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คํานํา 

 

  สํานักงานการตางประเทศจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 โดยนํารางแผน
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป      
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล
และบริบทท่ีเก่ียวของ เปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 
20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 2563 มาเปนกรอบในการ
จัดทําและกําหนดเปาหมายการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตภารกิจหลักและ
แผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานครควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการตางประเทศ อันจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครกาวสูการเปนมหานครแหงเอเชียในป 
พ.ศ.2575    

  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานการตางประเทศฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือท่ีสามารถ
กําหนดทิศทางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการตางประเทศ 
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ขอมูลท่ัวไป 

ทามกลางบริบทแหงความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีกระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเรื่องของการคาเสรี การพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม 
และการเชื่อมโยงของระบบขอมูลขาวสารแบบเครือขาย เปดโอกาสใหความสัมพันธระหวางประเทศเคลื่อนยาย
จากระดับชาติมาสูระดับทองถ่ินตอทองถ่ิน ไมไดจํากัดอยูในระดับรัฐตอรัฐดังเชนในอดีตท่ีผานมา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ัวโลกหันมารวมมือกันโดยตรงท้ังในแบบทวิภาคีท่ีเปนความสัมพันธเมืองตอเมืองและพหุภาคีท่ีมีการ
สรางองคการเครือขายเมือง (City Networks) เพ่ือรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครเปน
องคการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษมีสถานะเปนเมืองหลวงของประเทศไทย และมีจุดเดนในหลายดานท่ีอยู
ในความสนใจของเมืองตาง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังใหความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ เพ่ือสราง
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในดานตาง ๆ เพ่ือนําความรูมาพัฒนาเมืองใหมีความเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับเมืองหลวงในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ปจจุบัน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธลักษณะเมืองพ่ีเมืองนอง (Sister City Relations) กับ 37 เมือง ใน 18 ประเทศ 
เปนสมาชิกหรือเขารวมกิจกรรมการประชุมกับองคกรระหวางประเทศ 13 องคกร โดยมีสํานักงานการ
ตางประเทศเปนหนวยงานกลางดําเนินงานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาในภาพรวมการพัฒนากรุงเทพมหานครตามกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ป ไดกําหนดเปาหมายเชิงวิสัยทัศนไววา “มหานครแหงเอเชีย” โดยในประเด็นยุทธศาสตร ประเด็น
ยุทธศาสตรยอย และเปาประสงคท่ีกําหนดไมไดระบุและใหความสําคัญเก่ียวกับงานดานการตางประเทศแต
อยางใด อยางไรก็ตาม สํานักงานการตางประเทศเปนสวนราชการท่ีไดรับการปรับโครงสรางตามมติ ก.ก.     
ครั้งท่ี 4/2559  ท่ีมีภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่งคือการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) และจะเปนโอกาสใหสามารถขับเคลื่อนและใชประโยชน     
ดานการตางประเทศมากข้ึน จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร          
(พ.ศ. 2563 – 2565) ข้ึนเพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีทิศทางการดําเนินงานดานการตางประเทศท่ีชัดเจน 
สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และบริบทท่ีเก่ียวของ เปาหมายเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal: SDGs) รวมถึงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ซ่ึงกําหนดเปาหมายการพัฒนาของเมือง โดย
มุงเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตรมหานครสีเขียว สะดวกสบาย และมหานครสําหรับทุกคน รวมท้ังสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให
ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาองคกร ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร เปาประสงค และนําความรูท่ีไดจากความสัมพันธระหวางประเทศมาพัฒนากรุงเทพมหานคร 
รวมถึงเปดโอกาสในการสรางขอตกลงดานการตางประเทศท่ีเปนประโยชนตอกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปสู
มหานครแหงเอเชีย ซ่ึงภารกิจของสํานักงานการตางประเทศมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ใน 3 ดาน คือ ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน ดานท่ี 6 
มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู และดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร เพ่ือสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน คือ มหานครแหงเอเชีย รวมถึงแผน
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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วิสัยทัศน  
  สํานักงานการตางประเทศเปนองคกรหลักของกรุงเทพมหานครในการสงเสริมให
กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีบทบาทนําในเวทีระหวางประเทศ มุงสูความเปนมหานครแหงเอเชีย โดยนําองค
ความรูท่ีเปนสากลมาขับเคลื่อนการพัฒนา 
 
พันธกิจ 
1. เสริมสราง และยกระดับสถานะความสัมพันธกับเมืองพ่ีเมืองนองและองคการระหวางประเทศเพ่ือ 
   สรางความรวมมือในทุกดานการพัฒนา 
2. สงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของกรุงเทพมหานครในเวทีการประชุมผูนําอาเซียนระดับเมือง และมุงสู 
    การเปนมหานครแหงเอเชีย 
3. สรางองคความรูดานตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานตางประเทศตอหนวยงาน/สวนราชการ 
    กรุงเทพมหานคร 
4. สรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ 
    ชุมชน  
5. พัฒนาฐานขอมูลดานงานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนแหลงขอมูลกําหนดทิศทางการ 
    ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับงานการตางประเทศ 
6. สนับสนุนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับกรุงเทพมหานครในเวทีระหวางประเทศ 
7. พัฒนาระบบงานดานการตางประเทศใหมีมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพมีสมรรถนะ 
    พึงประสงคตามหลัก BMA Pro 21st Competency Model  
8. เชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพหนวยงานและคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

เปาหมายการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 
  เพ่ือใหสามารถดําเนินงานภายใตภารกิจหลักและเนนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และบริบท         
ท่ีเก่ียวของ เปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ รวมถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร    
ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของเมืองมุงเนนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรมหานคร รวมถึงสนับสนุนการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการ
พัฒนาเมือง รวมถึงการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญของการดําเนินการ 
ดังนี้ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 

1. สํานักงานการตางประเทศมีบทบาทนําในการดําเนินกิจการระหวางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
    ในภาพรวมและสนับสนุนการดําเนินกิจการระหวางประเทศใหแกหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
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2. โครงสรางของหนวยงานเอ้ืออํานวยตอภารกิจเชิงรุกดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
3. บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศมีความพรอมและมีศักยภาพในการทํางานดานการตางประเทศ     
    การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ มีจิตสํานึกของการใหบริการ และมีทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึน 
    ท้ังในและตางประเทศ 
4. บุคลากรของสํานักงานการตางประเทศเปนคนรุนใหมจํานวนมากพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและประเด็น          
    ใหมๆ ท่ีมาพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน 
 

จุดออน (Weakness) 
1. บุคลากรยังมีการพัฒนาศักยภาพตามหลักสมรรถนะหลักไมเพียงพอ 

2. บุคลากรมีความคุนเคยกับงานตางประเทศเชิงรับมากกวาเชิงรุก 

3. บุคลากรในหนวยงานของกรุงเทพมหานครขาดความรูดานภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม และทักษะการทํางาน 

    ดานการตางประเทศ เปนอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลการพัฒนาท่ีเปนสากล และการแลกเปลี่ยนความรู 

    และขาดความกระตือรือรนในการนําความรูมาปรับใช ทําใหสํานักงานมีภาระในการกระตุน/สรางกลไก 

    เพ่ือสงเสริมมากข้ึน 

4. บุคลากรสวนใหญเปนขาราชการบรรจุใหม บางครั้งไมสามารถปรับตัวเขากับระบบราชการ ทําใหตัดสินใจ 

    ลาออกสงผลตอความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

5. การสื่อสาร เชื่อมโยงและแบงปนขอมูลการดําเนินการดานตางประเทศระหวางสํานักงานการ 

    ตางประเทศ และหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

    ยังมีขอจํากัด มีผลตอการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินนโยบายดานตางประเทศ และการนํา 

    ความรูมาใชประโยชน 

6. ขาดการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของในเชิงลึก เชื่อมโยงประเด็นปญหาในเชิงภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  

    เพ่ือสังเคราะหและนําเสนอผูบริหารประกอบการตัดสินใจ 

7. ขาดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานดานการตางประเทศของหนวยงาน/สวนราชการ 

    กรุงเทพมหานคร  
 

โอกาส (Opportunity) 

1. กรุงเทพมหานครมียุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เปนกรอบในการกําหนดแนว 
    ทางการดําเนินการดานการตางประเทศ 
2. กรุงเทพมหานครมีเครือขายระหวางประเทศท่ีเขมแข็ง ท้ังทวิภาคีและพหุภาคี และมีความรวมมือกับองคกร  
    สถานทูต และเมืองพ่ีเมืองนองท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
3. ภาพรวมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป มุงไปสูความเปนมหานครแหงเอเชีย ( Vibrant of  
    Asia) 
4. ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับงานดานการตางประเทศและมีนโยบายในการสงเสริมและรักษา 
    ภาพลักษณของเมืองผานงานดานตางประเทศ 
5. กรุงเทพมหานครมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการดานการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน            
    มีความคลองตัวสูงและมีอิสระในการเสนอความคิดดานการตางประเทศ 
6. องคการสหประชาชาติกําหนดใหการพัฒนาเมืองเปนเปาหมายเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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7. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเมือง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 กําหนด 

    แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ โดยเนนการสงเสริมกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจ 

    ระหวางประเทศ รวมท้ังเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการทางการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ  

    ท่ีพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  

8. เครือขายความรวมมือของผูนําเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขมแข็ง 

9. ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมท้ังสถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวางประเทศใน 

    พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีความกระตือรือรนท่ีจะมีสวนรวมกับงานของกรุงเทพมหานคร 

10. กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณท่ีดีในฐานะท่ีเปนเมืองนานาชาติ เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ สังคม  

      วัฒนธรรม การทองเท่ียวฯลฯ ซ่ึงไดรับความสนใจจากนานาชาติ และมีจุดเดนดานสินคาและบริการท่ีมี 

      มาตรฐานระดับโลก 

11. กรอบแนวทางท่ีสําคัญของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือกับ 

      ภูมิภาคและนานาชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา 

      ประเทศ และการเพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ รวมถึงการสราง 

      องคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศและผลประโยชนท่ีมีตอ 

      การพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย 

อุปสรรค (Threat) 

1. การดําเนินงานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานครยังไมสามารถตอบสนองไดในทุกดาน โดยเฉพาะ 

    ดานเศรษฐกิจเนื่องจากอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครยังไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม 

    เหมือนเชนเมืองหลวงและมหานครใหญอ่ืน ๆ ของโลก 

2. การดําเนินนโยบายดานตางประเทศของกรุงเทพมหานครข้ึนอยูกับนโยบายและการตัดสินใจของผูบริหาร  

    ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ 

3. กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการบริหารจัดการเมืองจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับนานาชาติ 

4. หนวยงานราชการของไทยยังมีการทํางานแยกสวน และขาดการบูรณาการงานดานตางประเทศระหวาง 

    หนวยงานกรุงเทพมหานคร/หนวยงานภายนอก 

5. ประชาชนและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานครยังขาดขอมูลการใหบริการของกรุงเทพมหานคร 

6. กรุงเทพมหานครยังไมมีระบบฐานขอมูลกลางจึงยังไมสามารถบริหารจัดการองคความรูในองคกรและ                

    องคความรูจากตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เปาหมาย 
1. ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
  มิติท่ี 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน 
   เปาหมายท่ี ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต  

เปาประสงคท่ี 3.3.3.2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร 
  มิติท่ี 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 
   เปาหมายท่ี 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขปรองดอง 

เปาประสงคท่ี 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือขายการขับเคลื่อนการเรียนรู
ดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. ดานท่ี 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรยีนรู 
  มิติท่ี 6.1 เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
   เปาหมายท่ี 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 

เปาประสงค 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน 
3. ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
  มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปาหมายท่ี 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีด
สมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจท่ีทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสูมหานครแหงเอเชีย รวมท้ังเปน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีเชื่อม่ันของประชาชน 

เปาประสงค 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ 
มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เปาหมายท่ี 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย (SMART SERVICE)       
เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) 
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) 

เปาประสงคท่ี 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการ
ประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ และหรือ
ภาคเอกชน 
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร) 
 1) จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีในกรุงเทพมหานคร (คาเปาหมาย 1 เครือขาย) 
 2) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร (เปาหมาย 1 ระบบ) 
 3) ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผานความรวมมือกับตางประเทศ   
(คาเปาหมาย ระดับ 3 และผูประกอบการไดเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ และกิจกรรมจับคูธุรกิจ   
อยางนอย 5 ราย) * ตัวชี้วัดเจรจา 
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4) ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอการใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงาน
เขตเปาหมายใหแกชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร (คาเปาหมาย อยางนอย 5 สํานักงานเขต)  
* ตัวชี้วัดเจรจา 

5) ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงราย     
ไตรมาส (คาเปาหมาย 3 เดือนตอครั้ง (รายไตรมาส) * ตัวชี้วัดเจรจา 

6) มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการของ
กรุงเทพมหานครในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ (คาเปาหมาย อยางนอย 1 ครั้ง)  
* ตัวชี้วัดเจรจา 
 7) ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการ
พัฒนาเมืองรวมท้ังการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร (คาเปาหมายอยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ) * ตัวชี้วัดเจรจา  
 ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดงานประจํา) 
 8) รอยละของการนําความรูเรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณในตางประเทศมาประชาสัมพันธ
หรือเผยแพร (เปาหมาย รอยละ 40 ) 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  
ดานท่ี 3   มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.3  การศึกษาสําหรับทุกคน 
เปาประสงคท่ี 3.3.3.2  สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมี
ประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

1 โครงการ 3 โครงการ/
กิจกรรม 

3 โครงการ/
กิจกรรม 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

8 รอยละของการนําความรูเรื่องการไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณในตางประเทศมาประชาสัมพันธ
หรือเผยแพร 

รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครรวมกับเมืองพ่ี 
เมืองนอง 

5,000,000.- บาท สวนสงเสริมฯ 
สํานักงานการ
ตางประเทศ  

 

มิติท่ี 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 
เปาหมายท่ี 3.4.1  คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันได 
                        อยางสันติสุขปรองดอง 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

1 จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีใน
กรุงเทพมหานคร 

1 เครือขาย 5 เครือขาย 3 เครือขาย 

 

 
 



8 

 
  

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางเลือกดานพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

1 จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีใน
กรุงเทพมหานคร  

1 เครือขาย - 1 เครือขาย 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพ่ีเมืองนอง 2,100,000.- บาท สวนสงเสริมฯ 

สํานักงานการ
ตางประเทศ  

 

ดานท่ี 6   มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เปาประสงคท่ี 6.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

5 จํานวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ 
 
 

- สงเสริมให
ผูประกอบการ

เขารวม
กิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ       

อยางนอย  
1 ครั้ง 

5 ราย 

6 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ี
นําไปประชาสัมพันธในตางประเทศ 

รอยละของ
ผลิตภัณฑ

ชุมชนท่ีไดรับ
การสงเสริม 
รอยละ 80 

เพ่ิมข้ึน      
รอยละ 5 

8 ผลิตภัณฑ 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  สงเสริมดานการตลาดและการจําหนายสินคาของผูประกอบการ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

3 ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand และ OTOP) และSMEs ผานความ
รวมมือกับตางประเทศ 
 
ตัวชี้วัดเจรจา 63 

- - ระดับ 3 และ
ผูประกอบการได
เขารวมกิจกรรม
การคาระดับ
นานาชาติ และ
กิจกรรมจับคู
ธุรกิจ อยางนอย 
5 ราย 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม เพ่ือสงเสริมศักยภาพและ
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาต ิ

3,000,000.- บาท สวนแผนงานฯ 
สํานักงานการ
ตางประเทศ 

โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ และ
แสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร 

2,000,000.- บาท สวนสงเสริมฯ 
สํานักงานการ
ตางประเทศ 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการหนวยงาน สงเสริมขอมูลเพ่ือสนับสนุนชาวตางประเทศเพ่ือการใชชีวิต การประกอบธุรกิจและ
       การลงทุน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

4 ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ
และอํานวยความสะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปน
ตอการใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมายใหแก
ชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดเจรจา 63 

- - อยางนอย 5 
สํานักงานเขต 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
การใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับ
ขอมูลท่ีจําเปนตอการใชชีวิตใหแกชาวตางชาติท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ สวนแผนงานฯ 
สวนสงเสริมฯ 
สํานักงานการ
ตางประเทศ 
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สวนท่ี 2   การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
ดานท่ี 7   การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงคท่ี 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ี

เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

1 ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ มุงสูความเปนมืออาชีพ 

รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 30 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการในแตละ
สายงานใหมุงสูความเปนมืออาชีพ และสอดคลองกับความเปนมหานครแหงเอเชีย  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

5 
 

ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองค
ความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูง 
รายไตรมาส  
ตัวชี้วัดเจรจา 63 

- - 3 เดือน/ครั้ง 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยเมืองหรือ
องคการระหวางประเทศในระดับเมืองท่ีกรุงเทพมหานคร
เปนสมาชิก 

5,000,000.- บาท สวนแผนงานฯ 
สํานักงานการตางประเทศ 

โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก 5,000,000.- บาท สวนแผนงานฯ 
สํานักงานการตางประเทศ 

โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัดโดยเมืองหรือ
องคการระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน 

1,000,000.- บาท สวนแผนงานฯ 
สํานักงานการตางประเทศ 

โครงการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม และดูงาน 
ณ ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 955,000.- บาท สวนแผนงานฯ 
สํานักงานการตางประเทศ 
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ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

6 
 
 

มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจ
ความตองการของหนวยงานและสวนราชการของ
กรุงเทพมหานครในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมกับตางประเทศ  
ตัวชี้วัดเจรจา 63 

- - อยางนอย  
1 ครั้ง 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความ
ตองการของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานคร
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ 

ไมใชงบประมาณ สวนแผนงานฯ 
สวนสงเสริมฯ 
สํานักงานการตางประเทศ 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  พัฒนาศักยภาพของผูบริหารและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับการพัฒนาเมือง
ท่ีเปนนโยบายและกระแสหลักของโลก เพ่ือการบริหารจดัการเมืองท่ีไดมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

7 
 
 

 

 

ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดาน
การตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
จัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศใน
ดานการพัฒนาเมือง รวมท้ังการบริหารจัดการน้ํา
สูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
 ตัวชี้วัดเจรจา 63 

- - อยางนอย  
3 เมือง/
ประเทศ 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมือง
พ่ีเมืองนอง 

4,850,000.- บาท สวนสงเสริมฯ 
สํานักงานการ
ตางประเทศ 

โครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกับ
เมืองพ่ีเมืองนอง  

3,201,600.- บาท สวนสงเสริมฯ 
สํานักงานการ
ตางประเทศ 
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มิติท่ี 7.5    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาประสงคท่ี 7.5.1.1  มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประชาชนและ/หรือ มีการเช่ือมโยง 

ขอมูลเพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหบริการ
ประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชน 

- 2 ระบบ 5 ระบบ 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานในภาพรวมของ   
             กรุงเทพมหานคร 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการบริหารงานดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานคร 

- - 1 ระบบ 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 

4,967,700.- บาท สวนแผนงานฯ 
สํานักงานการ
ตางประเทศ 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร  

ลําดับท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/   

อ่ืน ๆ 

สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1  โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน
ระหวางผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง  

4,850,000.- บาท 
กทม. สวนสงเสริมฯ 

2 โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศ
ในระดับเมืองท่ีกรุงเทพมหานครเปนสมาชิก 

5,000,000.- บาท 
กทม. สวนแผนงานฯ 

3 โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองในเวที
ระดับโลก  

5,000,000.- บาท 
กทม. สวนแผนงานฯ 

4 โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับ
เมืองพ่ีเมืองนอง  

2,100,000.- บาท 
กทม. สวนสงเสริมฯ 

5 โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัด
โดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศใน
กลุมประเทศอาเซียน  

1,000,000.- บาท 
กทม. สวนแผนงานฯ 

6 โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด 
ผลิตภัณฑ และแสดงวิสัยทัศนของ
กรุงเทพมหานคร  

2,000,000.- บาท 
กทม. สวนสงเสริมฯ 

7 โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม  
เพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาติ  

3,000,000.- บาท 
กทม. สวนแผนงานฯ 

8 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร  

4,967,700.- บาท 
กทม. สวนแผนงานฯ 

9 กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศ
และสํารวจความตองการของหนวยงาน
และสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ 

ไมใชงบประมาณ 

กทม. 

สวนแผนงานฯ 
สวนสงเสริมฯ 

10 กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับ
ขอมูลท่ีจําเปนตอการใชชีวิตใหแก
ชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ กทม. สวนแผนงานฯ 
สวนสงเสริมฯ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 27,917,700.- 

 

กทม. สวนแผนงานฯ 
สวนสงเสริมฯ 

รวมโครงการ/กิจกรรม 10 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ 8 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ 2 โครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีรายการ/โครงการประจําพ้ืนฐาน 

ลําดับท่ี ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
1 ดานการบริหารท่ัวไป 1.โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพ-  

มหานครรวมกับเมืองพี่เมืองนอง 
5,000,000.- บาท 

  2.โครงการสงเสริมความรวมมือจาก 
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมือง
นอง 

3,201,600.- บาท 

  3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร ณ ประเทศญี่ปุน 

955,000.- บาท 
 

รวม 9,156,600.-บาท 
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การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 
มิติท่ี ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานท่ี 3   มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 
เปาประสงคท่ี 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือขายการขับเคล่ือนการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีในกรุงเทพมหานคร 3 เครือขาย 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ม. เสริมสรางกระบวนการเรียนรู
ทางเลือกดานพหุวัฒนธรรมของ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร 

1. จํานวนเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมท่ีมีในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 เครือขาย (ผลผลิต) 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
เครือขายดานพหุวัฒนธรรม หมายถึง การสราง
สภาพแวดลอมท่ีประกอบดวยคนจากตาง
วัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรูซ่ึงกัน   
และกัน รวมถึงการสรางความสมัพันธกับเมือง
ในตางประเทศ เพ่ือนําไปสูการสรางเครือขาย
พหุวัฒนธรรมในอนาคตดวย 

คาเปาหมาย 

จํานวน 1 เครือขาย 

วิธีการคํานวณ 

นับจํานวนเครือขายฯท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการ 

โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับ
เมืองพ่ีเมืองนอง  
งบประมาณ 2,100,000.- บาท  
(ดําเนินการ) 
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ดานท่ี 7   การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.5    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาประสงคท่ี 7.5.1.1  มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประชาชนและ/หรือ มีการเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ  

และ/หรือภาคเอกชน 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหบริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน 
5 ระบบ 

   
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ม. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
บริหารงานในภาพรวมของ 
กรุงเทพมหานคร 

2. มีระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
เพ่ือรองรับการบริการและการ
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 

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

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 4,967,700.- บาท 
(ดําเนินการ) 
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ตาราง ข.  แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 
ดานท่ี 6   มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  
มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน   
เปาหมายท่ี 6.1.1  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
เปาประสงคท่ี 6.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ฝาย/ 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. ความสําเร็จใน
การสงเสริม
ความสามารถและ
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน
ของกรุงเทพ-     

มหานคร 
(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 ท้ังในและตางประเทศ 
วิธีการคํานวณ 

ระดับท่ี 1 มีการศึกษาขอมูลตลาดโลก และผลิตภัณฑท่ีติดอันดับ 
รวมถึงความพรอมของผูประกอบการ Bangkok Brand เพ่ือเตรียม  
ความพรอมในการสงเสริมความสามารถของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจับคูธุรกิจ/สรางเครือขาย
ทางธุรกิจ 

 

ม. สงเสริมดาน
การตลาดและ
การจําหนาย
สินคาของ
ผูประกอบการ 

1. โครงการจัด
หรือเขารวม
กิจกรรม เพ่ือ
สงเสริมศักยภาพ
และเศรษฐกิจ
ของเมืองใน
ระดับนานาชาติ 
2. โครงการ
ประชาสัมพันธ
สงเสรมิการตลาด 
ผลิตภัณฑและ
แสดงวิสัยทัศน
ของกรุงเทพ-
มหานคร 
 

- สวนแผนงานและ
สงเสริมศักยภาพ
ของเมือง 
- สวนสงเสริม
ความสัมพันธ
ระหวางเมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ฝาย/ 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

สนับสนุนตัวชี้วัด
เปาประสงคท่ี 
6.1.1.1    
ตัวชี้วัดท่ี 5 
จํานวนประกอบการ 
เขารวมกิจกรรม
การคาระดับ
นานาชาต ิ

และตัวชี้วัดท่ี 6 
จํานวนผลิตภัณฑ
ชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร
ท่ีนําไป
ประชาสัมพันธใน
ตางประเทศ 

 

 ระดับท่ี 2 ประสานงานกับหนวยงานภายนอกท้ังในและตางประเทศ 
เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย สภาพัฒนาหอการคาฮองกง (HKTDC) 
องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (JETRO) และหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานคร คือ สํานักพัฒนาสังคม เพ่ือเตรียมขอมูลสนับสนุน
การดําเนินการ รวมถึงการจับคูธุรกิจ 

ระดับท่ี 3 จัดทําโครงการและเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ 
เพ่ือสงเสริมการตลาดและการจําหนาย รวมถึงการจับคูธุรกิจ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ฝาย/ 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. ความสําเร็จใน
การจัดทําและ
เผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับการ
ใหบริการ
สาธารณะและ
อํานวยความ
สะดวกเก่ียวกับ
ขอมูลท่ีจําเปนตอ
การใชชีวิตและการ
ดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของ
สํานักงานเขต
เปาหมายใหแก 
ชาวตางชาติท่ี
อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร  

มีการเผยแพร
ขอมูลเก่ียวกับ
การใหบริการ
สาธารณะและ
อํานวยความ
สะดวกแก
ชาวตางชาติใน
พ้ืนท่ีสํานักงาน
เขตเปาหมาย
ใหแก
ชาวตางชาติ    
อยางนอย 5 
สํานักงานเขต 

นิยาม : 
การจัดทําและเผยแพรขอมูลสําหรับอํานวยความสะดวกแกชาวตางชาติ
หมายถึง การจัดหาการเขาถึงแหลงขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอการใช
ชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมาย เชน 
ขอมูลพ้ืนฐานของเขต ขอมูลดานทะเบียน สถิติดานการคาและการลงทุน 
กฎระเบียบทางธุรกิจ ขอมูลทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

วิธีการคํานวณ :  
มีการจัดทําและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวกของสํานักงานเขตเปาหมายอยางนอย 5 สํานักงาน
เขตใหแกชาวตางชาติ  

มน. สงเสริม
ขอมูลเพ่ือ
สนับสนนุ     
ชาวตางประเทศ   
เพ่ือการใชชีวิต    
การประกอบ
ธุรกิจและการ
ลงทุน 

กิจกรรมการ
จัดทําและ
เผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับการ
ใหบริการ
สาธารณะและ
อํานวยความ
สะดวกเก่ียวกับ
ขอมูลท่ีจําเปน
ตอการใชชีวิต
ใหแกชาวตางชาติ
ท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร 

สวนแผนงานและ
สงเสริมศักยภาพ 
ของเมือง 
และสวนสงเสริม
ความสัมพันธ 
ระหวางเมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ฝาย/ 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

สนับสนุนตัวชี้วัด
เปาประสงคท่ี 
6.1.1.1  
ตัวชี้วัดท่ี 2 มีการ
เผยแพรผลการ
วิเคราะหขอมูล
ทางเศรษฐกิจ
ใหแกหนวยงาน
ของกรุงเทพ-   
มหานครและ
ภาคเอกชนทราบ 
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ดานท่ี 7   การบริหารจัดการเมืองมหานคร  
มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาหมายท่ี 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจท่ีทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสู

มหานครแหงเอเชีย รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน  
เปาประสงคท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ฝาย/ 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

7. ความสําเร็จของ
การเชื่อมโยง
โอกาสจากงานดาน
การตางประเทศ
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
หนวยงาน และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดย
จัดหาและเชื่อมโยง
องคความรูจาก
ตางประเทศในดาน
การพัฒนาเมือง  

อยางนอย 3 
เมือง/ประเทศ 

นิยาม :  
ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของหนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมายถึง มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/ความรวมมือในดานการ
พัฒนาเมือง รวมท้ังการบริหารจัดการน้ํา ระหวางสํานักงานการ
ตางประเทศ หนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครและ
เมืองในตางประเทศ และหนวยงานท่ีเขารวมมีการนําเสนอกิจกรรม/
โครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและปรับปรุงงานในดานท่ีเก่ียวของ 
วิธีการคํานวณ : 
1. การดําเนินโครงการนําหนวยงานเขารวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาเมือง รวมท้ังการบริหาร
จัดการน้ํากับเมืองท่ีประสบความสําเร็จ อยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ 
 

ม. พัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให
สอดคลองกับการ
พัฒนาเมืองท่ีเปน
นโยบายและกระแส
หลักของโลกเพ่ือ
การบริหารจดั
การเมืองท่ีได
มาตรฐานสากล 
 

1. โครงการ
แลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือน
ระหวางผูบริหาร
เมืองพ่ีเมืองนอง 
2.โครงการ
สงเสริมความ
รวมมือจาก
แนวทางปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดกับเมืองพ่ี
เมืองนอง 
 

สวนสงเสริม
ความสัมพันธ 
ระหวางเมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ฝาย/ 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

รวมท้ังการบริหาร
จัดการน้ําสู
หนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
 
สนับสนุนตัวชี้วัด
เปาประสงคท่ี 
7.3.1.1 ตัวชีว้ัด
ท่ี 1 ความสําเร็จ
ในการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสู
ความเปนมือ
อาชีพ 

 2. หนวยงานท่ีเขารวมมีการนําเสนอกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาและปรับปรุงงานดานการพัฒนาเมือง รวมท้ังการ
บริหารจัดการน้ําจากเมืองในตางประเทศและนําเสนอผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร เพ่ืออนุมัติใหดําเนินการ 
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มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาหมายท่ี 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจท่ีทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสู

มหานครแหงเอเชีย รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน  
เปาประสงคท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ฝาย/ 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

5. ความสําเร็จใน
การจัดทํา
ขอเสนอแนะจาก
องคความรู
ตางประเทศใหกับ
ผูบริหารระดับสูง
รายไตรมาส 
 
สนับสนุนตัวชี้วัด
เปาประสงคท่ี 
7.3.1.1ตัวชีว้ัดท่ี 
1 ความสําเร็จใน
การพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสู
ความเปนมือ
อาชีพ 

มีการรวบรวม/
วิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับการ
พัฒนาเมือง 
เชน ความรูเรื่อง
การบริหารจัดการ 
/SDGs/ 
Smart City/ 
Resilience 
City/World 
Economic 
Forum และอ่ืน ๆ  
รวมถึงขอมูล
ปจจุบันและ
แนวโนมในการ
พัฒนาเมืองของ
เมืองสําคัญ    
ในตางประเทศ
เปนรายไตรมาส 

นิยาม : 
การจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศ หมายถึงการ
จัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาเมืองจาก
แหลงขอมูลท่ีไดจากการประชุมระหวางประเทศ การศึกษาดูงาน 
การฝกอบรม หรือไดรับจากหนวยงานตางประเทศโดยตรง อาทิเชน 
องคการระหวางประเทศท่ีกรุงเทพมหานครเปนสมาชิกและเมืองพ่ี
เมืองนอง สถาบันการศึกษา การสืบคนผานเว็บไซต เอกสาร 
เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ  

และหนวยงานสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง/เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
วิธีการคํานวณ : 

มีจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศรายไตรมาสใหกับ
ผูบริหารระดับสูงและแจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 

ม. พัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให
สอดคลองกับการ
พัฒนาเมืองท่ีเปน
นโยบายและกระแส
หลักของโลกเพ่ือ
การบริหารจดั
การเมืองท่ีได
มาตรฐานสากล 

1. โครงการเขา
รวมการประชมุ/
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน
โดยเมืองหรือ
องคการระหวาง
ประเทศในระดับ
เมืองท่ีกรุงเทพ-
มหานครเปนสมาชิก 
2. โครงการ
สงเสริมศักยภาพ
ของเมืองในเวที
ระดับโลก 
3. โครงการเขา
รวมการประชมุ/
กิจกรรมท่ีจัดโดย
เมืองหรือองคการ
ระหวางประเทศ
ในกลุมประเทศ
อาเซียน 

สวนแผนงานและ
สงเสริมศักยภาพของ
เมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/ฝาย/ 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

    

4. โครงการสง
ขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม 
ประชุม และดูงาน 
ประจาํป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

สวนแผนงานและ
สงเสริมศักยภาพของ
เมือง 
และสวนสงเสริม
ความสัมพันธ 
ระหวางเมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 

สวนราชการ/
ฝาย/ 

กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

6. มีการเผยแพรงาน
ดานตางประเทศ 
และสํารวจความ
ตองการของ
หนวยงานและสวน
ราชการของกรุงเทพ-  
มหานครในการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมรวมกับ
ตางประเทศ 
 

สนับสนุนตัวชี้วัด
เปาประสงคท่ี 
7.3.1.1ตัวชีว้ัดท่ี 1 
ความสําเร็จ
ความสําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรตาม
หลักสมรรถนะมุงสู
ความเปนมืออาชีพ 
 
 

มีการเผยแพรงาน
ดานตางประเทศ  
และสํารวจ  ความ
ตองการของ
หนวยงานและสวน
ราชการของ
กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ครั้ง 

 

นิยาม :  
การเผยแพรงานดานการตางประเทศ หมายถึง การสราง
ความเขาใจใหแกกลุมเปาหมายในประเด็นท่ีกําหนดและ
สอบถามความตองการ โดยการจัดเวทีประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความรูเก่ียวกับงานดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
วิธีการคํานวณ :  
1. มีการสํารวจความตองการของหนวยงานพรอมท้ังจัดทํา
รายงานสรุปนําเสนอผูบริหาร 

2. มีการจัดเวทีประชาสัมพันธและเสริมสรางความรูใหแก
หนวยงานและสวนราชการ อยางนอย 1 ครั้ง 

ม. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร
ยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพและคุณภาพ
การใหบริการในแต
ละสายงานใหมุงสู
ความเปนมืออาชีพ
และสอดคลองกับ
ความเปนมหานคร
แหงเอเชีย 

กิจกรรมการ
เผยแพรงานดาน
ตางประเทศและ
สํารวจความ
ตองการของ
หนวยงานและสวน
ราชการของ
กรุงเทพ-  มหา
นครในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวมกับ
ตางประเทศ 

สวนแผนงานและ
สงเสริมศักยภาพ
ของเมือง 
และสวนสงเสริม
ความสัมพันธ
ระหวาง 
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มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
๒.๑ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน 

      ภาพรวม 

ตามท่ี สงม. กําหนด - กิจกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามกําหนดเวลา 

  (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

๒.๒ ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินและรายงานสรุป 

      ยอดทรัพยสินประจําป (งบทรัพยสิน) ประจําป 

      งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามท่ี สนค. กําหนด 

    

- กิจกรรมการสงรายงานใหฝายการคลังตามกําหนดเวลา  

  (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

      2.2.1 การจดัทํางบการเงินประจําปงบประมาณ  

               พ.ศ. 2563 

      2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดรายงานสรุปยอด 

               ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) ประจําปงบประมาณ  

               พ.ศ. 2563 (แบบฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสิน 

       และพัสดุ) 
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มิติท่ี ๓ คุณภาพการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
      ของหนวยงาน 

ตามท่ี สกก. กําหนด - โครงการสงเสริมความรูดานการคาระหวางประเทศ 
  เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครใหแกขาราชการ    
  สํานักงานการตางประเทศ  
  (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
      ใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ตามท่ี สกก. กําหนด - โครงการลดการใชพลังงานไฟฟาภายในศาลาวาการ 
  กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) 
  (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามท่ี ผตร. และ กงต. กําหนด - กิจกรรมสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ  
  (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
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มิติท่ี ๔ การพัฒนาองคการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล ตามท่ี สยป. กําหนด - กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงานการตางประเทศ 

  (ฝายบริหารงานท่ัวไป/สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ 
   เมือง) 

4.2 ระดับความสําเร็จของดําเนินการดานปลอดภัย 
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
      ของหนวยงาน 

ตามท่ี สนอ. กําหนด - กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ  
  สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน  
  (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1     จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครือขาย        
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี -    โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพ่ีเมืองนอง (สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)     
 

 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ประสานงานกับเมืองพ่ีเมืองนองของ
กรุงเทพมหานครเรื่องกิจกรรมและกําหนดการจัดงาน 

รอยละ 10 รอยละ 10             

2. ดําเนินการคัดเลือกเยาวชนกรุงเทพมหานครท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมรวมใหการตอนรับ 

รอยละ 20 รอยละ 30             

3. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  รอยละ 10 รอยละ 40             

4. เตรียมการตอนรับโดยประสานหนวยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

รอยละ 10 รอยละ 50             

5. ใหการตอนรับคณะเยาวชนและเจาหนาท่ีตาม
กําหนดการ  

รอยละ 20 รอยละ 70             

6. จัดทํารายงานผลของโครงการตอปลัด
กรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

รอยละ 20 รอยละ 90             

7. จัดทํารายงานผลของโครงการตอปลัด
กรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 7 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 2     มีระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เปาหมาย 1 ระบบ  
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี -    โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)   

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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.ขออนุมัติในหลักการจากผูบริหารกรุงเทพมหานคร รอยละ 10 รอยละ 10             

2.จัดทําและขออนุมัติโครงการและคาใชจายในการ
ดําเนินการ 

รอยละ 20 รอยละ 30             

3.จัดตังคณะทํางานดานการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานการตางประเทศ 

รอยละ 10 รอยละ 40             

4. จัดทําแผนการจัดซือจัดจางและ ดําเนินการจัดซือจัด
จางดวยวิธี E-bidding 
    - รางขอบเขต TOR 
    - ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง โดยประกาศราง E – 
bidding ข้ึนเว็บไซต 
   - ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาและผลการพิจารณา 
   - จัดทําและประกาศผูชนะการเสนอราคา 
   - จัดทํารางสัญญา 
   - ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา 
   - ประกาศขอมูลสาระสําคัญในสัญญาข้ึนเว็บของ
กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตางประเทศและกทม.  

รอยละ 10 รอยละ 50             

5. จัดจางผูเชียวชาญทีมีองคความรูและประสบการณ 
เพ่ือศึกษา คนควา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ
และโปรแกรมฯ และดําเนินการฯ 

รอยละ 20 รอยละ 70             

6. คณะทํางานฯติดตามผลการดําเนินโครงการฯตาม
ขอบเขตงานท่ีกําหนด (TOR)  

รอยละ 20 รอยละ 90             

7. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 7 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 3      ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand และ OTOP) และSMEs ผานความรวมมือกับตางประเทศ          

ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 1    โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม เพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ (สวนแผนงานและสงเสริมสักยภาพของเมือง) 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินรูปแบบการ
จัด/เขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจ
ของเมืองในระดับนานาชาติ 

รอยละ 10 รอยละ 10             

2. วางแผนการจัด/เขารวมกิจกรรมฯ รอยละ 20 รอยละ 30             

3. เสนอผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบใน
การจัด/เขารวมกิจกรรมฯ 

รอยละ 10 รอยละ 40             

4. ยกรางบันทึกอนุมัติและโครงการการจัด/เขารวม
กิจกรรมฯ 

รอยละ 10 รอยละ 50             

5. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รอยละ 10 รอยละ 60             

6. ดําเนินการดานงบประมาณ รอยละ 10 รอยละ 70             

7. ดําเนินการจัด/เขารวมกิจกรรมฯ รอยละ 20 รอยละ 90             

8. ติดตามและประเมินผลโครงการ รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 8 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 3       ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok  
Brand และ OTOP) และSMEs ผานความรวมมือกับตางประเทศ          

ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ และแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร (สวนสงเสริมความสัมพนัธระหวางเมือง)   

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ประสานกับเมืองพ่ีเมืองนองตาง ๆ ในเรื่องรายละเอียด
และกําหนดการจัดงาน 

รอยละ 10 รอยละ 10             

2 ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการจากปลัด-
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 10 รอยละ 20             

3. จัดทําโครงการขออนุมัติโครงการและประมาณการ
คาใชจาย 

รอยละ 20 รอยละ 40             

4. ประสานหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เชน 
สํานักพัฒนาสังคม สํานักงานประชาสัมพันธ 

รอยละ 20 รอยละ 60             

5. ประสานหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงการ
ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต 

รอยละ 20 รอยละ 80             

6. จัดทํารายงานผลการเดินทางตอปลัดกรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 20 รอยละ 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 4     ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอการ
ใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมายใหแกชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร     

ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี -    กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอการใชชีวิต 
                                          ใหแกชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)        

 
 
                                           
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ดําเนินการประสานสอบถามความคิดเห็นของ 
    กลุมเปาหมายตอหัวขอท่ีกําหนด 

รอยละ 20 รอยละ 20             

2. สรุปหัวขอท่ีสําคัญตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 40             

3. พัฒนาขอมูลในหัวขอท่ีกําหนดเพ่ือนําไปเผยแพร รอยละ 20 รอยละ 60             

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผานชองทางตาง ๆ รอยละ 20 รอยละ 80             

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม รอยละ 20 รอยละ 100             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 5      ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส     
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 1    โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศในระดับเมืองท่ีกรุงเทพมหานครเปนสมาชิก            
                                          (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)           
 

 
 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ประสานงานกับเมือง/หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ
กําหนดการจัดประชุม/กิจกรรม 

รอยละ 20 รอยละ 20             

2. นําเรียนขอมูลผูบริหารพิจารณาการเขารวมงาน/
กิจกรรม 

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 

รอยละ 20 รอยละ 100             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 5      ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส     
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 2    โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)      
                                           

 

 

 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ประสานงานกับเมือง/หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ
กําหนดการจัดกิจกรรม 

รอยละ 20 รอยละ 20             

2. นําเรียนขอมูลผูบริหารพิจารณาการเขารวมงาน/
กิจกรรม 

รอยละ 20 รอยละ 40             

3. ยกรางโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปรวม
กิจกรรม 

รอยละ 20 รอยละ 60             

4. ดําเนินการไปรวมกิจกรรม รอยละ 20 รอยละ 80             

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการไปเขารวม 
กิจกรรม พรอมจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหาร ฯ  
รายไตรมาส 

รอยละ 20 รอยละ 100             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 5      ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส     
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 3    โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัดโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน      

 (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)             
                                           

 

 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ประสานงานกับเมือง/หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ
กําหนดการจัดประชุม/กิจกรรม 

รอยละ 20 รอยละ 20             

2. นําเรียนขอมูลผูบริหารพิจารณาการเขารวมงาน/
กิจกรรม 

รอยละ 20 รอยละ 40             

3. ยกรางโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปรวม
ประชุม/กิจกรรม 

รอยละ 20 รอยละ 60             

4. ดําเนินการไปรวมประชุม/กิจกรรมในเมืองในกลุม
ประเทศอาเซียน 

รอยละ 20 รอยละ 80             

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการไปเขารวม
ประชุม/กิจกรรม พรอมจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหาร 
ฯ รายไตรมาส 

รอยละ 20 รอยละ 100             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 5      ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส     
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 4    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ณ ประเทศญี่ปุน (สวนแผนงานและสงเสริม  

ศักยภาพของเมือง)                 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ประสานงานกับองคกรตางประเทศเพ่ือจัดทํา
หลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

รอยละ 10 รอยละ 10             

2. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจากผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 20 รอยละ 30             

3. ขออนุมัติตัวบุคคลและคาใชจายในการเดินทางตาม
กําหนดการ 

รอยละ 20 รอยละ 50             

4. ติดตอประสานบุคคล/องคกร/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(อาทิ การทําหนังสือเดินทาง การซ้ือบัตรโดยสาร
เครื่องบิน การจองท่ีพัก) 

รอยละ 20 รอยละ 70             

5. เดินทางไปฝกอบรมตามกําหนด รอยละ 20 รอยละ 90             

6. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการฝกอบรม 
พรอมจัดทําขอเสนอแนะตอผูบริหาร ฯ รายไตรมาส 

รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 6     มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมรวมกับตางประเทศ             

ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี -    กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ (สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง)       

 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมความ
รวมมือท่ีดําเนินการกับหนวยงานหรือองคการใน
ตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รอยละ 20 รอยละ 20             

2. สรุปและรวบรวมผลขอมูลท่ีไดจากกการสํารวจ รอยละ 20 รอยละ 40             

3. จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารของกรุงเทพมหานคร  รอยละ 10 รอยละ 50             

4. จัดทําสื่อเพ่ือประชาสัมพันธภารกิจของสํานักงานการ
ตางประเทศเพ่ือใหหนวยงานกรุงเทพมหานครนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมท่ีเพ่ิม
ศักยภาพของหนวยงานฯ 

รอยละ 20 รอยละ 70             

5. จัดเวทีประชาสัมพันธภารกิจของสํานักงานการ
ตางประเทศ  

รอยละ 20 รอยละ 90             

6. ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 7       ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน       
                                          โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการพัฒนาเมืองรวมท้ังการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 1    โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง (สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)    

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ประสานงานกับเมืองพ่ีเมืองนองหรือเมืองฉันมิตรท่ีไดมี
การลงนามความสัมพันธเพ่ือกําหนดการแลกเปลี่ยนการ
เยือน การรับรอง และกิจกรรมความรวมมือระหวางกัน 

รอยละ 10 รอยละ 10             

2. กําหนดรายละเอียดความรวมมือและจัดทํา
กําหนดการดําเนินโครงการ 

รอยละ 10 รอยละ 20             

3. นําเรียนผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือขอความ
เห็นชอบดําเนินการ 

รอยละ 10 รอยละ 30             

4. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพ่ือดําเนิน
กิจกรรม 

รอยละ 20 รอยละ 50             

5. ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 20 รอยละ 70             

6. ดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัต ิ รอยละ 20 รอยละ 90             

7. สรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานใหผูบริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ 

รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 7 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 7       ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน       
                                          โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการพัฒนาเมืองรวมท้ังการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 2    โครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมืองนอง  (สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)   

 
 
 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  

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. ประสานงานกับเมืองพ่ีเมืองนองหรือเมืองฉันมิตรท่ีได
มีการลงนามความสัมพันธเพ่ือกําหนดการแลกเปลี่ยนการ
เยือน การรับรอง และกิจกรรมความรวมมือระหวางกัน 

รอยละ 10 รอยละ 10             

2. กําหนดรายละเอียดความรวมมือและจัดทํากําหนดการ
ดําเนินโครงการ 

รอยละ 10 รอยละ 20             

3. นําเรียนผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือขอความ
เห็นชอบดําเนินการ 

รอยละ 10 รอยละ 30             

4. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรม รอยละ 20 รอยละ 50             
5. ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 20 รอยละ 70             

6. ดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัต ิ รอยละ 20 รอยละ 90             
7. สรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานใหผูบริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ 

รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 7 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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