แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3
สํานักงานการตางประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

คํานํา
สํ า นั กงานการต า งประเทศจัด ทํา แผนปฏิ บัติร าชการประจํา ป พ.ศ. 2563 โดยนํารา งแผน
ยุ ทธศาสตร ดา นการต า งประเทศของกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีความสอดคลองกับ ยุ ทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล
และบริบทที่เกี่ยวของ เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ
20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 2563 มาเปนกรอบในการ
จัดทําและกําหนดเปาหมายการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตภารกิจหลักและ
แผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานครควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการตางประเทศ อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครกาวสูการเปนมหานครแหงเอเชียในป
พ.ศ.2575
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานการตางประเทศฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือที่สามารถ
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ขอมูลทั่วไป

ทามกลางบริบทแหงความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอกที่กระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเรื่องของการคาเสรี การพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม
และการเชื่อมโยงของระบบขอมูลขาวสารแบบเครือขาย เปดโอกาสใหความสัมพันธระหวางประเทศเคลื่อนยาย
จากระดับชาติมาสูระดับทองถิ่นตอทองถิ่น ไมไดจํากัดอยูในระดับรัฐตอรัฐดังเชนในอดีตที่ผานมา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วโลกหันมารวมมือกันโดยตรงทั้งในแบบทวิภาคีที่เปนความสัมพันธเมืองตอเมืองและพหุภาคีที่มีการ
สรางองคการเครือขายเมือง (City Networks) เพื่อรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาเมื อง กรุงเทพมหานครเป น
องคการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีสถานะเปนเมืองหลวงของประเทศไทย และมีจุดเดนในหลายดานที่อยู
ในความสนใจของเมืองตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งใหความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ เพื่อสราง
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในดานตาง ๆ เพื่อนําความรูมาพัฒนาเมืองใหมีความเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับเมืองหลวงในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ปจจุบัน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธลักษณะเมืองพี่เมืองนอง (Sister City Relations) กับ 37 เมือง ใน 18 ประเทศ
เป นสมาชิ กหรื อเข าร ว มกิ จ กรรมการประชุ มกั บ องค กรระหว างประเทศ 13 องค กร โดยมี สํ านั กงานการ
ตางประเทศเปนหนวยงานกลางดําเนินงานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาในภาพรวมการพัฒนากรุงเทพมหานครตามกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ป ไดกําหนดเปาหมายเชิงวิสัยทัศนไววา “มหานครแหงเอเชีย” โดยในประเด็นยุทธศาสตร ประเด็น
ยุทธศาสตรยอย และเปาประสงคที่กําหนดไมไดระบุและใหความสําคัญเกี่ยวกับงานดานการตางประเทศแต
อยางใด อยางไรก็ตาม สํานักงานการตางประเทศเปนสวนราชการที่ไดรับการปรับโครงสรางตามมติ ก.ก.
ครั้งที่ 4/2559 ที่มีภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่งคือการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศในภาพรวม
ของกรุ งเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) และจะเปน โอกาสใหส ามารถขับ เคลื่อนและใชป ระโยชน
ด า นการต า งประเทศมากขึ้ น จึ ง ได จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ด า นการต า งประเทศของกรุ ง เทพมหานคร
(พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้นเพื่อใหกรุงเทพมหานครมีทิศทางการดําเนินงานดานการตางประเทศที่ชัดเจน
สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และบริบทที่เกี่ยวของ เปาหมายเพื่อการพัฒนา
อย า งยั่ ง ยื น ขององค ก ารสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal: SDGs) รวมถึ ง แผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งกําหนดเปาหมายการพัฒนาของเมือง โดย
มุงเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตรมหานครสีเขียว สะดวกสบาย และมหานครสําหรับทุกคน รวมทั้งสามารถ
ขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ นงานและการติดตามประเมินผลไดอยางมีป ระสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให
ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาองคกร ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร เปาประสงค และนําความรูที่ไดจากความสัมพันธระหวางประเทศมาพัฒนากรุงเทพมหานคร
รวมถึงเปดโอกาสในการสรางขอตกลงดานการตางประเทศที่เปนประโยชนตอกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปสู
มหานครแหงเอเชีย ซึ่งภารกิจของสํานักงานการตางประเทศมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ใน 3 ดาน คือ ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน ดานที่ 6
มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู และดานที่ 7 การบริหารจัดการเมื องมหานคร เพื่อสนับสนุ น และ
ขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน คือ มหานครแหงเอเชีย รวมถึงแผน
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565)
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วิสัยทัศน

สํ า นั ก งานการต า งประเทศเป น องค ก รหลั ก ของกรุ ง เทพมหานครในการส ง เสริ ม ให
กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีบทบาทนําในเวทีระหวางประเทศ มุงสูความเปนมหานครแหงเอเชีย โดยนําองค
ความรูที่เปนสากลมาขับเคลื่อนการพัฒนา

พันธกิจ
1. เสริมสราง และยกระดับสถานะความสัมพันธกับเมืองพี่เมืองนองและองคการระหวางประเทศเพื่อ
สรางความรวมมือในทุกดานการพัฒนา
2. สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของกรุงเทพมหานครในเวทีการประชุมผูนําอาเซียนระดับเมือง และมุงสู
การเปนมหานครแหงเอเชีย
3. สรางองคความรูดานตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานตางประเทศตอหนวยงาน/สวนราชการ
กรุงเทพมหานคร
4. สรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน
5. พัฒนาฐานขอมูลดานงานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแหลงขอมูลกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับงานการตางประเทศ
6. สนับสนุนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับกรุงเทพมหานครในเวทีระหวางประเทศ
7. พัฒนาระบบงานดานการตางประเทศใหมีมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพมีสมรรถนะ
พึงประสงคตามหลัก BMA Pro 21st Competency Model
8. เชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพหนวยงานและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ
เปาหมายการดําเนินการในป พ.ศ. 2563
เพื่อใหสามารถดําเนินงานภายใตภารกิจหลักและเนนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.2561 – 2580)
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรั ฐบาล และบริ บท
ที่เกี่ยวของ เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ รวมถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของเมืองมุงเนนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรมหานคร รวมถึงสนับสนุนการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดา นการ
พัฒนาเมือง รวมถึงการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs โดยมีรายละเอียดที่สําคัญของการดําเนินการ
ดังนี้
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
1. สํานักงานการตางประเทศมีบทบาทนําในการดําเนินกิจการระหวางประเทศของกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมและสนับสนุนการดําเนินกิจการระหวางประเทศใหแกหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
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2. โครงสรางของหนวยงานเอื้ออํานวยตอภารกิจเชิงรุกดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
3. บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศมีความพรอมและมีศักยภาพในการทํางานดานการตางประเทศ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกของการใหบริการ และมีทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น
ทั้งในและตางประเทศ
4. บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศเปนคนรุนใหมจํานวนมากพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและประเด็น
ใหมๆ ทีม่ าพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน
จุดออน (Weakness)
1. บุคลากรยังมีการพัฒนาศักยภาพตามหลักสมรรถนะหลักไมเพียงพอ
2. บุคลากรมีความคุนเคยกับงานตางประเทศเชิงรับมากกวาเชิงรุก
3. บุคลากรในหนวยงานของกรุงเทพมหานครขาดความรูดานภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และทักษะการทํางาน
ดานการตางประเทศ เปนอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลการพัฒนาที่เปนสากล และการแลกเปลี่ยนความรู
และขาดความกระตือรือรนในการนําความรูมาปรับใช ทําใหสํานักงานมีภาระในการกระตุน/สรางกลไก
เพื่อสงเสริมมากขึ้น
4. บุคลากรสวนใหญเปนขาราชการบรรจุใหม บางครั้งไมสามารถปรับตัวเขากับระบบราชการ ทําใหตัดสินใจ
ลาออกสงผลตอความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
5. การสื่อสาร เชื่อมโยงและแบงปนขอมูลการดําเนินการดานตางประเทศระหวางสํานักงานการ
ตางประเทศ และหนวยงานอื่นๆ ทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ยังมีขอจํากัด มีผลตอการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินนโยบายดานตางประเทศ และการนํา
ความรูมาใชประโยชน
6. ขาดการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในเชิงลึก เชื่อมโยงประเด็นปญหาในเชิงภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
เพื่อสังเคราะหและนําเสนอผูบริหารประกอบการตัดสินใจ
7. ขาดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการตางประเทศของหนวยงาน/สวนราชการ
กรุงเทพมหานคร
โอกาส (Opportunity)
1. กรุงเทพมหานครมียุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เปนกรอบในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินการดานการตางประเทศ
2. กรุงเทพมหานครมีเครือขายระหวางประเทศที่เขมแข็ง ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี และมีความรวมมือกับองคกร
สถานทูต และเมืองพี่เมืองนองทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
3. ภาพรวมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป มุงไปสูความเปนมหานครแหงเอเชีย ( Vibrant of
Asia)
4. ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับงานดานการตางประเทศและมีนโยบายในการสงเสริมและรักษา
ภาพลักษณของเมืองผานงานดานตางประเทศ
5. กรุงเทพมหานครมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการดานการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีความคลองตัวสูงและมีอิสระในการเสนอความคิดดานการตางประเทศ
6. องคการสหประชาชาติกําหนดใหการพัฒนาเมืองเปนเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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7. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเมือง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 กําหนด
แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ โดยเนนการสงเสริมกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจ
ระหวางประเทศ รวมทั้งเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการทางการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ
ที่พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง
8. เครือขายความรวมมือของผูนําเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขมแข็ง
9. ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวางประเทศใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมกับงานของกรุงเทพมหานคร
10. กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณที่ดีในฐานะที่เปนเมืองนานาชาติ เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การทองเที่ยวฯลฯ ซึ่งไดรับความสนใจจากนานาชาติ และมีจุดเดนดานสินคาและบริการที่มี
มาตรฐานระดับโลก
11. กรอบแนวทางที่สําคัญของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือกับ
ภูมิภาคและนานาชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ และการเพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ รวมถึงการสราง
องคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศและผลประโยชนที่มีตอ
การพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย
อุปสรรค (Threat)
1. การดําเนินงานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานครยังไมสามารถตอบสนองไดในทุกดาน โดยเฉพาะ
ดานเศรษฐกิจเนื่องจากอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครยังไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม
เหมือนเชนเมืองหลวงและมหานครใหญอื่น ๆ ของโลก
2. การดําเนินนโยบายดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครขึ้นอยูกับนโยบายและการตัดสินใจของผูบริหาร
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ
3. กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการบริหารจัดการเมืองจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ
4. หนวยงานราชการของไทยยังมีการทํางานแยกสวน และขาดการบูรณาการงานดานตางประเทศระหวาง
หนวยงานกรุงเทพมหานคร/หนวยงานภายนอก
5. ประชาชนและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานครยังขาดขอมูลการใหบริการของกรุงเทพมหานคร
6. กรุงเทพมหานครยังไมมีระบบฐานขอมูลกลางจึงยังไมสามารถบริหารจัดการองคความรูในองคกรและ
องคความรูจากตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เปาหมาย
1. ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
เปาประสงคที่ 3.3.3.2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร
มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เป า หมายที่ 3.4.1 คนกรุ ง เทพฯ ที่ มี ค วามแตกต า งหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขปรองดอง
เปาประสงคที่ 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือขายการขับเคลื่อนการเรียนรู
ดานพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ดานที่ 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู
มิติที่ 6.1 เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เปาหมายที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
เปาประสงค 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน
3. ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีด
สมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสูมหานครแหงเอเชีย รวมทั้งเปน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อมั่นของประชาชน
เปาประสงค 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ
มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว
ถู ก ต อ งและโปร ง ใส โดยประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารที่ ทั น สมั ย (SMART SERVICE)
เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร)
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY)
เป า ประสงคที่ 7.5.1.1 มีร ะบบบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับ ให บริ การ
ประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ และหรือ
ภาคเอกชน
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร)
1) จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร (คาเปาหมาย 1 เครือขาย)
2) มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อการปฏิ บัติงานและสนับ สนุน การบริห ารงานดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร (เปาหมาย 1 ระบบ)
3) ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผานความรวมมือกับ ตางประเทศ
(คาเปาหมาย ระดับ 3 และผูประกอบการไดเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ และกิจกรรมจับคูธุรกิจ
อยางนอย 5 ราย) * ตัวชี้วัดเจรจา
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4) ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนตอการใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงาน
เขตเป าหมายให แ ก ช าวต า งชาติ ที่ อ าศั ย ในกรุ งเทพมหานคร (คาเปาหมาย อยางนอย 5 สํานักงานเขต)
* ตัวชี้วัดเจรจา
5) ความสําเร็จในการจัดทําข อเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริห ารระดับสูง ราย
ไตรมาส (คาเปาหมาย 3 เดือนตอครั้ง (รายไตรมาส) * ตัวชี้วัดเจรจา
6) มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการของ
กรุ งเทพมหานครในการดํ า เนิ น โครงการ/กิจ กรรมรว มกั บ ตางประเทศ (คาเปาหมาย อยางนอย 1 ครั้ง)
* ตัวชี้วัดเจรจา
7) ความสํ า เร็ จ ของการเชื่ อ มโยงโอกาสจากงานด า นการต า งประเทศเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดา นการ
พัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร (คาเปาหมายอยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ) * ตัวชี้วัดเจรจา
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดงานประจํา)
8) รอยละของการนําความรูเรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณในตางประเทศมาประชาสัมพันธ
หรือเผยแพร (เปาหมาย รอยละ 40 )
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ 1 การบริการสาธารณะ
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน
เปาประสงคที่ 3.3.3.2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2561
1 โครงการ

คาเปาหมาย
2562
3 โครงการ/
กิจกรรม

2563
3 โครงการ/
กิจกรรม

คาเปาหมาย
2562
รอยละ 30

2563
รอยละ 40

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

8

รอยละของการนําความรูเรื่องการไปแลกเปลี่ยน

ประสบการณในตางประเทศมาประชาสัมพันธ
หรือเผยแพร

2561
รอยละ 20

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครรวมกับเมืองพี่
เมืองนอง

งบประมาณ
สวนราชการ
5,000,000.- บาท สวนสงเสริมฯ
สํานักงานการ
ตางประเทศ

มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เปาหมายที่ 3.4.1
คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติสุขปรองดอง
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมที่มีใน
กรุงเทพมหานคร

2561
1 เครือขาย

คาเปาหมาย
2562
5 เครือขาย

2563
3 เครือขาย

8
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางเลือกดานพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมที่มีใน
กรุงเทพมหานคร

2561
1 เครือขาย

คาเปาหมาย
2562
-

2563
1 เครือขาย

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการยุทธศาสตร
โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง

งบประมาณ
สวนราชการ
2,100,000.- บาท สวนสงเสริมฯ
สํานักงานการ
ตางประเทศ

ดานที่ 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู
มิติที่ 6.1 เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เปาประสงคที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
2561
2562
2563
5
จํานวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคา
สงเสริมให 5 ราย
ระดับนานาชาติ
ผูประกอบการ
เขารวม
กิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ
อยางนอย
1 ครั้ง
6
จํานวนผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครที่
รอยละของ
เพิ่มขึ้น
8 ผลิตภัณฑ
นําไปประชาสัมพันธในตางประเทศ
ผลิตภัณฑ
รอยละ 5
ชุมชนที่ไดรับ
การสงเสริม
รอยละ 80

9
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการ สงเสริมดานการตลาดและการจําหนายสินคาของผูประกอบการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
2561
3
ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand และ OTOP) และSMEs ผานความ
รวมมือกับตางประเทศ
ตัวชี้วัดเจรจา 63
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการยุทธศาสตร
โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม เพื่อสงเสริมศักยภาพและ
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ
โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ และ
แสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
2562
2563
ระดับ 3 และ
ผูประกอบการได
เขารวมกิจกรรม
การคาระดับ
นานาชาติ และ
กิจกรรมจับคู
ธุรกิจ อยางนอย
5 ราย

งบประมาณ
สวนราชการ
3,000,000.- บาท สวนแผนงานฯ
สํานักงานการ
ตางประเทศ
2,000,000.- บาท สวนสงเสริมฯ
สํานักงานการ
ตางประเทศ

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการหนวยงาน สงเสริมขอมูลเพื่อสนับสนุนชาวตางประเทศเพื่อการใชชีวิต การประกอบธุรกิจและ
การลงทุน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
2561
2562
2563
4
ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูล
อยางนอย 5
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ
สํานักงานเขต
และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขอมูลที่จําเปน
ตอการใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมายใหแก
ชาวตางชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเจรจา 63
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการยุทธศาสตร
งบประมาณ
สวนราชการ
กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ไมใชงบประมาณ
สวนแผนงานฯ
การใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
สวนสงเสริมฯ
สํานักงานการ
ขอมูลที่จําเปนตอการใชชีวิตใหแกชาวตางชาติที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร
ตางประเทศ

10
สวนที่ 2 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่
เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

1

2561
รอยละ 30

คาเปาหมาย
2562
รอยละ 40

2563
รอยละ 30

2561
-

คาเปาหมาย
2562
-

2563
3 เดือน/ครั้ง

ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ มุงสูความเปนมืออาชีพ
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการในแตละ
สายงานใหมุงสูความเปนมืออาชีพ และสอดคลองกับความเปนมหานครแหงเอเชีย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

5

ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองค
ความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูง
รายไตรมาส
ตัวชี้วัดเจรจา 63
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการยุทธศาสตร
โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองหรือ
องคการระหวางประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานคร
เปนสมาชิก
โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก
โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ
องคการระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน
โครงการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม และดูงาน
ณ ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ
สวนราชการ
5,000,000.- บาท สวนแผนงานฯ
สํานักงานการตางประเทศ
5,000,000.- บาท สวนแผนงานฯ
สํานักงานการตางประเทศ
1,000,000.- บาท สวนแผนงานฯ
สํานักงานการตางประเทศ
955,000.- บาท สวนแผนงานฯ
สํานักงานการตางประเทศ

11
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

6

มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจ
ความตองการของหนวยงานและสวนราชการของ
กรุงเทพมหานครในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมกับตางประเทศ
ตัวชี้วัดเจรจา 63
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

2561
-

คาเปาหมาย
2562
-

2563
อยางนอย
1 ครั้ง

โครงการยุทธศาสตร
งบประมาณ
สวนราชการ
กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความ
ไมใชงบประมาณ สวนแผนงานฯ
ตองการของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานคร
สวนสงเสริมฯ
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ
สํานักงานการตางประเทศ
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการ พัฒนาศักยภาพของผูบริหารและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับการพัฒนาเมือง
ที่เปนนโยบายและกระแสหลักของโลก เพื่อการบริหารจัดการเมืองที่ไดมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

7

ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดาน
การตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
จัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศใน
ดานการพัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ํา
สูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเจรจา 63
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการยุทธศาสตร
โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมือง
พี่เมืองนอง
โครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับ
เมืองพี่เมืองนอง

2561
-

คาเปาหมาย
2562
-

2563
อยางนอย
3 เมือง/
ประเทศ

งบประมาณ
สวนราชการ
4,850,000.- บาท สวนสงเสริมฯ
สํานักงานการ
ตางประเทศ
3,201,600.- บาท สวนสงเสริมฯ
สํานักงานการ
ตางประเทศ

12
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยง
ขอมูลเพื่อการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการ
ประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชน

2561
-

คาเปาหมาย
2562
2 ระบบ

2563
5 ระบบ

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

2

มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการบริหารงานดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานคร
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการยุทธศาสตร
โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร

2561
-

คาเปาหมาย
2562
-

2563
1 ระบบ

งบประมาณ
สวนราชการ
4,967,700.- บาท สวนแผนงานฯ
สํานักงานการ
ตางประเทศ

13
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน
ระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง
โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมที่จัด
ขึ้นโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศ
ในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก
โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองในเวที
ระดับโลก
โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับ
เมืองพี่เมืองนอง
โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมที่จัด
โดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศใน
กลุมประเทศอาเซียน
โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ และแสดงวิสัยทัศนของ
กรุงเทพมหานคร
โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม
เพื่อสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาติ
โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศ
และสํารวจความตองการของหนวยงาน
และสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ
กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ขอมูลที่จําเปนตอการใชชีวิตใหแก
ชาวตางชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
4,850,000.- บาท
5,000,000.- บาท
5,000,000.- บาท
2,100,000.- บาท
1,000,000.- บาท
2,000,000.- บาท
3,000,000.- บาท
4,967,700.- บาท

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่น ๆ

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ

กทม.

สวนสงเสริมฯ

กทม.

สวนแผนงานฯ

กทม.

สวนแผนงานฯ

กทม.

สวนสงเสริมฯ

กทม.

สวนแผนงานฯ

กทม.

สวนสงเสริมฯ

กทม.

สวนแผนงานฯ

กทม.

สวนแผนงานฯ

ไมใชงบประมาณ
กทม.

สวนแผนงานฯ
สวนสงเสริมฯ

ไมใชงบประมาณ

กทม.

สวนแผนงานฯ
สวนสงเสริมฯ

27,917,700.-

กทม.

สวนแผนงานฯ
สวนสงเสริมฯ

รวมโครงการ/กิจกรรม 10 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ 8 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 2 โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีรายการ/โครงการประจําพื้นฐาน
ลําดับที่
1

ดาน/แผนงาน
ดานการบริหารทั่วไป

รวม

รายการ/โครงการ
1.โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครรวมกับเมืองพี่เมืองนอง
2.โครงการสงเสริมความรวมมือจาก
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมือง
นอง
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร ณ ประเทศญี่ปุน

งบประมาณ
5,000,000.- บาท
3,201,600.- บาท
955,000.- บาท
9,156,600.-บาท
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การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร
ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือขายการขับเคลื่อนการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

มาตรการ
ม. เสริมสรางกระบวนการเรียนรู
ทางเลือกดานพหุวัฒนธรรมของ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ
1. จํานวนเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 1 เครือขาย (ผลผลิต)

คาเปาหมาย
3 เครือขาย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
เครือขายดานพหุวัฒนธรรม หมายถึง การสราง
สภาพแวดลอมที่ประกอบดวยคนจากตาง
วัฒนธรรมใหเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรูซึ่งกัน
และกัน รวมถึงการสรางความสัมพันธกับเมือง
ในตางประเทศ เพื่อนําไปสูการสรางเครือขาย
พหุวัฒนธรรมในอนาคตดวย
คาเปาหมาย
จํานวน 1 เครือขาย
วิธีการคํานวณ
นับจํานวนเครือขายฯที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับ
เมืองพี่เมืองนอง
งบประมาณ 2,100,000.- บาท
(ดําเนินการ)
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ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ
และ/หรือภาคเอกชน
ลําดับที่
1

ตัวชี้วัด
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน

มาตรการ
ม. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
บริหารงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ
2. มีระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับการบริการและการ
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
ระบบสารสนเทศ หมายถึง การพัฒนาระบบ
และโปรแกรมตาง ๆ ในการดําเนินงานดาน
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครใหตรงกับความตองการ
ใชงาน รวมถึงจัดทําเว็บไซตและติดตั้งระบบ/
โปรแกรมฯ
คาเปาหมาย
1 ระบบ
วิธีการคํานวณ
คํานวณจากจํานวนระบบสารสนเทศที่ไดรับ
การพัฒนา

คาเปาหมาย
5 ระบบ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 4,967,700.- บาท
(ดําเนินการ)
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ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563
ดานที่ 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู
มิติที่ 6.1 เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เปาหมายที่ 6.1.1
กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
เปาประสงคที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

3. ความสําเร็จใน
การสงเสริม
ความสามารถและ
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Brand
และ OTOP) และ
SMEs ผานความ
รวมมือกับ
ตางประเทศ

ระดับ 3 และ
ผูประกอบการ
ไดเขารวม
กิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ
และกิจกรรม
จับคูธุรกิจ
อยางนอย
5 ราย

นิยาม :
- การสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง
มีการสงเสริมดานการตลาดและการจําหนายสินคาผานความรวมมือ
กับตางประเทศ
- กิจกรรมการคาระดับนานาชาติหมายถึง การจัดกิจกรรมการคาใน
บริบทระหวางประเทศ ทั้งในและตางประเทศ
วิธีการคํานวณ
ระดับที่ 1 มีการศึกษาขอมูลตลาดโลก และผลิตภัณฑที่ติดอันดับ
รวมถึงความพรอมของผูประกอบการ Bangkok Brand เพื่อเตรียม
ความพรอมในการสงเสริมความสามารถของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจับคูธุรกิจ/สรางเครือขาย
ทางธุรกิจ

สวนราชการ/ฝาย/
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
ม. สงเสริมดาน 1. โครงการจัด - สวนแผนงานและ
การตลาดและ หรือเขารวม
สงเสริมศักยภาพ
กิจกรรม เพื่อ
การจําหนาย
ของเมือง
สงเสริมศักยภาพ - สวนสงเสริม
สินคาของ
ผูประกอบการ และเศรษฐกิจ ความสัมพันธ
ของเมืองใน
ระหวางเมือง
ระดับนานาชาติ
2. โครงการ
ประชาสัมพันธ
สงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑและ
แสดงวิสัยทัศน
ของกรุงเทพมหานคร
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม
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ตัวชี้วัด
สนับสนุนตัวชี้วัด
เปาประสงคที่
6.1.1.1
ตัวชี้วัดที่ 5
จํานวนประกอบการ
เขารวมกิจกรรม
การคาระดับ
นานาชาติ
และตัวชี้วัดที่ 6
จํานวนผลิตภัณฑ
ชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร
ที่นําไป
ประชาสัมพันธใน
ตางประเทศ

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
ระดับที่ 2 ประสานงานกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ
เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย สภาพัฒนาหอการคาฮองกง (HKTDC)
องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (JETRO) และหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานคร คือ สํานักพัฒนาสังคม เพื่อเตรียมขอมูลสนับสนุน
การดําเนินการ รวมถึงการจับคูธุรกิจ
ระดับที่ 3 จัดทําโครงการและเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ
เพื่อสงเสริมการตลาดและการจําหนาย รวมถึงการจับคูธุรกิจ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

สวนราชการ/ฝาย/
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

4. ความสําเร็จใน
การจัดทําและ
เผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการ
ใหบริการ
สาธารณะและ
อํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขอมูลที่จําเปนตอ
การใชชีวิตและการ
ดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของ
สํานักงานเขต
เปาหมายใหแก
ชาวตางชาติที่
อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร

มีการเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับ
การใหบริการ
สาธารณะและ
อํานวยความ
สะดวกแก
ชาวตางชาติใน
พื้นที่สํานักงาน
เขตเปาหมาย
ใหแก
ชาวตางชาติ
อยางนอย 5
สํานักงานเขต

นิยาม :
การจัดทําและเผยแพรขอมูลสําหรับอํานวยความสะดวกแกชาวตางชาติ
หมายถึง การจัดหาการเขาถึงแหลงขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการใช
ชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมาย เชน
ขอมูลพื้นฐานของเขต ขอมูลดานทะเบียน สถิติดานการคาและการลงทุน
กฎระเบียบทางธุรกิจ ขอมูลทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
วิธีการคํานวณ :
มีการจัดทําและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวกของสํานักงานเขตเปาหมายอยางนอย 5 สํานักงาน
เขตใหแกชาวตางชาติ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

มน. สงเสริม
ขอมูลเพื่อ
สนับสนุน
ชาวตางประเทศ
เพื่อการใชชีวิต
การประกอบ
ธุรกิจและการ
ลงทุน

กิจกรรมการ
จัดทําและ
เผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการ
ใหบริการ
สาธารณะและ
อํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
ขอมูลที่จําเปน
ตอการใชชีวิต
ใหแกชาวตางชาติ
ที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร

สวนราชการ/ฝาย/
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
สวนแผนงานและ
สงเสริมศักยภาพ
ของเมือง
และสวนสงเสริม
ความสัมพันธ
ระหวางเมือง
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ตัวชี้วัด
สนับสนุนตัวชี้วัด
เปาประสงคที่
6.1.1.1
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการ
เผยแพรผลการ
วิเคราะหขอมูล
ทางเศรษฐกิจ
ใหแกหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครและ
ภาคเอกชนทราบ

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

สวนราชการ/ฝาย/
กลุมงานที่
รับผิดชอบ

22
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาหมายที่ 7.3.1
บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสู
มหานครแหงเอเชีย รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อมั่นของประชาชน
เปาประสงคที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

7. ความสําเร็จของ อยางนอย 3
เมือง/ประเทศ
การเชื่อมโยง
โอกาสจากงานดาน
การตางประเทศ
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
หนวยงาน และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดย
จัดหาและเชื่อมโยง
องคความรูจาก
ตางประเทศในดาน
การพัฒนาเมือง

นิยามและวิธีการคํานวณ
นิยาม :
ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมายถึง มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/ความรวมมือในดานการ
พัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ํา ระหวางสํานักงานการ
ตางประเทศ หนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครและ
เมืองในตางประเทศ และหนวยงานที่เขารวมมีการนําเสนอกิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุงงานในดานที่เกี่ยวของ
วิธีการคํานวณ :
1. การดําเนินโครงการนําหนวยงานเขารวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ํากับเมืองที่ประสบความสําเร็จ อยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

ม. พัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให
สอดคลองกับการ
พัฒนาเมืองที่เปน
นโยบายและกระแส
หลักของโลกเพื่อ
การบริหารจัด
การเมืองที่ได
มาตรฐานสากล

1. โครงการ
แลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือน
ระหวางผูบริหาร
เมืองพี่เมืองนอง
2.โครงการ
สงเสริมความ
รวมมือจาก
แนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดกับเมืองพี่
เมืองนอง

สวนราชการ/ฝาย/
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
สวนสงเสริม
ความสัมพันธ
ระหวางเมือง
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ตัวชี้วัด
รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ําสู
หนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนตัวชี้วัด
เปาประสงคที่
7.3.1.1 ตัวชีว้ ัด
ที่ 1 ความสําเร็จ
ในการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสู
ความเปนมือ
อาชีพ

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
2. หนวยงานที่เขารวมมีการนําเสนอกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาและปรับปรุงงานดานการพัฒนาเมือง รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ําจากเมืองในตางประเทศและนําเสนอผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร เพื่ออนุมัติใหดําเนินการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

สวนราชการ/ฝาย/
กลุมงานที่
รับผิดชอบ

24
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาหมายที่ 7.3.1
บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสู
มหานครแหงเอเชีย รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อมั่นของประชาชน
เปาประสงคที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
5. ความสําเร็จใน
การจัดทํา
ขอเสนอแนะจาก
องคความรู
ตางประเทศใหกับ
ผูบริหารระดับสูง
รายไตรมาส

คาเปาหมาย

มีการรวบรวม/
วิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเมือง
เชน ความรูเ รื่อง
การบริหารจัดการ
/SDGs/
Smart City/
สนับสนุนตัวชี้วัด Resilience
City/World
เปาประสงคที่
7.3.1.1ตัวชีว้ ัดที่ Economic
Forum และอื่น ๆ
1 ความสําเร็จใน รวมถึงขอมูล
การพัฒนา
ปจจุบันและ
บุคลากรตามหลัก แนวโนมในการ
สมรรถนะมุงสู
พัฒนาเมืองของ
ความเปนมือ
เมืองสําคัญ
ในตางประเทศ
อาชีพ
เปนรายไตรมาส

นิยามและวิธีการคํานวณ
นิยาม :
การจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศ หมายถึงการ
จัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาเมืองจาก
แหลงขอมูลที่ไดจากการประชุมระหวางประเทศ การศึกษาดูงาน
การฝกอบรม หรือไดรับจากหนวยงานตางประเทศโดยตรง อาทิเชน
องคการระหวางประเทศที่กรุงเทพมหานครเปนสมาชิกและเมืองพี่
เมืองนอง สถาบันการศึกษา การสืบคนผานเว็บไซต เอกสาร
เพื่อใหผูบริหารระดับสูงนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
และหนวยงานสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วิธีการคํานวณ :
มีจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศรายไตรมาสใหกับ
ผูบริหารระดับสูงและแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

ม. พัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให
สอดคลองกับการ
พัฒนาเมืองที่เปน
นโยบายและกระแส
หลักของโลกเพื่อ
การบริหารจัด
การเมืองที่ได
มาตรฐานสากล

1. โครงการเขา
รวมการประชุม/
กิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยเมืองหรือ
องคการระหวาง
ประเทศในระดับ
เมืองที่กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก
2. โครงการ
สงเสริมศักยภาพ
ของเมืองในเวที
ระดับโลก
3. โครงการเขา
รวมการประชุม/
กิจกรรมที่จัดโดย
เมืองหรือองคการ
ระหวางประเทศ
ในกลุมประเทศ
อาเซียน

สวนราชการ/ฝาย/
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
สวนแผนงานและ
สงเสริมศักยภาพของ
เมือง

25
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

สวนราชการ/ฝาย/
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
4. โครงการสง
สวนแผนงานและ
ขาราชการไป
สงเสริมศักยภาพของ
ศึกษา ฝกอบรม เมือง
ประชุม และดูงาน และสวนสงเสริม
ประจําป
ความสัมพันธ
งบประมาณ
ระหวางเมือง
พ.ศ. 2563
โครงการ/
กิจกรรม

26
สวนราชการ/
เชื่อมโยงกับ
ฝาย/
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
นิยามและวิธีการคํานวณ
โครงการ/กิจกรรม
กลุมงานที่
มาตรการ
รับผิดชอบ
6. มีการเผยแพรงาน มีการเผยแพรงาน นิยาม :
สวนแผนงานและ
ม. พัฒนาสมรรถนะ กิจกรรมการ
ดานตางประเทศ
ดานตางประเทศ การเผยแพรงานดานการตางประเทศ หมายถึง การสราง
ของบุคลากร
เผยแพรงานดาน สงเสริมศักยภาพ
และสํารวจความ
และสํารวจ ความ ความเขาใจใหแกกลุมเปาหมายในประเด็นที่กําหนดและ
ยกระดับมาตรฐาน ตางประเทศและ ของเมือง
ตองการของ
ตองการของ
สอบถามความตองการ โดยการจัดเวทีประชาสัมพันธและ วิชาชีพและคุณภาพ สํารวจความ
และสวนสงเสริม
หนวยงานและสวน หนวยงานและสวน เสริมสรางความรูเกี่ยวกับงานดานตางประเทศของ
ความสัมพันธ
การใหบริการในแต ตองการของ
ราชการของกรุงเทพ- ราชการของ
กรุงเทพมหานคร
ละสายงานใหมุงสู หนวยงานและสวน ระหวาง
กรุงเทพมหานคร วิธีการคํานวณ :
มหานครในการ
ความเปนมืออาชีพ ราชการของ
ดําเนินโครงการ/
จํานวน 1 ครั้ง
1. มีการสํารวจความตองการของหนวยงานพรอมทั้งจัดทํา และสอดคลองกับ กรุงเทพ- มหา
กิจกรรมรวมกับ
รายงานสรุปนําเสนอผูบริหาร
ความเปนมหานคร นครในการดําเนิน
ตางประเทศ
2. มีการจัดเวทีประชาสัมพันธและเสริมสรางความรูใหแก
แหงเอเชีย
โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานและสวนราชการ อยางนอย 1 ครั้ง
รวมกับ
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตางประเทศ
เปาประสงคที่
7.3.1.1ตัวชีว้ ัดที่ 1
ความสําเร็จ
ความสําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรตาม
หลักสมรรถนะมุงสู
ความเปนมืออาชีพ
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มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
๒.๑ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
๒.๒ ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินและรายงานสรุป
ยอดทรัพยสินประจําป (งบทรัพยสิน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2.1 การจัดทํางบการเงินประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดรายงานสรุปยอด
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (แบบฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สงม. กําหนด
ตามที่ สนค. กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามกําหนดเวลา
(ฝายบริหารงานทั่วไป)
- กิจกรรมการสงรายงานใหฝายการคลังตามกําหนดเวลา
(ฝายบริหารงานทั่วไป)

28
มิติที่ ๓ คุณภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สกก. กําหนด

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ตามที่ สกก. กําหนด

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ตามที่ ผตร. และ กงต. กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ
- โครงการสงเสริมความรูดานการคาระหวางประเทศ
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครใหแกขาราชการ
สํานักงานการตางประเทศ
(ฝายบริหารงานทั่วไป)
- โครงการลดการใชพลังงานไฟฟาภายในศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา)
(ฝายบริหารงานทั่วไป)
- กิจกรรมสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ
(ฝายบริหารงานทั่วไป)

29
มิติที่ ๔ การพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัด
4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สยป. กําหนด

4.2 ระดับความสําเร็จของดําเนินการดานปลอดภัย ตามที่ สนอ. กําหนด
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
ของหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงานการตางประเทศ
(ฝายบริหารงานทั่วไป/สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
- กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(ฝายบริหารงานทั่วไป)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ -

จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครือขาย
โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง (สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ประสานงานกับเมืองพี่เมืองนองของ
กรุงเทพมหานครเรื่องกิจกรรมและกําหนดการจัดงาน
2. ดําเนินการคัดเลือกเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมรวมใหการตอนรับ
3. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
4. เตรียมการตอนรับโดยประสานหนวยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวของ
5. ใหการตอนรับคณะเยาวชนและเจาหนาที่ตาม
กําหนดการ
6. จัดทํารายงานผลของโครงการตอปลัด
กรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
7. จัดทํารายงานผลของโครงการตอปลัด
กรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
โครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รายขั้นตอน
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 20

รอยละ 30

รอยละ 10

รอยละ 40

รอยละ 10

รอยละ 50

รอยละ 20

รอยละ 70

รอยละ 20

รอยละ 90

รอยละ 10

รอยละ 100

100

100
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ -

มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เปาหมาย 1 ระบบ
โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1.ขออนุมัติในหลักการจากผูบริหารกรุงเทพมหานคร
2.จัดทําและขออนุมัติโครงการและคาใชจายในการ
ดําเนินการ
3.จัดตังคณะทํางานดานการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานการตางประเทศ
4. จัดทําแผนการจัดซือจัดจางและ ดําเนินการจัดซือจัด
จางดวยวิธี E-bidding
- รางขอบเขต TOR
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยประกาศราง E –
bidding ขึ้นเว็บไซต
- ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาและผลการพิจารณา
- จัดทําและประกาศผูชนะการเสนอราคา
- จัดทํารางสัญญา
- ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา
- ประกาศขอมูลสาระสําคัญในสัญญาขึ้นเว็บของ
กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตางประเทศและกทม.
5. จัดจางผูเ ชียวชาญทีมีองคความรูและประสบการณ
เพื่อศึกษา คนควา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ
และโปรแกรมฯ และดําเนินการฯ
6. คณะทํางานฯติดตามผลการดําเนินโครงการฯตาม
ขอบเขตงานที่กําหนด (TOR)
7. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ
รวม 7 ขัน้ ตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 20
รอยละ 30
รอยละ 10

รอยละ 40

รอยละ 10

รอยละ 50

รอยละ 20

รอยละ 70

รอยละ 20

รอยละ 90

รอยละ 10
100

รอยละ 100
100
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand และ OTOP) และSMEs ผานความรวมมือกับตางประเทศ
โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม เพื่อสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ (สวนแผนงานและสงเสริมสักยภาพของเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อประเมินรูปแบบการ
จัด/เขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจ
ของเมืองในระดับนานาชาติ
2. วางแผนการจัด/เขารวมกิจกรรมฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รายขั้นตอน
โครงการ
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 20

รอยละ 30

3. เสนอผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบใน
การจัด/เขารวมกิจกรรมฯ
4. ยกรางบันทึกอนุมัติและโครงการการจัด/เขารวม
กิจกรรมฯ
5. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

รอยละ 10

รอยละ 40

รอยละ 10

รอยละ 50

รอยละ 10

รอยละ 60

6. ดําเนินการดานงบประมาณ

รอยละ 10

รอยละ 70

7. ดําเนินการจัด/เขารวมกิจกรรมฯ

รอยละ 20

รอยละ 90

8. ติดตามและประเมินผลโครงการ

รอยละ 10

รอยละ 100

100

100

รวม 8 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand และ OTOP) และSMEs ผานความรวมมือกับตางประเทศ
โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ และแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร (สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 10
1. ประสานกับเมืองพีเ่ มืองนองตาง ๆ ในเรื่องรายละเอียด รอยละ 10
และกําหนดการจัดงาน
รอยละ 10
รอยละ 20
2 ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการจากปลัดกรุงเทพมหานคร
รอยละ 20
รอยละ 40
3. จัดทําโครงการขออนุมัติโครงการและประมาณการ
คาใชจาย
4. ประสานหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เชน รอยละ 20
รอยละ 60
สํานักพัฒนาสังคม สํานักงานประชาสัมพันธ
5. ประสานหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงการ
รอยละ 20
รอยละ 80
ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
6. จัดทํารายงานผลการเดินทางตอปลัดกรุงเทพมหานคร
รอยละ 20 รอยละ 100
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
100
100
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ -

ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนตอการ
ใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมายใหแกชาวตางชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนตอการใชชีวิต
ใหแกชาวตางชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ดําเนินการประสานสอบถามความคิดเห็นของ
กลุมเปาหมายตอหัวขอที่กําหนด
2. สรุปหัวขอที่สําคัญตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
โครงการ
รายขั้นตอน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20

รอยละ 40

3. พัฒนาขอมูลในหัวขอที่กําหนดเพื่อนําไปเผยแพร

รอยละ 20

รอยละ 60

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผานชองทางตาง ๆ

รอยละ 20

รอยละ 80

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

รอยละ 20

รอยละ 100

100

100

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส
โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก
(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ประสานงานกับเมือง/หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
กําหนดการจัดประชุม/กิจกรรม
2. นําเรียนขอมูลผูบริหารพิจารณาการเขารวมงาน/
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20

รอยละ 40

3. ยกรางโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปรวม
ประชุม/กิจกรรม

รอยละ 20

รอยละ 60

4. ดําเนินการไปรวมประชุม/กิจกรรม

รอยละ 20

รอยละ 80

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการไปเขารวม
ประชุม/กิจกรรม พรอมจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหาร
ฯ รายไตรมาส
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

รอยละ 20

รอยละ 100

100

100
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส
โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ประสานงานกับเมือง/หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
กําหนดการจัดกิจกรรม
2. นําเรียนขอมูลผูบริหารพิจารณาการเขารวมงาน/
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20

รอยละ 40

3. ยกรางโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปรวม
กิจกรรม

รอยละ 20

รอยละ 60

4. ดําเนินการไปรวมกิจกรรม

รอยละ 20

รอยละ 80

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการไปเขารวม
กิจกรรม พรอมจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหาร ฯ
รายไตรมาส
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

รอยละ 20

รอยละ 100

100

100
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3

ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส
โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน
(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ประสานงานกับเมือง/หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
กําหนดการจัดประชุม/กิจกรรม
2. นําเรียนขอมูลผูบริหารพิจารณาการเขารวมงาน/
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20

รอยละ 40

3. ยกรางโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปรวม
ประชุม/กิจกรรม

รอยละ 20

รอยละ 60

4. ดําเนินการไปรวมประชุม/กิจกรรมในเมืองในกลุม
ประเทศอาเซียน
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการไปเขารวม
ประชุม/กิจกรรม พรอมจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหาร
ฯ รายไตรมาส
รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

รอยละ 20

รอยละ 80

รอยละ 20

รอยละ 100

100

100
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4

ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ณ ประเทศญี่ปุน (สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ประสานงานกับองคกรตางประเทศเพื่อจัดทํา
หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ
2. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจากผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 20

รอยละ 30

3. ขออนุมัติตัวบุคคลและคาใชจายในการเดินทางตาม
กําหนดการ

รอยละ 20

รอยละ 50

4. ติดตอประสานบุคคล/องคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของ
(อาทิ การทําหนังสือเดินทาง การซื้อบัตรโดยสาร
เครื่องบิน การจองที่พัก)
5. เดินทางไปฝกอบรมตามกําหนด

รอยละ 20

รอยละ 70

รอยละ 20

รอยละ 90

6. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการฝกอบรม
พรอมจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหาร ฯ รายไตรมาส
รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

รอยละ 10

รอยละ 100

100

100
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ -

มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมรวมกับตางประเทศ
กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความ
รวมมือที่ดําเนินการกับหนวยงานหรือองคการใน
ตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. สรุปและรวบรวมผลขอมูลที่ไดจากกการสํารวจ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รายขั้นตอน
โครงการ
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 20

รอยละ 40

รอยละ 10

รอยละ 50

4. จัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธภารกิจของสํานักงานการ รอยละ 20
ตางประเทศเพื่อใหหนวยงานกรุงเทพมหานครนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่ม
ศักยภาพของหนวยงานฯ
5. จัดเวทีประชาสัมพันธภารกิจของสํานักงานการ
รอยละ 20
ตางประเทศ
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
รอยละ 10

รอยละ 70

3. จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารของกรุงเทพมหานคร

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

100

รอยละ 90
รอยละ 100
100
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ประสานงานกับเมืองพี่เมืองนองหรือเมืองฉันมิตรที่ไดมี
การลงนามความสัมพันธเพื่อกําหนดการแลกเปลี่ยนการ
เยือน การรับรอง และกิจกรรมความรวมมือระหวางกัน
2. กําหนดรายละเอียดความรวมมือและจัดทํา
กําหนดการดําเนินโครงการ
3. นําเรียนผูบริหารกรุงเทพมหานครเพื่อขอความ
เห็นชอบดําเนินการ
4. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อดําเนิน
กิจกรรม
5. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
6. ดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ
7. สรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานใหผูบริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ
รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(รอยละ)
รอยละ 10

คิด
ระยะเวลาดําเนินการ
ความกาวหนา
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
โครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(รอยละ)
รอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 20

รอยละ 10

รอยละ 30

รอยละ 20

รอยละ 50

รอยละ 20

รอยละ 70

รอยละ 20

รอยละ 90

รอยละ 10

รอยละ 100

100

100
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
โครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง (สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ประสานงานกับเมืองพี่เมืองนองหรือเมืองฉันมิตรที่ได
มีการลงนามความสัมพันธเพื่อกําหนดการแลกเปลี่ยนการ
เยือน การรับรอง และกิจกรรมความรวมมือระหวางกัน
2. กําหนดรายละเอียดความรวมมือและจัดทํากําหนดการ
ดําเนินโครงการ
3. นําเรียนผูบริหารกรุงเทพมหานครเพื่อขอความ
เห็นชอบดําเนินการ
4. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรม
5. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
6. ดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ
7. สรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานใหผูบริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ
รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องาน คิดความกาวหนา
รายขั้นตอน
โครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 10

รอยละ 20

รอยละ 10

รอยละ 30

รอยละ 20
รอยละ 20

รอยละ 50
รอยละ 70

รอยละ 20
รอยละ 10

รอยละ 90
รอยละ 100

100

100

