ของโครงการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ขั้นตอนที่ 1 ประสานกลุ่มงานต่างๆเพื่อขอ
ข้อมูลมาปรับปรุงเว็บไซต์ของกองการ
ต่างประเทศ
1. ติดต่อเรา

8

8

2. การให้บริการของหน่วยงาน

10

18

3. ปฏิทินกิจกรรม

15

33

4. เกี่ยวกับองค์กร

20

53

5. ข่าวสาร

47

100

100

100

รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ต.ค.

พ.ย.

๗๘

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.3)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ (เยาวชนกรุงเทพเดินทางเยือนจังหวัดไอจิ) (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จานวน 1 เล่ม/รายงาน
เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
1.รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
จะได้รับ
2.ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 30
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3. พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติใ นหลักการ เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 50
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 60
โครงการ/แผนกิจกรรม
5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 70
6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 80
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 90
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 100
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

๗๙

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.4)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ย นวัฒนธรรม 2016 Chongqing Summer Camp for Overseas Chinese Youth
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2016 Chongqing Summer Camp for Overseas Chinese Youth จานวน 1
เล่ม/รายงาน
เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
1.รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
จะได้รับ
2.ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 30
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3.พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 50
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 60
โครงการ/แผนกิจกรรม
5.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 70
6.ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 80
7.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 90
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8.ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 100
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

๘๐

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.5)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการแลกเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (เยาวชนกรุงเทพเดินทางเยือนกรุงโซล) (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (เยาวชนกรุงเทพเดินทางเยือนกรุงโซล) จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่
กทม. จะได้รับ
2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3. พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติใ นหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๘๑

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.6)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านความถนัดเฉพาะทางร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะเยาวชนกรุงเทพเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านความถนัดเฉพาะทางร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะเยาวชนกรุงเทพเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่
กทม. จะได้รับ
2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3. พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติใ นหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๘๒

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.7)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการแลกเยาวชนกรุงเทพมหานครกีบกรุงโซล (เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือนกรุงเทพ) (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานการผลเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเยาวชนกรุงเทพมหานครกีบกรุงโซล (เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือนกรุงเทพ) จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่
กทม. จะได้รับ
2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3. พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติใ นหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
6. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต้อ นรับ
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๘๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.8)
ชื่อโครงกำร โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจาปี พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2559) (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานผลการเข้าร่วม โครงการข่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง จานวน 1 เล่ม/รายงานจานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่
กทม. จะได้รับ
2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3. พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติใ นหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๘๔

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.9)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ (เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพ) (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่
กทม. จะได้รับ
2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3. พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติใ นหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๘๕

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.10)
ชื่อโครงกำร การเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานงานกับเมืองที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรมฉลอง
ความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน
2.พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขอ
เห็นชอบในหลักการดาเนินกิจกรรม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม/
6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม
7.ดาเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ดาเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ดาเนินการในต่างประเทศ
8.ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60
คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

พ.ศ. ๒๕๕8
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๘๖

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕9
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.11)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุงโซล (Seoul Friendship Fair)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุงโซล Seoul Friendship Fair จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. ประสานงานกับเมืองที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างกัน
2. พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการดาเนินกิจกรรม
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
4. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม/ ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ
6. .ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม
7. ดาเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ดาเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ดาเนินการในต่างประเทศ
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60
คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๘๗

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.12)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Shanghai Youth Interactive Friendship Camp 2016 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Shanghai Youth Interactive Friendship Camp 2016 จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่
กทม. จะได้รับ
2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3. พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติใ นหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๘๘

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.13)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ย น Daegu International Youth Camp ประจาปี 2559 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน Daegu International Youth Camp ประจาปี 2559 จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่
กทม. จะได้รับ
2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3. พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติใ นหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๘๙

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.14)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 10 ปีระหว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ พ.ศ. 2559
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 10 ปีระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ จานวน 1 เล่ม /รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. ประสานงานกับจังหวัดฟูกูโอกะเพื่อกาหนด
โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
2. พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการดาเนินกิจกรรม
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
4. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม/ ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม
7. ดาเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ดาเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ดาเนินการในต่างประเทศ
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60
คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๙๐

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.15)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 10 ปีระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซล พ.ศ. 2559
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 10 ปีระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซล จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. ประสานงานกับกรุงโซลเพื่อกาหนดโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
2. พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการดาเนินกิจกรรม
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรม
4. ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม/ ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีดาเนินกิจกรรม
ในต่างประเทศ
6. .ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม
7. ดาเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ดาเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ดาเนินการในต่างประเทศ
8. ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 60
คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๙๑

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.16)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับนครลอสแอนเจิลสิล สหรัฐอเมริกา
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการเดินทางเข้าร่วมการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับนครลอสแอนเจิลสิล สหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

1. มีการประสานงานระดับกระทรวงการ
ต่างประเทศในเรื่องการลงนาม
๒. มีการร่างข้อตกลงและเห็นชอบข้อตกลงระหว่างกัน คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
3. มีการตอบรับในการลงนาม
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 60
4. แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเดินทาง
4.1.1. มีการหารือถึงกาหนดการเดินทางเพื่อลง
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 70
นามในข้อตกลง
4.1.2 มีการขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายการ
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 80
เดินทางเยือนฯ/การเตรียมการ (กรณีมาลงนามที่
กทม.) เพื่อลงนามสถาปนาฯ
4.1.3. เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามตามที่กาหนดฯ/ คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 100
จัดพิธีลงนาม (กรณีลงนามที่ กทม.)
4.2 กรณีไม่เดินทาง
4.2.1 มีหนังสือแจ้งเลื่อน/บันทึกสั่งการ (แบบ
คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 100
ทางการและไม่ทางการ) เลื่อนเดินทาง
หมำยเหตุ ร้อยละความสาเร็จทุกขั้นตอนที่สามารถดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 60

๙๒

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.17)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมจัดทาโครงการ Guangzhou Fair
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานผลการจัดทาโครงการ Guangzhou Fair จานวน 1เล่ม /รายงาน
เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ(ร้อยละ) ต.ค.
1.รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
จะได้รับ
2.ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 30
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3.พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการเข้าร่วม
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 50
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
4.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 60
โครงการ/แผนกิจกรรม
5.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 70
6.ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 80
7.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 90
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง
8.ดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการหรือ
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 100
หนังสือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

๙๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม (2.11)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม The ASEM Meeting for Governore and Mayors (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการเข้าร่วมประชุม The ASEM Meeting for Governore and Mayors
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมการประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรมในต่างประเทศ
4.1.3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
4.2 กรณีไม่เข้าร่วมโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๙๔

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 100

๙๕

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม (2.12)
ชื่อโครงกำร ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมกับองค์การระหว่างประเทศในกรอบขององค์การสหประชาชาติ (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมในองค์กรระหว่างประเทศในกรอบขององค์ การสหประชาชาติ จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๙๖

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(13)
ชื่อโครงกำร ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมกับองค์การระหว่างประเทศในกรอบของความร่วมมือระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมกับองค์การระหว่างประเทศในกรอบของความร่วมมือระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร
จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๙๗

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.22)
ชื่อโครงกำร โครงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
1. มีการเสนอขอความเห็นชอบผุ้บริหารในการขยาย คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
ความสัมพันธ์
๒. มีการติดต่อประสานงานกับเมืองหรือสถานทูตที่ คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
เกี่ยวข้อง
3. มีการประสานงานตอบรับจากหน่วยงานของ
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 60
เมืองหรือสถานทูตฯ
4. มีการเสนอร่างข้อตกลงฯให้กับเมืองที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 80
5. มีการเตรียมการเดินทางเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามฯ คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 90
6. มีการลงนามในข้อตกลงกับเมืองในกลุ่มประเทศ
อาเซียน อย่างน้อย 1 เมือง
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 100
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

หมำยเหตุ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ร้อยละความสาเร็จทุกขั้นตอนที่สามารถดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 60

๙๘

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.1)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมขององค์การ The General Assembly of Asian Mayors Forum (AMF) จานวน 1 เล่ม/รายงาน (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่ม
งานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการเข้าร่วมการประชุมขององค์การ The General Assembly of Asian Mayors Forum (AMF)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมการประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรมในต่างประเทศ
4.1.3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
4.2 กรณีไม่เข้าร่วมโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๙๙

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 100

๑๐๐

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.2)
ชื่อโครงกำร
กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมขององค์กร C40 (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานการเข้าร่วมการประชุมขององค์การ C40 จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดการ
ประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 40

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๐๑

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม (2.3)
ชื่อโครงกำร
กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ CITYNET (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ CITYNET จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดการ
ประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 40

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๐๒

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.4)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม Metropolis World Congress (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการเข้าร่วมประชุม Metropolis World Congress
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมการประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรมในต่างประเทศ
4.1.3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
4.2 กรณีไม่เข้าร่วมโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๐๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 100

๑๐๔

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.5)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม Global Design Cities Organization (GDCO) Meeting (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการเข้าร่วมการประชุม Global Design Cities Organization (GDCO) Meeting

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมการประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรมในต่างประเทศ
4.1.3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
4.2 กรณีไม่เข้าร่วมโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๐๕

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 100

๑๐๖

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.6)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม Asia Smart City Conference ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม Asia Smart City Conference ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดการ
ประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 40

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๐๗

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.7)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม Lower Maekong Tourism Cities Mayors Summit
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการเข้าร่วมการประชุม Lower Maekong Tourism Cities Mayors Summit
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมการประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรมในต่างประเทศ
4.1.3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
4.2 กรณีไม่เข้าร่วมโครงการ

เนือ้ งานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๐๘

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 100

๑๐๙

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.8)
ชื่อโครงกำร ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Local Goverment and Cooperation Seminar 2015
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร รายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Local Goverment and Cooperation Seminar 2015 จานวน 1 เล่ม/รายงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดการ
ประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 40

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๑๐

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.9)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Moscow Urban Forum ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการเข้าร่วมประชุม Moscow Urban Forum
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมการประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรมในต่างประเทศ
4.1.3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
4.2 กรณีไม่เข้าร่วมโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๑๑

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 100

๑๑๒

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(2.10)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจาปี Asian-Pacific City Summit (APCS)
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการเข้าร่วมการประชุม ประจาปี Asian-Pacific City Summit (APCS)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมการประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีเข้าร่วมโครงการ
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
4.1.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมและขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้า
ร่วมประชุม/ดาเนินกิจกรรมในต่างประเทศ
4.1.3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
4.1.4 เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
4.2 กรณีไม่เข้าร่วมโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๑๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
4.2.1 มีหนังสือแจ้งปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 100

๑๑๔

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.25)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการจัดทาร่างคากล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร จานวนครั้งของการดาเนินการจัดทาคากล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

เนื้องานของขั้นตอน
(ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 30
คิดเป็นร้อยละ 10

1.รับเรื่องพิจารณา
2.ยกร่างคากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ
3.จัดทาคากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ
4.จัดส่งคากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร
พิจารณา /ลงนาม
5.จัดส่งคากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษที่ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 10
พิจารณา/ ลงนามแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาเร็จ
ตามเป้าหมาย

ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 50
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 90

ต.ค.

คิดเป็นร้อยละ 100

๑๑๕

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.18)
ชื่อโครงกำร
กิจกรรมการแปลเอกสารและตรวจร่างเอกสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดโครงกำร จานวนครั้งของการแปลเอกสารและตรวจร่างเอกสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.รับเรื่องพิจารณา
2.ดาเนินการแปลเอกสาร
3.จัดส่งคาแปลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาเร็จตาม
เป้าหมาย

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 90
คิดเป็นร้อยละ 10

ต.ค.

คิดเป็นร้อยละ 100

๑๑๖

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.19)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ หรืออานวยความสะดวกในด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดโครงกำร จานวนครั้งของการเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ หรืออานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40

1.รับเรื่องพิจารณา
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ/ใน
ประเทศ
3.จัดทาการขออนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่าย/ตัวบุคคล คิดเป็นร้อยละ 20
ในกรณีการเดินทางที่ใช้งบประมาณของกองการ
ต่างประเทศ
4.จัดเตรียมงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยประสาน คิดเป็นร้อยละ 20
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ/อานวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 20
สาเร็จตามเป้าหมาย

ต.ค.

คิดเป็นร้อยละ 60
คิดเป็นร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 100

๑๑๗

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.20)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการติดตามการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการการจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนของกองการต่างประเทศ (กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร(ผลผลิต)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
-จัดทาจดหมายโต้ตอบ (Correspondence)
หนังสือติดต่อขอดูงาน (Study Visit)
1. รวบรวมข้อมูลจัดทาแผนและเขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
4. ประชุมคณะทางานฯ
5. ดาเนินการโครงการ
6. สรุปผลการดาเนินงาน

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ 5
คิดเป็นร้อยละ 5
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 60
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 5
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 30
คิดเป็นร้อยละ 90
คิดเป็นร้อยละ 100

๑๑๘

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.23)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการติดตามการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการการจัดทาหนังสือติดต่อขอดูงาน (study visit) (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดทาหนังสือติดต่อขอดูงาน (study visit)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
-จัดทาหนังสือติดต่อขอดูงาน (Study Visit)
1. รวบรวมข้อมูลจัดทาแผนและเขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
4. ประชุมคณะทางานฯ
5. ดาเนินการโครงการ
6. สรุปผลการดาเนินงาน

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ) ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ 5
คิดเป็นร้อยละ 5
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 60
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 5
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 30
คิดเป็นร้อยละ 90
คิดเป็นร้อยละ 100

๑๑๙

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม(1.21)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการให้คาแนะนาปรึกษาและตอบคาถามภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโครงกำร จานวนครั้งของการให้คาแนะนาปรึกษาและตอบคาถามภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.รับเรื่องพิจารณา
2.ดาเนินการให้คาแนะนาและตอบคาถามผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ สาเร็จตามวัตถุประสงค์

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10

ต.ค.

คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100

๑๒๐

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม (1.24)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมการจัดทาการสรุปผลการดาเนินงานในเรื่องการเข้าเยี่ยมคารวะของผู้แทนเมืองและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานในเรื่องการเข้าเยี่ยมคารวะของผู้แทนเมืองและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทยจานวน 6 ครั้ง/รายงานต่อปี
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานรายละเอียดข้อมูลกับผู้แทนเมืองหรือ
สถานเอกอัครราชทูต
2.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/แผนกิจกรรมรับรอง
3.จัดทาข้อมูลการต้อนรับ/รับรอง นาเรีย นผู้บริหาร
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย ใน
กรณีที่ต้องใช้.งบประมาณดาเนินการ
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณดาเนินการ
6.ประสานงานแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพื่อเชิญหรือ
นัดหมายการดาเนินกิจกรรม/การรับรองกับคณะ
ผู้แทนเมืองหรือสถานเอกอัครราชทูต
7.ดาเนินการรับรองคณะผู้แทนเมืองหรือสถาน
เอกอัครราชทูต

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 30

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 70

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๒๑

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม ( ASEAN ตัวที่ 1)
ชื่อโครงกำร กิจกรรมเข้าร่วมการประชุม The Meeting of Governors/ Mayors of the ASEAN Capitals
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงการ มีรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม The Meeting of Governors/ Mayors of the ASEAN Capitals จานวน 1 เล่ม/รายงาน
เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 60
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 70
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 80
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 90
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 100
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

ต.ค.

๑๒๒

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม (ASEAN ตัวที่ 2)
ชื่อโครงกำร โครงการเข้าร่วมการประชุม The Senior Offcials Meeting of the Capitals of ASEAN (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
ตัวชี้วัดโครงกำร มีรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม The Senior Offcials Meeting of the Capitals of ASEAN จานวน 1 เล่ม/รายงาน (ผลผลิต)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 40
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๒๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตำรำงที่ ๖ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม (ASEAN ตัวที่3)
ชื่อโครงกำร การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองพี่เมืองน้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัดโครงกำร จานวนครั้งของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองพี่เมืองน้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซีย น จานวน 1 ครั้ง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดการ
ประชุม
2.พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบใน
การเข้าร่วมประชุม
3.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
4.ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต่างประเทศ
7. เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้องานของขั้นตอน ความก้าวหน้าของ
(ร้อยละ)
โครงการ (ร้อยละ)
คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 20
คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 40

คิดเป็นร้อยละ 20

คิดเป็นร้อยละ 60

คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 70
คิดเป็นร้อยละ 80

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 90

คิดเป็นร้อยละ 10

คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค.

๑๒๔

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕9
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒๕

