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สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

คานา
สำนั กงำนกำรต่ำ งประเทศจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 256 2 โดยน ำร่ ำงแผน
ยุท ธศำสตร์ด้ ำนกำรต่ ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร ซึ่ ง มี ควำมสอดคล้ อ งกั บ ยุ ทธศำสตรชำติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. 2556 – 2575) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบำยรัฐบำล
และบริบทที่เกี่ยวของ เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ
20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติรำชกำรปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจำปี 2562 และ
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ. 2561 – 2565) มำเป็ นกรอบในกำรจัดท ำและกำหนด
เป้ ำ หมำยกำรด ำเนิ น กำรในปี พ.ศ. 2562 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำนภำยใต้ ภ ำรกิ จ หลั ก และร่ ำ งแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนครควบคู่ไปกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเมืองและ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ อันจะนำมำซึ่งกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร และสนับสนุนให้กรุงเทพมหำนครก้ำวสู่กำรเป็นมหำนครแห่ง เอเชียในปี
พ.ศ.2575
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนกำรต่ำงประเทศ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่สำมำรถ
กำหนดทิศทำงและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
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สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ข้อมูลทั่วไป
ท่ ำ มกลำงบริ บ ทแห่ ง ควำมเปลี่ ย นแปลงจำกสภำพ แวดล้ อ มภำยนอกที่ ก ระแสโลก
มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และเทคโนโลยี ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรค้ำเสรี กำรพิทักษ์
รักษำสิ่งแวดล้อม และกำรเชื่อมโยงของระบบข้อมู ลข่ำวสำรแบบเครือข่ำย เปิดโอกำสให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศเคลื่ อนย้ ำยจำกระดับ ชำติมำสู่ระดั บท้ องถิ่นต่ อท้ องถิ่น ไม่ไ ด้จำกัด อยู่ในระดับ รัฐต่อรัฐดัง เช่ นในอดี ต
ที่ผ่ำนมำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วโลกหันมำร่วมมือกันโดยตรงทั้งในแบบทวิภำคีที่เป็นควำมสัมพั นธ์เมือง
ต่อเมือ งและพหุภำคี ที่มีกำรสร้ำงองค์กำรเครือข่ ำยเมื อง (City Networks) เพื่อร่วมกันแก้ไขปั ญหำและพัฒนำเมือง
กรุงเทพมหำนครเป็นองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีสถำนะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และมีจุดเด่นใน
หลำยด้ ำ นที่ อ ยู่ ในควำมสนใจของเมื อ งต่ ำ ง ๆ ทั่ ว โลก รวมทั้ ง ให้ ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ กั บ
ต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันในด้ำนต่ำงๆ เพื่อนำควำมรู้มำพัฒนำเมืองให้
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมกับเมืองหลวงในภูมิภำคต่ำงๆทั่วโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ประเทศ ปัจจุบันกรุงเทพมหำนครมีควำมสัมพันธ์ลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City Relations) กับ 34 เมือง
และ 1 มณฑล ใน 18 ประเทศ เป็ น สมำชิ ก หรื อ เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมกำรประชุ ม กั บ องค์ ก รระหว่ ำ งประเทศ
13 องค์ ก ร โดยมี ส ำนั ก งำนกำรต่ ำ งประเทศเป็ น หน่ ว ยงำนกลำงด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรต่ ำ งประเทศของ
กรุงเทพมหำนคร
จำกกำรศึกษำในภำพรวมกำรพัฒ นำกรุงเทพมหำนครตำมกรอบแผนพัฒ นำกรุงเทพมหำนคร
ระยะ ๒๐ ปี ได้กำหนดเป้ำหมำยเชิงวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ “มหำนครแห่งเอเชีย” โดยในประเด็นยุทธศำสตร์ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ย่อย และเป้ำประสงค์ที่กำหนดไม่ได้ระบุและให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศแต่อย่ำง
ใด อย่ ำ งไรก็ ต ำมส ำนั ก งำนกำรต่ ำงประเทศเป็ น ส่ ว นรำชกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรปรั บ โครงสร้ ำงตำมมติ ก.ก. ครั้ ง ที่
4/2559 ที่มี ภำรกิจหลักสำคัญ ประกำรหนึ่ง คือกำรจัด ทำแผนยุท ธศำสตร์ด้ำนต่ำงประเทศในภำพรวมของ
กรุงเทพมหำนคร (พ.ศ. 2563 – 2565) และจะเป็นโอกำสให้สำมำรถขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
มำกขึ้น จึงได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้นเพื่อให้
กรุงเทพมหำนครมีทิศทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบำยรัฐบำล และบริบทที่เกี่ยวข้อง เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ รวมถึง
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของ
เมือง โดยมุ่งเน้นกำรพัฒ นำตำมยุท ธศำสตร์มหำนครสีเขียว สะดวกสบำย และมหำนครสำหรับทุกคน รวมทั้ ง
สำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนและกำรติดตำมประเมินผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้
ควำมสำคัญกับประเด็นกำรพัฒนำองค์กร ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร คุณภำพกำรให้บริกำร ประสิทธิผลตำม
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และนำควำมรู้ที่ได้จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศมำพัฒนำกรุงเทพมหำนคร รวมถึง
เปิดโอกำสในกำรสร้ำงข้อตกลงด้ำนกำรต่ำงประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหำนคร เพื่อนำไปสู่มหำนครแห่ง
เอเชียซึ่ง ภำรกิจของสำนักงำนกำรต่ำงประเทศมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒ นำกรุง เทพมหำนคร ระยะ 20 ปี
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ใน 3 ด้ำน คื อ ด้ำนที่ 3 มหำนครสำหรับ ทุก คน ด้ ำนที่ 6 มหำนครแห่ ง
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เศรษฐกิจและกำรเรียนรู้ และด้ำนที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรเมืองมหำนคร เพื่อสนับสนุนและขั บเคลื่อนกำรพัฒนำ
กรุง เทพมหำนครให้ บ รรลุ เป้ ำ หมำยตำมวิ สั ย ทั ศ น์ คื อ มหำนครแห่ ง เอเชี ย รวมถึ ง แผนยุ ท ธศำสตร์ด้ ำ นกำร
ต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ. 2563 – 2565)
เป้าหมายการดาเนินการในปี พ.ศ. 2562
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนภำยใต้ภำรกิจหลัก และเน้นกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนกำร
ต่ ำงประเทศของกรุ งเทพมหำนคร ที่ สอดคลองเชื่ อมโยงกั บยุ ทธศำสตรชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.2556 – 2575)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบำยรัฐบำล และบริบทที่เกี่ยวของ
เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ รวมถึงแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) จึงได้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของเมืองมุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์มหำนคร
รวมถึงสนับสนุนกำรสร้ำงบุคลำกรของสำนักงำนกำรต่ำงประเทศและกรุงเทพมหำนครตำมแบบสมรรถนะตำแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์แบบ BMA Pro 21st Competency Model เพื่อสร้ำงให้สำมำรถสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจ
ตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญของกำรดำเนินกำร ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
1. สำนักงำนกำรต่ำงประเทศมีบทบำทนำในกำรดำเนินกิจกำรระหว่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร
ในภำพรวมและสนับสนุนกำรดำเนินกิจกำรระหว่ำงประเทศให้แก่หน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร
2. โครงสร้ำงของหน่วยงำนเอื้ออำนวยต่อภำรกิจเชิงรุกด้ำนกำรต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร
3. บุคลำกรของสำนักงำนกำรต่ำงประเทศมีควำมพร้อมและมีศักยภำพในกำรทำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจิตสำนึกของกำรให้บริกำร และมีทักษะกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดขึ้น
ทั้งในและต่ำงประเทศ
4. บุคลำกรของสำนักงำนกำรต่ำงประเทศเป็นคนรุ่นใหม่จำนวนมำกพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและประเด็น
ใหม่ๆ ที่มำพร้อมกับกระแสโลกำภิวัตน์
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลำกรยังมีกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสมรรถนะหลักไม่เพียงพอ
2. บุคลำกรมีควำมคุ้นเคยกับงำนต่ำงประเทศเชิงรับมำกกว่ำเชิงรุก
3. บุคลำกรในหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนครขำดควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ ภำษำที่สำม และทักษะกำรทำงำน
ด้ำนกำรต่ำงประเทศ เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรพัฒนำที่เป็นสำกล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
และขำดควำมกระตือรือร้นในกำรนำควำมรู้มำปรับใช้ ทำให้สำนักงำนมีภำระในกำรกระตุ้น/สร้ำงกลไก
เพื่อส่งเสริมมำกขึ้น
4. บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ บำงครั้งไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับระบบรำชกำร ทำให้ตัดสินใจ
ลำออกส่งผลต่อควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน
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5. กำรสื่อสำร เชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำงประเทศระหว่ำงสำนักงำนกำร
ต่ำงประเทศ และหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งในสังกัดกรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
ยังมีข้อจำกัด มีผลต่อกำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรดำเนินนโยบำยด้ำนต่ำงประเทศ และกำรนำ
ควำมรู้มำใช้ประโยชน์
6. ขำดกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก เชื่อมโยงประเด็นปัญหำในเชิงภำพรวมของกรุงเทพมหำนคร
เพื่อสังเครำะห์และนำเสนอผู้บริหำรประกอบกำรตัดสินใจ
7. ขำดกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของหน่วยงำน/ส่วนรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร
โอกาส (Opportunity)
1. กรุงเทพมหำนครมียุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร เป็นกรอบในกำรกำหนดแนว
ทำงกำรดำเนินกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศ
2. กรุงเทพมหำนครมีเครือข่ำยระหว่ำงประเทศที่เข้มแข็ง ทั้งทวิภำคีและพหุภำคี และมีควำมร่วมมือกับองค์กร
สถำนทูต และเมืองพี่เมืองน้องทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
3. ภำพรวมของแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี มุ่งไปสู่ควำมเป็นมหำนครแห่งเอเชีย ( Vibrant of
Asia)
4. ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครให้ควำมสำคัญกับงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศและมีนโยบำยในกำรส่งเสริมและรักษำ
ภำพลักษณ์ของเมืองผ่ำนงำนด้ำนต่ำงประเทศ
5. กรุงเทพมหำนครมีหน่วยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
มีควำมคล่องตัวสูงและมีอิสระในกำรเสนอควำมคิดด้ำนกำรต่ำงประเทศ
6. องค์กำรสหประชำชำติกำหนดให้กำรพัฒนำเมืองเป็นเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
7. รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเมือง ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 กำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำเมืองสำคัญ โดยเน้นกำรส่งเสริมกรุงเทพมหำนครให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรติดต่อธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพระดับนำนำชำติ
ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร และระบบคมนำคมมำตรฐำนสูง
8. เครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมำชิกอำเซียนมีควำมเข้มแข็ง
9. ประชำชนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ รวมทั้งสถำนเอกอัครรำชทูต และองค์กำรระหว่ำงประเทศใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร มีควำมกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมกับงำนของกรุงเทพมหำนคร
10. กรุงเทพมหำนครมีภำพลักษณ์ที่ดีในฐำนะที่เป็นเมืองนำนำชำติ เป็นศูนย์กลำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวฯลฯ ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกนำนำชำติ และมีจุดเด่นด้ำนสินค้ำและบริกำรที่มี
มำตรฐำนระดับโลก
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11. กรอบแนวทำงที่สำคัญของแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับ
ภูมิภำคและนำนำชำติ เชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ
ประเทศ และกำรเพิ่มบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของไทยในองค์กำรระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรต่ำงประเทศและผลประโยชน์ที่มีต่อ
กำรพัฒนำประเทศต่อภำคส่วนต่ำง ๆ และสำธำรณชนไทย
อุปสรรค (Threat)
1. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนครยังไม่สำมำรถตอบสนองได้ในทุกด้ำน โดยเฉพำะ
ด้ำนเศรษฐกิจเนื่องจำกอำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงครอบคลุม
เหมือนเช่นเมืองหลวงและมหำนครใหญ่อื่น ๆ ของโลก
2. กำรดำเนินนโยบำยด้ำนต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนครขึ้นอยู่กับนโยบำยและกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมวำระ
3. กรุงเทพมหำนครมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรเมืองจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับนำนำชำติ
4. หน่วยงำนรำชกำรของไทยยังมีกำรทำงำนแยกส่วน และขำดกำรบูรณำกำรงำนด้ำนต่ำงประเทศระหว่ำง
หน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร/หน่วยงำนภำยนอก
5. ประชำชนและชำวต่ำงชำติในกรุงเทพมหำนครยังขำดข้อมูลกำรให้บริกำรของกรุงเทพมหำนคร
6. กรุงเทพมหำนครยังไม่มีระบบฐำนข้อมูลกลำงจึงยังไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กรและ
องค์ควำมรู้จำกต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนกำรต่ำงประเทศเป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหำนครในกำรส่งเสริมให้
กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองที่มีบทบำทนำในเวทีระหว่ำงประเทศ มุ่งสู่ควำมเป็นมหำนครแห่งเอเชีย โดยนำองค์
ควำมรู้ที่เป็นสำกลมำขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
พันธกิจ
1. เสริมสร้ำง และยกระดับสถำนะควำมสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและองค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อ
สร้ำงควำมร่วมมือในทุกด้ำนกำรพัฒนำ
2. ส่งเสริมบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของกรุงเทพมหำนครในเวทีกำรประชุมผู้นำอำเซียนระดับเมือง และมุ่งสู่
กำรเป็นมหำนครแห่งเอเชีย
3. สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงประเทศและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนต่ำงประเทศต่อหน่วยงำน/ส่วนรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร
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4. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจโดยสนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจ
ชุมชน
5. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนงำนกำรต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกำหนดทิศทำงกำร
ดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรต่ำงประเทศ
6. สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหำนครในเวทีระหว่ำงประเทศ
7. พัฒนำระบบงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศให้มีมำตรฐำนสำกลและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพมีสมรรถนะ
พึงประสงค์ตำมหลัก BMA Pro 21st Competency Model
8. เชื่อมโยงโอกำสจำกงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำศักยภำพหน่วยงำนและคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน
9. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเมืองและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ต่ำงประเทศ
เป้าหมาย
1. ด้ำนที่ 3 มหำนครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 กำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวก สวัสดิกำร และกำรสงเครำะห์ และกำรดูแลสุขภำพ
ให้กับผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส
เป้ำประสงค์ที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุอย่ำงครบวงจร
มิติที่ 3.3 กำรศึกษำสำหรับทุกคน
เป้ำประสงค์ที่ 3.3.3.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยให้กับประชำชน
ชำวกรุงเทพมหำนคร
มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์ที่ 3.4.1.3 รณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพหุวัฒนธรรมแก่
ประชำชนในพื้นที่โดยใช้ช่องทำงสื่อที่หลำกหลำยของกรุงเทพมหำนคร
2. ด้ำนที่ 6 มหำนครแห่งเศรษฐกิจและกำรเรียนรู้
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุน
เป้ำประสงค์ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภำพมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับ และมีควำมเป็น “สินค้ำเชิงนวัตกรรม” รวมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีทักษะในกำรทำธุรกิจ สำมำรถแข่งขันได้ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ เทคโนโลยี และกำรพัฒนำนวัตกรรม
เป้ำประสงค์ที่ 6.1.1.4 สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ
มิติที่ 6.3 เมืองแห่งกำรจัดประชุม นิทรรศกำร และกำรจัดงำนนำนำชำติ
เป้ำประสงค์ 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหำนครเป็นศูนย์กลำงกำร
จัดประชุมนิทรรศกำร กำรแสดงสินค้ำ และกำรท่องเที่ยว เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจหรือกำรให้รำงวัลแก่พนักงำน (MICE)
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3. ด้ำนที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรเมืองมหำนคร
มิติที่ 7.2 กำรบริหำรแผนและประเมินผล
เป้ำประสงค์ 7.2.1.2 หน่วยงำนมีแผนยุทธศำสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี
มิติที่ 7.3 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เป้ำประสงค์ 7.3.1.1 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเป็น
มืออำชีพที่เหมำะสมกับกำรบริหำรมหำนครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการดาเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)
1) ควำมสำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกำรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐกิจระดับสำกล (มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมอบรม)
2) มีโครงกำร/แผนงำนเพื่อกำรพัฒนำที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับเมือง องค์กำรระหว่ำงประเทศ
สถำนเอกอัครรำชทูต (อย่ำงน้อย 3 โครงกำร/แผนงำน)
3) ควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนงำนต่ำงประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง (ระดับ 4)
4) ควำมสำเร็จในกำรจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหำรระดับสูงของเมืองหลวงจำกกลุ่มประเทศ
สมำชิกอำเซียน (กรุงเทพมหำนครมีแผนควำมร่วมมือกับเมืองหลวงในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน เพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครอย่ำงน้อย 1 แผน)
5) มีแบบพัฒนำสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro 21st Competency
Model (ระดับ 3 )
ผลการดาเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานประจา)
ตัวชี้วัดภำรกิจงำนประจำ
6) ร้อยละของกำรนำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์
หรือเผยแพร่ (ร้อยละ 30)
7) จำนวนครั้งของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูก้ ับต่ำงประเทศ (2 ครั้ง)
8) ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรดำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรตลำดและผลิตภัณฑ์
และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหำนคร (ร้อยละ 80)
9) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไปประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ (อย่ำงน้อย 7 ผลิตภัณฑ์)
10) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรค้ำระดับนำนำชำติ (อย่ำงน้อย 1 ครั้ง)
11) จำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรนำเนื้อหำควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ 40)
12) จำนวนรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรด้ำนกำรตลำดและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของกรุงเทพมหำนคร
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจำกต่ำงประเทศ (1 ฉบับ)
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13) จำนวนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุร่วมกับเมืองในต่ำงประเทศ
(3 ฉบับ)
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 3 มหานครสาหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก สวัสดิการ และการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
3
ร้อยละของผู้ป่วยทุพพลภำพและผู้สูงอำยุติดเตียงได้รับ
ร้อยละ 20
กำรดูแลพยำบำลที่บ้ำนเพิ่มขึ้น
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มำตรกำรที่ 3 กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมกับนำนำชำติเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
13
จำนวนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรดูแลผู้สูงอำยุร่วมกับเมืองในต่ำงประเทศ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจา
โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องด้ำนกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ
กิจกรรมกำรประสำนงำนเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวเชิงป้องกัน
ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ

ค่าเป้าหมาย
3 ฉบับ

งบประมาณ
1,000,000

ส่วนราชการ
ส่วนส่งเสริมฯ

-

ส่วนส่งเสริมฯ

มิติที่ 3.3 การศึกษาสาหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ 3.3.3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กบั ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนำกระบวนกำร
3 โครงกำร/กิจกรรม
เรียนรู้ตำมอัธยำศัยให้มีประสิทธิภำพในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร
9

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มำตรกำรที่ 3 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
6
ร้อยละ 30
ร้อยละของกำรนำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจา
โครงกำรพัฒนำเยำวชนกรุงเทพมหำนครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง

งบประมาณ
4,500,000

ส่วนราชการ
ส่วนส่งเสริมฯ

1.การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล
(เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล)
2.การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้านกับจังหวัดฟูกูโอกะ
(เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
3.การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง
(เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง)
4. การแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู
(เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองแตกู)
5.การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองเซี่ยงไฮ้ตามโครงการ 14th
Shanghai International Youth Interactive Friendship
Camp 2018
6. กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับจังหวัดไอจิ
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนจังหวัดไอจิ)
7.กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับเมืองเฉิงตู
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมงำนเทศกำลดนตรีเยำวชนนำนำชำติ)
8. กำรเข้ำร่วมค่ำยเยำวชนนำนำชำติ ณ เมืองอู่ฮั่น หรือ มณฑลชำนตง
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำเยือนเมืองอู่ฮั่น หรือ มณฑลชำนตง)
9. กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองที่มี
ควำมสัมพันธ์อื่นๆ
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนเมืองพี่เมืองน้อง
หรือเมืองที่มีควำมสัมพันธ์อื่น ๆ
10.กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับกรุงจำกำร์ต้ำ
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนกรุงจำกำร์ต้ำ)
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มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.3 รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพืน้ ที่โดยใช้
ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2
จำนวนครั้งของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูก้ ับต่ำงประเทศ
2 ครั้ง
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มำตรกำรที่ 2 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนพหุวัฒนธรรมผ่ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
7
2 ครั้ง
จำนวนครั้งของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูก้ ับต่ำงประเทศ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการยุทธศาสตร์
โครงกำรสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยำวชนเฉพำะด้ำนกับจังหวัดฟูกูโอกะ
(กำรต้อนรับคณะเยำวชนจังหวัดฟูกูโอกะเยือน
กรุงเทพมหำนคร)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยำวชนกับกรุงอูลำนบำตอร์
(กำรต้อนรับคณะเยำวชนกรุงอูลำนบำตอร์)
- กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับกรุงโซล (กำรต้อนรับ
คณะเยำวชนกรุงโซล)
- กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับเมืองต้ำเหลียน (กำรต้อนรับ
คณะเยำวชนเมืองต้ำเหลียน)

งบประมาณ
2,500,000

ส่วนราชการ
ส่วนส่งเสริมฯ

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และมีความ
เป็น “สินค้าเชิงนวัตกรรม” รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีทักษะในการทาธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์
เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
3
ยอดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 5

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มำตรกำรที่ 4 ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ และกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงส่งเสริม
กำรใช้ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
9
อย่ำงน้อย 7 ผลิตภัณฑ์
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไปประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดง
วิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.4 สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรค้ำระดับ
นำนำชำติ
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
1
ควำมสำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกำร
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐกิจ
ระดับสำกล
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศแก่
ผู้ประกอบกำรเพื่อโอกำสในกำรพัฒนำเศรษฐกิจเมือง

งบประมาณ
1,000,000

ส่วนราชการ
ส่วนส่งเสริมฯ

ค่าเป้าหมาย
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30ของจำนวน
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมอบรม
งบประมาณ
556,000

ส่วนราชการ
ส่วนแผนงำนฯ
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มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริมด้ำนกำรตลำดและกำรจำหน่ำยสินค้ำของผู้ประกอบกำร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
8
ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรดำเนินโครงกำร
ประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรตลำดและผลิตภัณฑ์และแสดง
วิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหำนคร
โครงการ/กิจกรรมประจา
โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงและขยำย
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเศรษฐกิจของเมืองในระดับนำนำชำติ
- กิจกรรมกำรเข้ำประชุม Annual Investment Meeting
ณ นครดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์
- กิจกรรมกำรเข้ำประชุม World Cities Summit
ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์
- กำรประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมเศรษฐกิจของ
เมืองตำมนโยบำยผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร

งบประมาณ
1,000,000

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ส่วนราชการ
ส่วนแผนงำนฯ

มาตรการของหน่วยงานที่ 1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นักลงทุนจากต่างประเทศ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
12
จำนวนรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรด้ำนกำรตลำดและ
1 ฉบับ
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของกรุงเทพมหำนครเพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่ำงประเทศ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจา
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงกำรจัดหำหรือเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กำรควำม
2,000,000
ส่วนแผนงำนฯ
ร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง
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มิตทิ ่ี 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
เป้าประสงค์ 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ
การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่
พนักงาน (MICE)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรประชุม
ร้อยละ 80
และนิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนครหรือหน่วยงำนในพื้นที่
ดำเนินกำรตำมที่ร้องขอ
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มำตรกำรที่ 2 กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำรประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรค้ำระดับ
นำนำชำติ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงกำรสัปดำห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหำนคร

งบประมาณ
7,500,000

ส่วนราชการ
ส่วนส่งเสริมฯ

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล
เป้ำประสงค์ที่ 7.2.1.2 หน่วยงำนมีแผนยุทธศำสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
หน่วยงำนมีแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
1 แผน
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์มำตรกำรที่ 2 จัดทำแผนยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2
มีโครงกำร/แผนงำนเพื่อกำรพัฒนำที่เกิดจำกควำมร่วมมือ อย่ำงน้อย 3 โครงกำร/แผนงำน
กับเมือง องค์กำรระหว่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงกำรสัปดำห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรมควำมร่วมมือ Prosperity Fund Future Cities
ระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและสถำนเอกอัครรำชทูตอังกฤษประจำ
ประเทศไทย
กิจกรรมควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะระหว่ำง
กรุงเทพมหำนครและกรุงเวียนนำ
กิจกรรมควำมร่วมมือกับสถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศในประเทศ
ไทยและสถำนเอกอัครรำชทูตไทยในต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
3
ควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนงำนกำรต่ำงประเทศเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
กิจกรรมกำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศของ
กรุงเทพมหำนครเพื่อวำงแผนขับเคลื่อนภำรกิจของกรุงเทพมหำนคร

งบประมาณ
7,500,000

ส่วนราชการ
ส่วนส่งเสริมฯ

-

ส่วนแผนงำนฯ

-

ส่วนส่งเสริมฯ
ส่วนแผนงำนฯ
ส่วนส่งเสริมฯ
ส่วนแผนงำนฯ

-

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 4

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
ส่วนแผนงำนฯ
ส่วนส่งเสริมฯ

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
กับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะมุ่งสู่
ร้อยละ 40
ควำมเป็นมืออำชีพ
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร ยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพและคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละสำยงำน
ให้มุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ และสอดคล้องกับควำมเป็นมหำนครแห่งเอเชีย
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ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
5
มีแบบพัฒนำสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ
BMA Pro 21st Competency Model
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
กิจกรรมกำรออกแบบพัฒนำสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำม
แบบ BMA Pro 21st Competency Model

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 3

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
11
จำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลัก
สมรรถนะมีกำรนำเนื้อหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำ
เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจา
โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมือง หรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหำนครเป็นสมำชิก
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การ
Asia-Pacific City Summit (APCS)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การ
Cities Climate Leadership Group (C40)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การ
CityNet
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การ
CLAIR
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การ
Metropolis
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การ
Asian Mayors Forum (AMF)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การ
World Smart Sustainable Cities
Organization(WeGO)

ส่วนราชการ
ส่วนแผนงำนฯ
ส่วนส่งเสริมฯ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 30

งบประมาณ
5,000,000

ส่วนราชการ
ส่วนแผนงำนฯ
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- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การ
Mayors for Peace
- กำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมกับเมืองหรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหำนครเป็น
สมำชิกรวมถึงเครือข่ำยควำมร่วมมือระดับเมืองต่ำงๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพของเมืองในเวทีระดับโลก
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงและขยำยควำมก้ำวหน้ำ
ของเมืองเพื่อส่งเสริมสมรรถภำพทำงกำรแข่งขัน
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเศรษฐกิจของเมือง และกำรพัฒนำเมือง
อย่ำงยั่งยืนในระดับนำนำชำติ
- กำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำรระหว่ำง
ประเทศหรือเครือข่ำยควำมร่วมมือที่สำคัญและเป็นที่รู้จัก
ในระดับสำกล อำทิ องค์กำรสหประชำชำติ มูลนิธีร็อคกี
เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) มูลนิธิคลินตัน
(Clinton Foundation) และ Chicago Council on
Global Affairs เป็นต้น
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมืองมหำนครชั้นนำที่เป็นเวที
ยุทธศำสตร์สำหรับกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือระหว่ำง
เมืองมหำนครชั้นนำของโลกที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ
สำกล
- กำรเข้ำร่วมกำรประชุมทั้งในเชิงวิชำกำรและปฏิบัติกำรใน
ระดับนำนำชำติด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน
ในต่ำงประเทศ เพื่อแสดงศักยภำพและวิสัยทัศน์ในกำร
พัฒนำเมืองของกรุงเทพมหำนคร
โครงกำรแลกเปลี่ยนกำรเดินทำงเยือนระหว่ำงผู้บริหำรเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

5,000,000

ส่วนแผนงำนฯ

1,500,000

ส่วนส่งเสริมฯ
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยควำมอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชำติ ทุกภำษำ ทุกวัฒนธรรม
มำตรกำรที่ 7 สร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงของเมือง ประเทศ ภูมิภำค และโลก เพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณูปโภค สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีอย่ำงยั่งยืน
มำตรกำรที่ 8 กำรให้ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครได้เข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ระหว่ำงผู้นำเมือง/บุคลำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเมืองที่ได้มำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
4
กรุงเทพมหำนครมีแผนควำมร่วมมือ
ควำมสำเร็จในกำรจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหำร
ระดับสูงของเมืองหลวงจำกกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน กับเมืองหลวงในกลุ่มประเทศ
สมำชิกอำเซียน เพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
อย่ำงน้อย 1 แผน
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการยุทธศาสตร์
ประมาณการ ๒๕๖2
โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กำร
6,800,000
ระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน
- กิจกรรมกำรจัดประชุมในระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสหรือ
Senior Officials Meeting (SOM) ของเมืองหลวงประเทศ
สมำชิกอำเซียนประจาปี 2562 (The Senior Officials
Meeting of the Capitals of ASEAN 2019)
- กิจกรรมกำรจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมำชิก
อำเซียนประจำปี 2562
- กำรดำเนินโครงกำรควำมร่วมมือเครือข่ำยเมืองหลวง
เมืองหลัก และองค์กำรระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศ
อำเซียน

ส่วนราชการ
ส่วนแผนงำนฯ
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สรุปโครงการและงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1

โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรค้ำระหว่ำง
556,000
ประเทศแก่ผู้ประกอบกำรเพื่อโอกำสในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจเมือง
2
โครงกำรสัปดำห์เมืองพี่เมืองน้อง
7,500,000
ณ กรุงเทพมหำนคร
3
โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมที่จัด
6,800,000
โดยเมืองหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน
รวมโครงกำร 3 โครงกำร
โครงกำรที่ใช้งบประมำณ 3 โครงกำร
โครงกำรที่ไม่ใช้งบประมำณ – โครงกำร
โครงการประจา

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

ส่วนแผนงำนฯ

กทม.

ส่วนส่งเสริมฯ

กทม.

ส่วนแผนงำนฯ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1

โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับเมืองพี่เมือง
น้องด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
โครงกำรพัฒนำเยำวชนกรุงเทพมหำนคร
ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง
โครงกำรสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับ
เมืองพี่เมืองน้อง
โครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของ
กรุงเทพมหำนคร
โครงกำรแลกเปลี่ยนกำรเดินทำงเยือน
ระหว่ำงผู้บริหำรเมืองพี่เมืองน้องเพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้ำงและขยำยควำมก้ำวหน้ำด้ำน
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนำนำชำติ

1,000,000

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

4,500,000

กทม.

ส่วนส่งเสริมฯ

2,500,000

กทม.

ส่วนส่งเสริมฯ

1,000,000

กทม.

ส่วนส่งเสริมฯ

1,500,000

กทม.

ส่วนส่งเสริมฯ

1,000,000

กทม.

ส่วนแผนงำนฯ

2
3
4
5
6

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ส่วนส่งเสริมฯ

19

7

8

- กิจกรรมกำรเข้ำประชุม Annual
Investment Meeting ณ นครดูไบ
สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์
- กิจกรรมกำรเข้ำประชุม World Cities
Summit ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์
- กำรประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริม
เศรษฐกิจของเมืองตำมนโยบำยผู้บริหำร
กรุงเทพมหำนคร
โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยเมือง หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศใน
ระดับเมืองที่กรุงเทพมหำนครเป็นสมำชิก
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยองค์กำรAsia-Pacific City Summit
(APCS)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยองค์กำรCities Climate Leadership
Group (C40)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยองค์กำร CityNet
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยองค์กำร CLAIR
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยองค์กำร Metropolis
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยองค์กำร Asian Mayors Forum
(AMF)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยองค์กำร World Smart Sustainable
Cities Organization(WeGO)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยองค์กำร Mayors for Peace
- กำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมกับเมือง
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศในระดับเมืองที่
กรุงเทพมหำนครเป็นสมำชิกรวมถึงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระดับต่ำงๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพของเมืองในเวที
ระดับโลก

5,000,000

กทม.

ส่วนแผนงำนฯ

5,000,000

กทม.

ส่วนแผนงำนฯ
20

9

- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงและ
ขยำยควำมก้ำวหน้ำของเมืองเพื่อส่งเสริม
สมรรถภำพทำงกำรแข่งขัน ควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนเศรษฐกิจของเมือง และกำรพัฒนำ
เมืองอย่ำงยั่งยืนในระดับนำนำชำติ
- กำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดย
องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือเครือข่ำย
ควำมร่วมมือที่สำคัญและเป็นที่รู้จักในระดับ
สำกล อำทิ องค์กำรสหประชำชำติ
มูลนิธีร็อคกีเฟลเลอร์ (Rockefeller
Foundation) มูลนิธิคลินตัน (Clinton
Foundation) และ Chicago Council on
Global Affairs เป็นต้น
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมืองมหำนคร
ชั้นนำที่เป็นเวทียุทธศำสตร์สำหรับกำร
แลกเปลี่ยนควำมร่วมมือระหว่ำงเมือง
มหำนครชั้นนำของโลกที่ได้รับกำรยอมรับ
ในระดับสำกล
- กำรเข้ำร่วมกำรประชุมทั้งในเชิงวิชำกำร
และปฏิบัติกำรในระดับนำนำชำติด้ำนกำร
บริหำรและพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืนใน
ต่ำงประเทศ เพื่อแสดงศักยภำพและ
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำเมืองของ
กรุงเทพมหำนคร
โครงกำรจัดหำหรือเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัด
2,000,000
กทม.
โดยเมือง หรือองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
38,356,000.- บาท

ส่วนแผนงำนฯ

รวมโครงกำร 9 โครงกำร
โครงกำรที่ใช้งบประมำณ 9 โครงกำร
โครงกำรที่ไม่ใช้งบประมำณ – โครงกำร
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
-

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ส่วนแผนงำนฯ

-

-

ส่วนส่งเสริมฯ
ส่วนแผนงำนฯ

-

-

ส่วนแผนงำนฯ
ส่วนส่งเสริมฯ

-

-

ส่วนแผนงำนฯ
ส่วนส่งเสริมฯ

-

-

ส่วนแผนงำนฯ
ส่วนส่งเสริมฯ

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ส่วนส่งเสริมฯ

ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

1

กิจกรรมควำมร่วมมือ Prosperity Fund
Future Cities ระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร
และสถำนเอกอัครรำชทูตอังกฤษประจำ
ประเทศไทย
กิจกรรมควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำเมือง
อัจฉริยะระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและกรุง
เวียนนำ
กิจกรรมกำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำนด้ำน
ต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนครเพื่อ
วำงแผนขับเคลื่อนภำรกิจของ
กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรมควำมร่วมมือกับสถำน
เอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศในประเทศไทย
และสถำนเอกอัครรำชทูตไทยในต่ำงประเทศ
กิจกรรมกำรออกแบบพัฒนำสมรรถนะ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro
21st Competency Model

2
3

4
5

รวมโครงกำร/กิจกรรม 5 โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรที่ใช้งบประมำณ - โครงกำร
กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ - กิจกรรม
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ 5 กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมประจา
ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

1

กิจกรรมกำรประสำนงำนเพื่อกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวเชิงป้องกันร่วมกับจังหวัด
ฟูกูโอกะ

-

รวมโครงกำร/กิจกรรม 1 โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรที่ใช้งบประมำณ - โครงกำร
กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ - กิจกรรม
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ 1 กิจกรรม
22

การนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

23

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. ภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.4 สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรค้ำระดับนำนำชำติ
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
มาตรการ
มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร

ตัวชี้วัดมาตรการ
1.ควำมสำเร็จในกำรเตรียมควำม
พร้อมให้กับผู้ประกอบกำรและ
ผู้เกีย่ วข้องเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนเศรษฐกิจระดับสำกล (ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
กำรเตรียมควำมพร้อม หมำยถึง กำร
จัดอบรมประชุมสัมมนำเพื่อให้ควำมรู้
ในประเด็นที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมรถด้ำนกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ
ผู้ประกอบกำร หมำยถึง
ผู้ประกอบกำรระดับเริ่มต้น
(Pre-entry, New-entry) ที่เป็น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
(SMEs) และผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกรุงเทพมหำนคร (OTOP
และ Bangkok Brand) เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรค้ำระหว่ำงประเทศแก่
ผู้ประกอบกำรเพื่อโอกำสในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจเมือง
งบประมำณ 556,000.- บำท
(ดำเนินกำร)

24

ค่ำเป้ำหมำย
มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรนำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ประกอบกำร
ที่เข้ำร่วมอบรม
วิธีกำรคำนวณ
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีกำรตอบกลับเพื่อ
แจ้งแนวทำงกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
อบรมไปใช้ประโยชน์

25

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล
เป้ำประสงค์ที่ 7.2.1.2 หน่วยงำนมีแผนยุทธศำสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
1
หน่วยงำนมีแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี
มาตรการ
มำตรกำรที่ 2 จัดทำแผนยุทธศำสตร์
ระดับหน่วยงำน

ตัวชี้วัดมาตรการ
2.มีโครงกำร/แผนงำนเพื่อกำรพัฒนำ
ที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับเมือง
องค์กำรระหว่ำงประเทศ
สถำนเอกอัครรำชทูต (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
1 แผน

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
กรุงเทพมหำนครมีโครงกำร/แผนงำน
เพื่อกำรพัฒนำเมืองที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้อง องค์กำร
ระหว่ำงประเทศที่เป็นสมำชิก
สถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศใน
ประเทศไทยและสถำนเอกอัครรำชทูต
ไทยในต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3
โครงกำร/แผนงำน
ค่ำเป้ำหมำย
อย่ำงน้อย 3 โครงกำร/แผนงำน
วิธีกำรคำนวณ
นับจำนวนโครงกำร/แผนงำนเพื่อกำร
พัฒนำที่เกิดจำกควำมร่วมมือตำมคำ
นิยำม จำนวนอย่ำงน้อย 3 โครงกำร/
แผนงำน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรสัปดำห์เมืองพี่
เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหำนคร
งบประมำณ 7,500,000.-บำท
(ดำเนินกำร)
2. กิจกรรมควำมร่วมมือ
Prosperity Fund Future
Cities ระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร
และสถำนเอกอัครรำชทูต
อังกฤษประจำประเทศไทย
3. กิจกรรมควำมร่วมมือด้ำน
กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ
ระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและ
กรุงเวียนนำ
4. กิจกรรมควำมร่วมมือกับ
สถำนเอกอัครรำชทูต
ต่ำงประเทศในประเทศไทย
และสถำนเอกอัครรำชทูตไทย
ในต่ำงประเทศ
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ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด
หน่วยงำนมีแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี

มาตรการ
มำตรกำรที่ 2 จัดทำแผน
ยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำน

ตัวชี้วัดมาตรการ
3. ควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อน
งำนต่ำงประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
ศักยภำพของเมือง (ผลผลิต/
ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
1 แผน
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
ควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนต่ำงประเทศเชิง
รุกเพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง ประเมินจำกกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
ระดับที่ 1 รวมรวบผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำร
ต่ำงประเทศของหน่วยงำนกรุงเทพมหำนครในด้ำน
ต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
ของหน่วยงำนระดับสำนักตำมแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 7 ด้ำน
ระดับที่ 2 วิเครำะห์และสรุปผลศักยภำพของ
หน่วยงำนกรุงเทพมหำนครจำกผลกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรต่ำงประเทศของหน่วยงำนระดับสำนักตำม
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 7 ด้ำน เพื่อกำหนด
แนวทำงและพัฒนำศักยภำพในด้ำนที่จำเป็นและ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระดับที่ 3 วำงแผนกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนที่
จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจหน่วยงำนเป็นรำยสำนัก
ระดับที่ 4 มีกิจกรรมที่เกิดจำกแผนกำรพัฒนำ
ศักยภำพไปใช้ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของ
กรุงเทพมหำนคร และนำไปสู่แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
(solution)

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมกำรรวบรวมผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศ
ของกรุงเทพมหำนครเพื่อ
วำงแผนขับเคลื่อนภำรกิจ
ของกรุงเทพมหำนคร
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ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ 4
วิธีกำรคำนวณ
ตรวจสอบควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนงำน
ต่ำงประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
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มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร
และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะมุ่งสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ

มาตรการ
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรด้วยควำมอบอุ่นเป็นมิตรแก่
คนทุกชำติ ทุกภำษำ ทุกวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดมาตรการ
4. ควำมสำเร็จในกำรจัด
ประชุมกับผู้นำเมืองหรือ
ผู้บริหำรระดับสูงของเมือง
หลวงจำกกลุ่มประเทศ
มำตรกำรที่ 7 สร้ำงควำมตระหนักและ
สมำชิกอำเซียน
ควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงของเมือง
ประเทศ ภูมิภำค และโลก เพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณูปโภค
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีอย่ำงยั่งยืน
มำตรกำรที่ 8 กำรให้ผู้บริหำร
กรุงเทพมหำนครได้เข้ำร่วมกำร
ประชุม/กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ระหว่ำงผู้นำเมือง/บุคลำกรเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรเมืองที่ได้มำตรฐำน
สำกล

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 40

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
มีกำรจัดประชุมนำยกรัฐมนตรี/ผู้ว่ำรำชกำร หรือ
ผู้บริหำรระดับสูงที่ได้รับมอบมอบหมำยของเมือง
หลวงจำกกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรบริหำรและ
พัฒนำเมือง และจัดทำแผนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกัน

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/
กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศใน
กลุ่มประเทศอำเซียน
งบประมำณ 6,800,000.-บำท
(ดำเนินกำร)

ค่ำเป้ำหมำย
กรุงเทพมหำนครมีแผนควำมร่วมมือกับเมือง
หลวงในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครอย่ำงน้อย
1 แผน
วิธีกำรคำนวณ
มีปฏิญญำหรือแผนกำรดำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง
เมืองหลวงจำกกลุ่มประเทศอำเซียน จำนวน 1
แผน
29

มาตรการ
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกร ยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพ
และคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละสำย
งำนให้มุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพและ
สอดคล้องกับกำรเป็นมหำนครแห่ง
เอเชีย

ตัวชี้วัดมาตรการ
5. มีแบบพัฒนำสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
ตำมแบบ BMA 21st
Competency Model
(ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
มีกำรออกแบบพัฒนำสมรรถนะของตำแหน่งนัก
วิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro 21st
Competency Model ได้แก่ สมรรถนะประจา
กลุ่มงานของตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ รวมถึง
สมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 4C1D คือ
ทักษะการคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking
Doing and Problem – Solving) ทักษะการ
สร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการสื่อสาร
(Communication) ทักษะการร่วมมือ
(Collaboration) ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมกำรออกแบบพัฒนำ
สมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro 21st
Competency Model

ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ 3
วิธีกำรคำนวณ
วัดจำกขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำสมรรถนะ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ
BMA Pro 21st Competency Model
ระดับที่ 1 จัดทำสมรรถนะของตำแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro 21st
Competency Model (ร้อยละ 30)
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ระดับที่ 2 วิเครำะห์สมรรถนะของนักวิเทศ
สัมพันธ์ของสำนักงำนกำรต่ำงประเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน (ร้อยละ 30)
ระดับที่ 3 จัดทำแผนพัฒนำสมรรถนะของ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro21st
Competency Model (ร้อยละ 40)
รวมตัวชี้วัดภารกิจงานยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด
ตาราง ข. ภารกิจงานประจา
ด้านที่ 3 มหานครสาหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก สวัสดิการ และการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของผู้ป่วยทุพพลภำพและผู้สูงอำยุติดเตียงได้รับกำรดูแล
ร้อยละ 20
3
พยำบำลที่บ้ำนเพิ่มขึ้น
มาตรการ
มำตรกำรที่ 3 กำรส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจร่วมกับนำนำชำติเพื่อกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
13. จำนวนรำยงำนผลกำรดำเนินงำน นิยำม/คำอธิบำย
รำยงำน หมำยถึง รำยงำนผลกำร
เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรดูแล
ประสำนงำนของสำนักงำนกำร
ผู้สูงอำยุร่วมกับเมืองในต่ำงประเทศ
ต่ำงประเทศกับเมืองในต่ำงประเทศ
เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ค่ำเป้ำหมำย
3 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับ
เมืองพี่เมืองน้องด้ำนกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ
งบประมำณ 1,000,000.- บำท
(ดำเนินกำร)
กิจกรรมกำรประสำนงำนเพื่อกำร
ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวเชิงป้องกัน
ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ
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วิธีกำรคำนวณ
พิจำรณำจำกจำนวนรำยงำนของกำร
ดำเนินงำนด้ำนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรดูแลผู้สูงอำยุร่วมกับเมืองใน
ต่ำงประเทศ
มิติที่ 3.3 การศึกษาสาหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ 3.3.3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กบั ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีว้ ัด
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
1
ตำมอัธยำศัยให้มีประสิทธิภำพในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
มาตรการ
มำตรกำรที่ 3 พัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำมอัธยำศัย

ตัวชี้วัดมาตรการ
6. ร้อยละของกำรนำควำมรู้เรื่องกำร
ไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใน
ต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่

ค่าเป้าหมาย
3 โครงกำร/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
กำรนำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำ
ประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ หมำยถึง
เยำวชนกรุงเทพมหำนครได้นำควำมรู้ที่
ได้จำกกำรเข้ำร่วมในแต่ละโครงกำรฯ
มำเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสำธำรณะ
เช่น เว็บไซต์ Facebook กำรนำเสนอ
ในเวทีต่ำงๆ เป็นต้น
ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 30

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำเยำวชนกรุงเทพมหำนคร
ร่วมกับเมืองพี่เมือง
งบประมำณ 4,500,000.- บำท
(ดำเนินกำร)
1.กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับกรุงโซล
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำง
เยือนกรุงโซล)
2.กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนเฉพำะด้ำน
กับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยำวชน
กรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือน
จังหวัดฟูกูโอกะ)
3.กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับกรุงปักกิ่ง
(เยำวชนกรุงเทพมหำนคร
เดินทำงเยือนกรุงปักกิ่ง)
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วิธีกำรคำนวณ
พิจำรณำจำกจำนวนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครที่นำควำมรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ หำรด้วยจำนวนเยำวชนฯ ที่
เข้ำร่วมในแต่ละโครงกำร คูณ 100
ค่ำที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้

4. กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนนำนำชำติ
เมืองแตกู (เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนเมืองแตกู)
5. กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับเมือง
เซี่ยงไฮ้ ตำมโครงกำร 14th
Shanghai International Youth
Interactive Friendship
Camp 2018
6. กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับจังหวัดไอจิ
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำง
เยือนจังหวัดไอจิ)
7.กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับเมืองเฉิงตู
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเข้ำ
ร่วมงำนเทศกำลดนตรีเยำวชน
นำนำชำติ)
8. กำรเข้ำร่วมค่ำยเยำวชนนำนำชำติ
ณ เมืองอู่ฮั่น หรือ มณฑลชำนตง
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำง
เยือนเมืองอู่ฮั่น หรือ มณฑลชำนตง)
9. กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับเมืองพี่
เมืองน้อง หรือเมืองที่มี
ควำมสัมพันธ์อื่นๆ
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำง
เยือนเมืองพี่เมืองน้อง หรือเมือง
ที่มีควำมสัมพันธ์อื่น ๆ)
10.กำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับกรุง
จำกำร์ต้ำ (เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนกรุงจำกำร์ต้ำ)
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มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.3 รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพืน้ ที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2
จำนวนครั้งของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูก้ ับต่ำงประเทศ
2 ครั้ง
มาตรการ
มำตรกำรที่ 2 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ด้ำนพหุวัฒนธรรมผ่ำนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศ

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
7. จำนวนครั้งของกำรจัดกิจกรรมกำร นิยำม/คำอธิบำย
กิจกรรมกำรเรียนรู้กับต่ำงประเทศ
เรียนรู้กับต่ำงประเทศ
หมำยถึง กำรจัดกิจกรรม กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
อันดีระหว่ำงคนจำกต่ำงวัฒนธรรมโดย
ดำเนินกิจกรรมในกรุงเทพมหำนครไม่
น้อยกว่ำ 2 ครั้ง
ค่ำเป้ำหมำย
2 ครั้ง
วิธีกำรคำนวณ
นับจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจอันดีระหว่ำงประชำชน
ต่ำงวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรม
ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง
งบประมำณ 2,500,000.- บำท
(ดำเนินกำร)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยำวชนเฉพำะ
ด้ำนกับจังหวัดฟูกูโอกะ (กำรต้อนรับ
คณะเยำวชนจังหวัดฟูกูโอกะเยือน
กรุงเทพมหำนคร)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยำวชนกับกรุง
อูลำนบำตอร์ (กำรต้อนรับคณะ
เยำวชนกรุงอูลำนบำตอร์)
- กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับ
กรุงโซล (กำรต้อนรับคณะเยำวชน
กรุงโซล)
- กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกับ
เมืองต้ำเหลียน (กำรต้อนรับคณะ
เยำวชนเมืองต้ำเหลียน)
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ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และมีความเป็น “สินค้าเชิงนวัตกรรม”
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีทักษะในการทาธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
3
ยอดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
มำตรกำรที่ 4 ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด 9. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไป
กำรประชำสัมพันธ์ และกำรจำหน่ำย
ประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงส่งเสริมกำรใช้
ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สื่อออนไลน์ในกำรดำเนินธุรกิจ

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนกรุงเทพมหำนคร
(OTOP) และ Bangkok Brand
ที่ได้รับกำรสนับสนุนและเปิดโอกำส
ในกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใน
ต่ำงประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์และแสดง
วิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร
งบประมำณ 1,000,000.- บำท
(ดำเนินกำร)

ค่ำเป้ำหมำย
อย่ำงน้อย 7 ผลิตภัณฑ์
ต่อกำรเดินทำง 1 ครั้ง
วิธีกำรคำนวณ
นับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไป
ประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ
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เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.4 สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด 8. ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
และกำรจำหน่ำยสินค้ำของ
ดำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์
ผู้ประกอบกำร
ส่งเสริมกำรตลำดและผลิตภัณฑ์
และแสดงวิสัยทัศน์ของ
กรุงเทพมหำนคร

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรตลำด
และผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของ
กรุงเทพมหำนคร หมำยถึง กำรเข้ำ
ร่วมกำรประชุม นิทรรศกำร กำรแสดง
ทำงศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศที่สนับสนุนกำร
ประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของ
กรุงเทพมหำนคร รวมถึงกำรเดินทำง
เยือนเมืองพี่เมืองน้องที่มีกำรออกบูธ
จัดแสดงและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ใน
งำนกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำร
พัฒนำและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อ
ต่ำงประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างและขยายความก้าวหน้าด้าน
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ
งบประมำณ 1,000,000.- บำท
(ดำเนินกำร)
- กิจกรรมกำรเข้ำประชุม Annual
Investment Meeting
ณ นครดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์
- กิจกรรมกำรเข้ำประชุม World
Cities Summit ณ สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์
- กำรประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองตำม
นโยบำยผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 80
วิธีกำรคำนวณ
พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินโครงกำรแต่
ละขั้นตอน คูณ 100 หำรด้วยจำนวน
ขั้นตอนทั้งหมดที่ต้องดำเนินกำร
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ตัวชี้วัดมาตรการ
มาตรการ
12. จำนวนรำยงำนผลกำรดำเนิน
มำตรกำรของหน่วยงำนที่ 1
โครงกำรด้ำนกำรตลำดและกำร
กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของ
สร้ำงภำพลักษณ์ของกรุงเทพกรุงเทพมหำนครและสร้ำงควำม
มหำนคร เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจำกต่ำงประเทศ
แก่นักลงทุนต่ำงประเทศ

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
นิยำม/คำอธิบำย
1. โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกิจกรรม
รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรฯ
ที่จัดโดยเมืองหรือองค์กำรควำม
หมำยถึง รำยงำนที่ได้นำเสนอผู้บริหำร
ร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อส่งเสริม
กรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับกำรดำเนิน
ศักยภำพของเมือง
โครงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นทำง
งบประมำณ 2,000,000.- บำท
เศรษฐกิจและส่งเสริมภำพลักษณ์ของ
(ดำเนินกำร)
กรุงเทพมหำนครในต่ำงประเทศ
ค่ำเป้ำหมำย
1 ฉบับ
วิธีกำรคำนวณ
นับจำนวนรำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำรที่ได้นำเสนอผู้บริหำร
กรุงเทพมหำนครเรียบร้อยแล้ว
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มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE)
ลาดับที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรประชุมและ
นิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนครหรือหน่วยงำนในพืน้ ที่ดำเนินกำร
ตำมที่ร้องขอ

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
มำตรกำรที่ 2 กำร
10. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วม
ประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมกำรค้ำระดับนำนำชำติ
ศักยภำพของกรุงเทพมหำนคร
ในกำรประชุมและนิทรรศกำร
นำนำชำติ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
นิยำม/คำอธิบำย
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรค้ำระดับ
นำนำชำติ หมำยถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรประชุม กำรจัดนิทรรศกำร และ
กิจกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศอื่น ๆ
ที่จัดขึ้นทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้ำนที่เกี่ยวข้องและ
แสวงหำช่องทำงกำรขยำยตลำดผลิตภัณฑ์
และกำรจำหน่ำยสินค้ำ

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรสัปดำห์เมืองพี่เมืองน้อง
ณ กรุงเทพมหำนคร
งบประมำณ 7,500,000.- บำท
(ดำเนินกำร)

ค่ำเป้ำหมำย
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
วิธีกำรคำนวณ
นับจำนวนครั้งของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและ
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะมุ่งสู่ควำม
ร้อยละ 40
เป็นมืออำชีพ
มาตรการ

ตัวชี้วัด
มาตรการ

นิยาม/
คาอธิบาย
ตัวชี้วัด
มำตรกำรที่ 1
11. จำนวน นิยาม/
พัฒนำสมรรถนะ ร้อยละของ
คาอธิบาย
ของบุคลำกร
บุคลำกรที่
บุคลำกร
ยกระดับ
ได้รับกำร
หมำยถึง
มำตรฐำน
พัฒนำตำม
ข้ำรำชกำร
วิชำชีพและ
หลัก
ประจำตั้งแต่
คุณภำพกำร
สมรรถนะมี ระดับอำนวยกำร
ให้บริกำรในแต่ กำรนำเนื้อหำ ต้นลงมำที่เข้ำ
ละสำยงำนให้มุ่ง ควำมรู้ที่ได้รับ ร่วมประชุม/
สู่ควำมเป็นมือ จำกกำร
กิจกรรมใน
อำชีพ และ
พัฒนำมำ
ต่ำงประเทศเพื่อ
สอดคล้องกับ
เผยแพร่/
แลกเปลี่ยน
ควำมเป็นมหำ ประชำสัมพันธ์ เรียนรู้ในด้ำน
นครแห่งเอเชีย หรือ
ต่ำง ๆ และนำ

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมือง หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหำนครเป็น
งบประมำณ 5,000,000.- บำท (ดำเนินกำร)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำรAsia-Pacific City Summit (APCS)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรม ที่จัดโดยองค์กำรCities Climate Leadership Group (C40)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำร CityNet
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำร CLAIR
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำร Metropolis
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำร Asian Mayors Forum (AMF)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำร World Smart Sustainable Cities
Organization (WeGO)
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำร Mayors for Peace
- กำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมกับเมืองหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหำนครเป็นสมำชิก รวม
ร่วมมือระดับเมือง
ต่ำงๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร
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มำตรกำรที่ 7
สร้ำงควำม
ตระหนักและ
ควำมเข้ำใจกำร
เปลี่ยนแปลงของ
เมือง ประเทศ
ภูมิภำคและโลก
เพื่อขับเคลื่อน
กำรพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
ด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม
สำธำรณูปโภค
สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีอย่ำง
ยั่งยืน
มำตรกำรที่ 8
กำรให้ผู้บริหำร
กรุงเทพมหำนคร
ได้เข้ำร่วมกำร
ประชุม/กิจกรรม
กำรแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้

ปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน

ควำมรู้ที่ได้รับมำ
พัฒนำเผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์
หรือปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำน

2. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพของเมืองในเวทีระดับโลก
งบประมำณ 5,000,000.- บำท
(ดำเนินกำร)
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้ำงและขยำยควำมก้ำวหน้ำของเมืองเพื่อส่งเสริมสมรรถภำพทำงกำรแข่งขัน ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเศรษฐกิจของเมือ
อย่ำงยั่งยืนในระดับนำนำชำติ

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 40

- กำรเข้ำร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือเครือข่ำยควำมร่วมมือที่สำคัญและเป็นที่รู้จักในระดับ
สหประชำชำติ มูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) มูลนิธิคลินตัน (Clinton Foundation) และ Chicag
Global Affairs เป็นต้น
วิธีกำรคำนวณ - กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมืองมหำนครชั้นนำที่เป็นเวทียุทธศำสตร์สำหรับกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือระหว่ำงเมือง
จำนวนบุคลำกร โลกที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล
กรุงเทพมหำนคร - กำรเข้ำร่วมกำรประชุมทั้งในเชิงวิชำกำรและปฏิบัติกำรในระดับนำนำชำติด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืนใน
แสดงศักยภำพและวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำเมืองของกรุงเทพมหำนคร
ที่เข้ำร่วม
3. โครงกำรแลกเปลี่ยนกำรเดินทำงเยือนระหว่ำงผู้บริหำรเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
ประชุม/กิจกรรม งบประมำณ 1,500,000.- บำท (ดำเนินกำร)
ในต่ำงประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้ำน
ต่ำง ๆ และนำ
ควำมรู้ที่ได้รับมำ
เผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์
หรือปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนที่
ได้นำควำมรู้มำ
เผยแพร่/
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ระหว่ำงผู้นำ
เมือง/บุคลำกร
เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรเมืองที่ได้
มำตรฐำนสำกล

ประชำสัมพันธ์
หรือปรับปรุง
คูณ 100 หำร
ด้วยจำนวน
บุคลำกรที่เข้ำ
ประชุม/กิจกรรม
ทั้งหมด
รวมตัวชี้วัดภารกิจงานประจา ทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด
ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.4 สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำ
1. ควำมสำเร็จในกำร
เตรียมควำมพร้อมให้กับ ร่วมโครงกำรนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์
ผู้ประกอบกำรและ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำ
ของจำนวน
ขีดควำมสำมำรถด้ำน
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วม
เศรษฐกิจระดับสำกล
อบรม

นิยามและวิธีการคานวณ
นิยำม/คำอธิบำย
กำรเตรียมควำมพร้อม
หมำยถึง กำรจัดอบรม
ประชุมสัมมนำเพื่อให้ควำมรู้
ในประเด็นที่จะช่วยส่งเสริม
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ผู้ประกอบกำร หมำยถึง

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
มำตรกำรที่ 2
ส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้แก่
ผู้ประกอบกำร

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรค้ำระหว่ำงประเทศแก่
ผู้ประกอบกำรเพื่อโอกำสใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจเมือง
งบประมำณ 556,000.-บำท
(ดำเนินงำน)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ส่วนแผนงำนฯ
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ผู้ประกอบกำรระดับเริ่มต้น
(Pre-entry, New-entry) ที่
เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) และ
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกรุงเทพมหำนคร
(OTOP และ Bangkok
Brand) เป็นต้น
วิธีกำรคำนวณ
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีกำรตอบ
กลับเพื่อแจ้งแนวทำงกำรนำ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไป
ใช้ประโยชน์
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ 7.2.1 กรุงเทพมหำนครมีระบบติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2 หน่วยงำนมีแผนยุทธศำสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
นิยามและวิธีการ
เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ส่วนราชการ/
คานวณ
ฝ่ายที่
รับผิดชอบ
2. มีโครงกำร/
อย่ำงน้อย 3
นิยำม/คำอธิบำย
มำตรกำรที่ 2 จัดทำแผนยุทธศำสตร์ 1. โครงกำรสัปดำห์เมือง ส่วนส่งเสริมฯ
แผนงำน
โครงกำร/แผนงำน กรุงเทพมหำนครมี
ระดับหน่วยงำน
พี่เมืองน้อง ณ
ส่วนแผนงำนฯ
เพื่อกำรพัฒนำที่เกิด
โครงกำร/แผนงำนเพื่อ
กรุงเทพมหำนคร
จำกควำมร่วมมือกับ
กำรพัฒนำเมืองที่เกิด
งบประมำณ
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เมือง องค์กำร
ระหว่ำงประเทศ
สถำน
เอกอัครรำชทูต

ตัวชี้วัด
3. ควำมสำเร็จในกำร

จำกควำมร่วมมือกับเมือง
พี่เมืองน้อง องค์กำร
ระหว่ำงประเทศที่เป็น
สมำชิก สถำนเอกอัครรำชทูต
ต่ำงประเทศในประเทศไทย
และสถำนเอกอัครรำชทูต
ไทยในต่ำงประเทศ
อย่ำงน้อย 3 โครงกำร/
แผนงำน
วิธีกำรคำนวณ
นับจำนวนโครงกำร/
แผนงำนเพื่อกำรพัฒนำที่
เกิดจำกควำมร่วมมือตำม
คำนิยำม จำนวนอย่ำง
น้อย 3 โครงกำร/
แผนงำน

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 4

นิยามและวิธีการคานวณ
นิยำม/คำอธิบำย

7,500,000.-บำท
(ดำเนินกำร)
2. กิจกรรมควำมร่วมมือ
Prosperity Fund
Future Cities ระหว่ำง
กรุงเทพมหำนครและ
สถำนเอกอัครรำชทูต
อังกฤษประจำประเทศ
ไทย
3. กิจกรรมควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรพัฒนำเมือง
อัจฉริยะระหว่ำง
กรุงเทพมหำนครและ
กรุงเวียนนำ
4. กิจกรรมควำมร่วมมือ
กับสถำนเอกอัครรำชทูต
ต่ำงประเทศในประเทศ
ไทยและสถำน
เอกอัครรำชทูตไทยใน
ต่ำงประเทศ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
มำตรกำรที่ 2

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมกำรรวบรวมผลกำร

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ส่วนแผนงำนฯ
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ขับเคลื่อนงำนกำร
ต่ำงประเทศเชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริมศักยภำพของ
เมือง

ควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อน จัดทำแผน
งำนต่ำงประเทศเชิงรุกเพื่อ
ยุทธศำสตร์ระดับ
ส่งเสริมศักยภำพของเมือง
หน่วยงำน
ประเมินจำกกำรดำเนินกำร
ดังนี้
ระดับที่ 1 : รวมรวมผลกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำร
ต่ำงประเทศของหน่วยงำน
กรุงเทพมหำนคร ในด้ำน
ต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
ของหน่วยงำนระดับสำนัก
ตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 7 ด้ำน
(น้ำหนัก 2.5)
ระดับที่ 2 : วิเครำะห์และ
สรุปผลศักยภำพของ
หน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร
จำกผลกำรดำเนินกำรด้ำน
กำรต่ำงประเทศของ
หน่วยงำนระดับสำนักตำม
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
7 ด้ำน เพื่อกำหนดแนวทำง
และพัฒนำศักยภำพในด้ำนที่
จำเป็นและยังไม่ได้ดำเนินกำร
(น้ำหนัก 2.5)
ระดับที่ 3 : วำงแผนกำร

ดำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศ ส่วนส่งเสริมฯ
ของกรุงเทพมหำนครเพื่อ
วำงแผนขับเคลื่อนภำรกิจของ
กรุงเทพมหำนคร
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พัฒนำศักยภำพในด้ำนที่
จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจ
ของหน่วยงำนเป็นรำยสำนัก
(น้ำหนัก 2.5)
ระดับที่ 4 : มีกิจกรรมที่เกิด
จำกแผนกำรพัฒนำศักยภำพ
ไปใช้ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ
ของกรุงเทพมหำนครและ
นำไปสู่แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
(solution) (น้ำหนัก 2.5)
วิธีกำรคำนวณ
ตรวจสอบควำมสำเร็จในกำร
ขับเคลื่อนงำนต่ำงประเทศเชิง
รุกเพื่อส่งเสริมศักยภำพของ
เมืองตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่เชือ่ มั่นของประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร
และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
4. ควำมสำเร็จในกำร
จัดประชุมกับผู้นำเมือง
หรือผูบ้ ริหำรระดับสูง

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

กรุงเทพมหำนครมีแผน นิยำม/คำอธิบำย
ควำมร่วมมือกับเมือง - มีกำรจัดประชุม
หลวงในกลุ่มประเทศ นำยกเทศมนตรี /ผู้ว่ำรำชกำร

เชื่อมโยงกับ
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ
มำตรกำรที่ 2
โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/
พัฒนำคุณภำพ กิจกรรมที่จดั โดยเมืองหรือ
กำรให้บริกำรด้วย องค์กำรระหว่ำงประเทศใน

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ส่วนแผนงำนฯ
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ของเมืองหลวงจำก
กลุ่มประเทศสมำชิก
อำเซียน

สมำชิกอำเซียน เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
อย่ำงน้อย 1 แผน

หรือผู้บริหำรระดับสูงที่ได้รับ
มอบหมำยของเมืองหลวงจำก
กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์กำรบริหำรและ
พัฒนำเมือง และจัดทำแผน
ควำมร่วมมือระหว่ำงกัน
- แผนควำมร่วมมือหมำยถึง
มีกำรลงนำมร่วมกันของ
ผู้เข้ำร่วมประชุมในปฏิญญำ
(Declaration) แถลงกำรณ์
ร่วม (Joint Declaration)
หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น เพื่อ
เป็นกรอบที่จะร่วมมือกันใน
กำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำ
เมืองในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อกำรประชุม
วิธีกำรคำนวณ
มีปฏิญญำหรือแผนกำร
ดำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง
เมืองหลวงจำกกลุ่มประเทศ
สมำชิกอำเซียนที่เข้ำร่วม
ประชุม จำนวน 1 แผน

ควำมอบอุ่นเป็น
มิตรแก่คนทุกชำติ
ทุกภำษำ
ทุกวัฒนธรรม
มำตรกำรที่ 7
สร้ำงควำม
ตระหนักและ
ควำมเข้ำใจกำร
เปลี่ยนแปลงของ
เมือง ประเทศ
ภูมิภำค และโลก
เพื่อขับเคลื่อน
กำรพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
ด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม
สำธำรณูปโภค
สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีอย่ำง
ยั่งยืน
มำตรกำรที่ 8
กำรให้ผู้บริหำร
กรุงเทพมหำนคร
ได้เข้ำร่วมกำร
ประชุม/กิจกรรม
กำรแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้

กลุ่มประเทศอำเซียน
งบประมำณ 6,800,000.-บำท
(ดำเนินกำร)
- กิจกรรมกำรจัดประชุมใน
ระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสหรือ
Senior Officials Meeting
(SOM) ของเมืองหลวง
ประเทศสมำชิกอำเซียน
ประจำปี 2562 (The
Senior Officials Meeting
of the Capitals of ASEAN
2019)
- กิจกรรมกำรจัดประชุมผู้นำ
เมืองหลวงของประเทศ
สมำชิกอำเซียนประจำปี
2562
- กำรดำเนินโครงกำรควำม
ร่วมมือเครือข่ำยเมืองหลวง
เมืองหลัก และองค์กำร
ระหว่ำงประเทศในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน
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ระหว่ำงผู้นำเมือง/
บุคลำกรเพื่อกำร
บริหำรจัด
กำรเมืองที่ได้
มำตรฐำนสำกล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

5. มีแบบพัฒนำ
สมรรถนะตำแหน่งนัก
วิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ
BMA Pro 21st
Competency Model

ระดับ 3

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
นิยำม/คำอธิบำย
มำตรกำรที่ 1
มีกำรออกแบบพัฒนำ
พัฒนำสมรรถนะ
สมรรถนะของตำแหน่ง
ของบุคลำกร
นักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ
ยกระดับ
BMA Pro 21st
Competency Model ได้แก่ มำตรฐำนวิชำชีพ
สมรรถนะประจากลุ่มงานของ และคุณภำพกำร
ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ให้บริกำรในแต่ละ
รวมถึงสมรรถนะของคนใน สำยงำนให้มุ่งสู่
ศตวรรษที่ 21 4C1D
ควำมเป็นมือ
วิธีกำรคำนวณ
อำชีพ และ
วัดจำกขั้นตอนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำสมรรถนะ
สอดคล้องกับ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำม ควำมเป็นมหำนคร
แบบ BMA Pro 21st
แห่งเอเชีย
Competency Model

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมกำรออกแบบพัฒนำ
สมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro
21st Competency Model

ส่วนราชการ/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ส่วนแผนงำนฯ
ส่วนส่งเสริมฯ
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ระดับที่ 1 จัดทำสมรรถนะ
ของตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ตำมแบบ BMA Pro 21st
Competency Model
(ร้อยละ 30)
ระดับที่ 2 วิเครำะห์สมรรถนะ
ของนักวิเทศสัมพันธ์ของ
สำนักงำนกำรต่ำงประเทศที่มี
อยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ 30)
ระดับที่ 3 จัดทำแผนพัฒนำ
สมรรถนะของตำแหน่งนัก
วิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA
Pro21st Competency
Model (ร้อยละ 40)
รวมตัวชี้วัดเจราจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานการต่างประเทศ ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

48

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1
ชื่อโครงการที่ 1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ควำมสำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกำรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐกิจระดับสำกล
โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศแก่ผู้ประกอบกำรเพื่อโอกำสในกำรพัฒนำเศรษฐกิจเมือง
(ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง)

เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
1. ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น ควำมเป็นไปได้
ร้อยละ 10
และกลุ่มเป้ำหมำยในกำรดำเนินโครงกำร
2. ประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 10
เพื่อจัดทำแผนกำรดำเนินโครงกำร
3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร ร้อยละ 10
ดำเนินโครงกำรจำกผู้บริหำรฯ
4. ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณเพื่อ ร้อยละ 30
ดำเนินโครงกำร
5. แต่งตั้งคณะทำงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิน ร้อยละ 10

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
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โครงกำร
6. ดำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
7. ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรและ
รำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ 20
ร้อยละ 10

ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

100

100

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 มีโครงกำร/แผนงำนเพื่อกำรพัฒนำที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับเมือง องค์กำรระหว่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต
ชื่อโครงการที่ 1 โครงกำรสัปดำห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหำนคร (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง)
เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
1. ขอควำมเห็นชอบรูปแบบกำรจัดกิจกรรม ร้อยละ 10
จำกผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร
2. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อกำหนดเนื้อหำ
ร้อยละ 10
และรำยละเอียดของบันทึกควำมเข้ำใจ
(MOU) ในกำรทำควำมร่วมมือของแต่ละ
เมืองร่วมกับกรุงเทพมหำนคร
3. จัดทำหนังสือเชิญและติดต่อประสำนงำน ร้อยละ 10
เมืองพี่เมืองน้อง และเมืองที่มีควำมสัมพันธ์
เพื่อเชิญเข้ำร่วมงำน
4. ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ร้อยละ 20
5. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
ร้อยละ 20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 20

ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70
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พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ 10

ร้อยละ 80

ร้อยละ 20
100

ร้อยละ 100
100

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 มีโครงกำร/แผนงำนเพื่อกำรพัฒนำที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับเมือง องค์กำรระหว่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต
ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมควำมร่วมมือ Prosperity Fund Future Cities ระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและสถำนเอกอัครรำชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
(ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง)
เนื้องาน
ระยะเวลาดาเนินการ
คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดกำรประชุมหำรือระหว่ำงรอง
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้แทนจำก
สถำนเอกอัครรำชทูตอังกฤษและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมกำรลงนำมหนังสือ
แสดงเจตจำนง
2. ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวก
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
กำรจัดพิธีลงนำมหนังสือแสดงเจตจำนง
ควำมเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์เพื่อกำร
ดำเนินโครงกำรProsperity Fund Future
Cities
3. เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ร้อยละ 20
ร้อยละ 50
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อำนวยกำรเพื่อขับเคลื่อนโครงกำรควำม
ร่วมมือฯ
4. พิจำรณำร่ำง TOR เพื่อกำรดำเนิน
โครงกำร
5. เข้ำร่วมกำรประชุม Validiation
workshop
6. ประชุมหำรือระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำรภำยใต้
ควำมร่วมมือ
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 70

ร้อยละ 20

ร้อยละ 90

ร้อยละ 10

ร้อยละ 100

100

100

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 มีโครงกำร/แผนงำนเพื่อกำรพัฒนำที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับเมือง องค์กำรระหว่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต
ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและกรุงเวียนนำ
(ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง และส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง)
เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
1. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ร้อยละ 10
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ
2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล ร้อยละ 20
ที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอัครรำชทูต
ณ กรุงเวียนนำ
3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร ร้อยละ 20
ลงนำมควำมร่วมมือ
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ร้อยละ 10

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
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จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม
5. ลงนำมควำมร่วมมือ
6. ดำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือตำมที่ตกลง
ร่วมกันสองฝ่ำย
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

100

100

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 มีโครงกำร/แผนงำนเพื่อกำรพัฒนำที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับเมือง องค์กำรระหว่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต
ชื่อโครงการที่ 4 กิจกรรมควำมร่วมมือกับสถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศในประเทศไทยและสถำนเอกอัครรำชทูตไทยในต่ำงประเทศ
(ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง และส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง)
เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
1. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ร้อยละ 10
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ
2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล ร้อยละ 20
ที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอัครรำชทูตฯ
3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร ร้อยละ 20
ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือ
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ร้อยละ 10
จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม
5. นำเสนอแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร/
ร้อยละ 20
กิจกรรมควำมร่วมมือต่อผู้บริหำร

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
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กรุงเทพมหำนคร
6. ดำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือตำมที่ตกลง
ร่วมกันสองฝ่ำย
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 100

100

100

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนงำนต่ำงประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนครเพื่อวำงแผนขับเคลื่อนภำรกิจของกรุงเทพมหำนคร
(ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง และส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง)
เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
1. รวมรวมผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำร
ร้อยละ 25
ต่ำงประเทศของหน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร
ในด้ำนต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร (ระดับที่ 1)
2. วิเครำะห์และสรุปผลศักยภำพของ
ร้อยละ 25
หน่วยงำนกรุงเทพมหำนครจำกผลกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศของ
หน่วยงำนระดับสำนัก เพื่อกำหนดแนวทำง
และพัฒนำศักยภำพในด้ำนที่จำเป็น
และยังไม่ได้ดำเนินกำร (ระดับที่ 2)

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 25

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 50

54

3. วำงแผนกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนที่
จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจของหน่วยงำน
เป็นรำยสำนัก (ระดับที่ 3)
4. มีกิจกรรมที่เกิดจำกแผนกำรพัฒนำ
ศักยภำพไปใช้ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของ
กรุงเทพมหำนครและนำไปสู่แนวทำงกำร
แก้ปัญหำ (solution) (ระดับที่ 4)
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ 25

ร้อยละ 75

ร้อยละ 25

ร้อยละ 100

100

100

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ควำมสำเร็จในกำรจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหำรระดับสูงของเมืองหลวงจำกกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน
ชื่อโครงการที่ 1 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง)
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดประชุมในระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโส หรือ Senior Officials Meeting (SOM)
เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขัน้ ตอน
(ร้อยละ)
1. ขอควำมเห็นชอบในหลักกำรดำเนินกำร ร้อยละ 10
ต่อผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
2. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อกำหนดหัวข้อกำร ร้อยละ 10
ประชุมรูปแบบกำรจัดประชุมและ
กำหนดกำรประชุม
3.จัดทำหนังสือเชิญและติดต่อประสำนงำน ร้อยละ 10
กับเมืองต่ำงประเทศเพื่อเชิญเข้ำร่วมประชุม
3. ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรประชุม ร้อยละ 20
4. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
ร้อยละ 20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70
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พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
5. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนและ
ร้อยละ 10
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินกำรจัดประชุม
ร้อยละ 20
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
100

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
100

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ควำมสำเร็จในกำรจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหำรระดับสูงของเมืองหลวงจำกกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน
ชื่อโครงการที่ 1 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง)
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมำชิกอำเซียน
เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
1. ขอควำมเห็นชอบในหลักกำรดำเนินกำร ร้อยละ 10
ต่อผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
2. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อกำหนดหัวข้อกำร
ประชุมรูปแบบกำรจัดประชุมและ
กำหนดกำรประชุม
3.จัดทำหนังสือเชิญและติดต่อประสำนงำน ร้อยละ 20
กับเมืองต่ำงประเทศเพื่อเชิญเข้ำร่วมประชุม
3. ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรประชุม ร้อยละ 20
4. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
ร้อยละ 20
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70
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บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
5. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนและ
ร้อยละ 10
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินกำรจัดประชุม
ร้อยละ 20
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
100

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
100

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ควำมสำเร็จในกำรจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหำรระดับสูงของเมืองหลวงจำกกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน
ชื่อโครงการที่ 1 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง)
กิจกรรมที่ 3 กำรดำเนินโครงกำรควำมร่วมมือเครือข่ำยเมืองหลวง เมืองหลัก และองค์กำรระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน
เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
1. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ร้อยละ 10
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ
2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล ร้อยละ 20
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ
3. ขออนุมัติในหลักกำรจำกปลัด
ร้อยละ 20
กรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรกทม.
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ร้อยละ 10
จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม
5. จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติค่ำใช้จ่ำย
ร้อยละ 10

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 10

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
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6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรประชุมหรือเดินทำงไปเข้ำร่วมกำร
ประชุม
7. จัดเตรียมกำรประชุมโดยกำร
ประสำนงำนกับผู้จัดกำรประชุมและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
8. ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5
ชื่อกิจกรรมที่ 1

ร้อยละ 10

ร้อยละ 80

ร้อยละ 10

ร้อยละ 90

ร้อยละ 10
100

ร้อยละ 100
100

ร้อยละควำมสำเร็จในกำรมีแบบพัฒนำสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA 21st Competency Model
กิจกรรมกำรออกแบบพัฒนำสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro 21st Competency Model
(ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง)

เนื้องาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
1. จัดทำสมรรถนะประจำกลุ่มงำนของ
ร้อยละ 30
วิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro 21st
Competency Model (ระดับที่ 1)
2. วิเครำะห์สมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 30
ของสำนักงำนกำรต่ำงประเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน (ระดับที่ 2)
3. จัดทำแผนพัฒนำสมรรถนะของตำแหน่ง ร้อยละ 40
นักวิเทศสัมพันธ์ตำมแบบ BMA Pro 21st
Competency Model (ระดับที่ 3)

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
ร้อยละ 30

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 60
ร้อยละ 100
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รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

100

100

มิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
๒.๑ ร้อยละความสาเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ
2.1.1 ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรก่อหนี้
ผูกพัน
2.1.2 ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในภำพรวม
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

ตำมที่ สงม. กำหนด
ตำมที่ สงม. กำหนด
ตำมที่ สงม. กำหนด

๒.๒ คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบ
การเงิน

ตำมที่ สงม. กำหนด

2.3 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความ

ตำมที่ สตน. กำหนด

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ

- กิจกรรมกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมกำหนดเวลำ
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)
- กิจกรรมติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)
- กิจกรรมกำรเบิกจ่ำยเงินให้ทันตำมกำหนด
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)
- กิจกรรมกำรส่งรำยงำนให้ฝ่ำยกำรคลังตำมกำหนดเวลำ
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)
- กิจกรรมกำรจัดทำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
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เสี่ยงและการควบคุมภายใน

ควบคุมภำยในได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด (ส่วนแผนฯ)
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มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
ตำมที่ สกก. กำหนด

3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ตำมที่ สกก. กำหนด

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตำมที่ ผตร. กำหนด

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)
- โครงกำร กำรจัดทำคู่มือเพื่อกำรอยู่อำศัยใน
กรุงเทพมหำนครสำหรับชำวต่ำงชำติ
(Guidebook for International Residents in Bangkok)
(ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง)
- กิจกรรมสำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)

61

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัด
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม ตำมที่ สกก. และสตน. กำหนด
มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ตำมที่ สนอ. กำหนด
ชีวิตในการทางาน (Quality of Work Life)
4.2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนของหน่วยงำน
4.2.2 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพของบุคลำกรในหน่วยงำน

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล เพื่อพัฒนำ
ภำพลักษณ์และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)

- กิจกรรมกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของหน่วยงำน
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)
- กิจกรรมกำรดำเนินกำรเสริมสร้ำงสุขภำพของบุคลำกร
ในหน่วยงำน
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)

62

