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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) นโยบาย
รัฐบาลและบริบทท่ี เก่ียวของ เปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืนขององคการสหประชาชาติ  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 
2563 มาเปนกรอบในการจัดทําและกําหนดเปาหมายการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานภายใตภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานครควบคูไปกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการตางประเทศ อันจะ
นํามาซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนให
กรุงเทพมหานครกาวสูการเปนมหานครแหงเอเชียในป พ.ศ.2575    

  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานการตางประเทศฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือท่ี
สามารถกําหนดทิศทางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการตางประเทศ 
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ขอมูลท่ัวไป 

ทามกลางบริบทแหงความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีกระแสโลก             
มีการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเรื่องของการคาเสรี       
การพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม และการเชื่อมโยงของระบบขอมูลขาวสารแบบเครือขาย เปดโอกาสให
ความสัมพันธระหวางประเทศเคลื่อนยายจากระดับชาติมาสูระดับทองถ่ินตอทองถ่ิน ไมไดจํากัดอยูในระดับรัฐ
ตอรัฐดังเชนในอดีตท่ีผานมา องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวโลกหันมารวมมือกันโดยตรงท้ังในแบบทวิภาคี     
ท่ีเปนความสัมพันธเมืองตอเมืองและพหุภาคีท่ีมีการสรางองคการเครือขายเมือง (City Networks) เพ่ือรวมกัน
แกไขปญหาและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครเปนองคการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษมีสถานะเปน   
เมืองหลวงของประเทศไทย และมีจุดเดนในหลายดานท่ีอยูในความสนใจของเมืองตางๆ ท่ัวโลก รวมท้ังให
ความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ เพ่ือสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
ในดานตางๆ เพ่ือนําความรูมาพัฒนาเมืองใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับเมืองหลวงในภูมิภาคตางๆ     
ท่ัวโลก รวมท้ังชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธลักษณะ
เมืองพ่ีเมืองนอง (Sister City Relations) กับ 35 เมืองและ 1 มณฑล ใน 19 ประเทศ เปนสมาชิกหรือ     
เขารวมกิจกรรมการประชุมกับองคกรระหวางประเทศ 13 องคกร โดยมีสํานักงานการตางประเทศเปน
หนวยงานกลางดําเนินงานดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร  

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 
โดยมุงเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตรมหานครสีเขียว สะดวกสบาย และมหานครสําหรับทุกคน รวมท้ัง
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดย
ใหความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาองคกร ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คุณภาพการใหบริการ 
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร เปาประสงค และนําความรูท่ีไดจากความสัมพันธระหวางประเทศมาพัฒนา
กรุงเทพมหานคร รวมถึงเปดโอกาสในการสรางขอตกลงดานการตางประเทศท่ี เปนประโยชนตอ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปสูมหานครแหงเอเชีย ซ่ึงภารกิจของสํานักงานการตางประเทศมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ใน 3 ดาน คือ ดานท่ี 3      
มหานครสําหรับทุกคน ดานท่ี 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู และดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมือง
มหานคร เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน คือ      
มหานครแหงเอเชีย รวมถึงแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (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 โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญของการ
ดําเนินการ 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 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
  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) ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการ
พัฒนาเมืองรวมท้ังการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร (คาเปาหมายอยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ) 
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 2) ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผานความรวมมือกับตางประเทศ   
(คาเปาหมาย ระดับ 3 และผูประกอบการไดเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ และกิจกรรมจับคูธุรกิจ   
อยางนอย 5 ราย) 
 3) ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรูตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงราย     
ไตรมาส (คาเปาหมาย 3 เดือนตอครั้ง (รายไตรมาส)) 
 4) ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอการใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขต
เปาหมายใหแกชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร (คาเปาหมาย อยางนอย 5 สํานักงานเขต) 
  5) มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการของ
กรุงเทพมหานครในการดําเนิน 

 6) จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีในกรุงเทพมหานคร (คาเปาหมาย 1 เครือขาย) 
 7) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร (เปาหมาย 1 ระบบ) 
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 

1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรูตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

3 โครงการ/กิจกรรม 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

8 รอยละของการนําความรูเรื่องการไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณในตางประเทศมาประชาสัมพันธหรือเผยแพร 

รอยละ 40  

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครรวมกับ
เมืองพ่ีเมืองนอง 

5,000,000.- บาท สํานักงานการตางประเทศ  
สวนสงเสริมฯ 

 

มิติท่ี 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 
เปาหมายท่ี 3.4.1  คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันได 
                        อยางสันติสุขปรองดอง 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีในกรุงเทพมหานคร 3 เครือขาย 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางเลือกดานพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
6 จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีใน

กรุงเทพมหานคร  
1 เครือขาย 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการโครงการ

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพ่ี
เมืองนอง 

2,100,000.- บาท สวนสงเสริมฯ 
สํานักงานการตางประเทศ  

 

ดานท่ี 6   มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เปาประสงคท่ี 6.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

5 จํานวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคาระดับ
นานาชาต ิ

5 ราย 

6 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีนําไป
ประชาสัมพันธในตางประเทศ 

8 ผลิตภัณฑ 

 

มาตรการสนบัสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  สงเสริมดานการตลาดและการจําหนายสินคาของผูประกอบการ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2 ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) 
และSMEs ผานความรวมมือกับตางประเทศ 

ระดับ 3  
และผูประกอบการไดเขารวมกิจกรรม
การคาระดับนานาชาติ และกิจกรรม

จับคูธุรกิจ อยางนอย 5 ราย 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม เพ่ือสงเสริม
ศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ 

3,000,000.- บาท สํานักงานการตางประเทศ  
สวนแผนงานฯ 

โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ 
และแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร 

2,000,000.- บาท สํานักงานการตางประเทศ  
สวนสงเสริมฯ 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการหนวยงาน สงเสริมขอมูลเพ่ือสนับสนุนชาวตางประเทศเพ่ือการใชชีวิต การประกอบธุรกิจและ
       การลงทุน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

4 ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวก
เก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอการใชชีวิตและการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมายใหแก
ชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

อยางนอย 5 สํานักงานเขต 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะและอํานวยความ
สะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอการใชชีวิตใหแก
ชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ สํานักงานการตางประเทศ 
สวนแผนงานฯ 
สวนสงเสริมฯ 

สวนท่ี 2   การบริหารจดัการเมืองมหานคร 
ดานท่ี 7   การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงคท่ี 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ี

เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ  
มุงสูความเปนมืออาชีพ 

รอยละ 30 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการใน  แตละ
สายงานใหมุงสูความเปนมืออาชีพ และสอดคลองกับความเปนมหานครแหงเอเชีย  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

3 ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรู
ตางประเทศใหกับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส  

3 เดือน/ครั้ง  

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดย
เมืองหรือองคการระหวางประเทศในระดับเมืองท่ี
กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก 

5,000,000.- บาท สํานักงานการตางประเทศ 
สวนแผนงานฯ 

โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก 5,000,000.- บาท สํานักงานการตางประเทศ 
สวนแผนงานฯ 

โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัดโดยเมือง
หรือองคการระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน 

1,000,000.- บาท สํานักงานการตางประเทศ 
สวนแผนงานฯ 

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

 955,000.- บาท สํานักงานการตางประเทศ 
สวนแผนงานฯ 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

5 มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการ
ของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ  

อยางนอย 1 ครั้ง 



 

10 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศและ
สํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการ
ของกรุงเทพมหานครในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมรวมกับตางประเทศ 

ไมใชงบประมาณ สํานักงานการตางประเทศ 
สวนแผนงานฯ 
สวนสงเสริมฯ 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  พัฒนาศักยภาพของผูบริหารและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับการพัฒนาเมือง
ท่ีเปนนโยบายและกระแสหลักของโลก เพ่ือการบริหารจดัการเมืองท่ีไดมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการ
ตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของหนวยงานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค
ความรูจากตางประเทศในดานการพัฒนาเมือง รวมท้ัง
การบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร  

อยางนอย 3 เมือง/ประเทศ  

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวาง
ผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง 

4,850,000.- บาท สํานักงานการตางประเทศ 
สวนสงเสริมฯ 

โครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมืองนอง  

3,201,600.- บาท สํานักงานการตางประเทศ 
สวนสงเสริมฯ 

มิติท่ี 7.5    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาประสงคท่ี 7.5.1.1  มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประชาชนและ/หรือ มีการเช่ือมโยง 

ขอมูลเพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหบริการประชาชน 
และ/หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน 

5 ระบบ 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานในภาพรวมของ   
             กรุงเทพมหานคร 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

7 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและสนับสนุน
การบริหารงานดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 

4,967,700.- บาท สํานักงานการตางประเทศ 
สวนแผนงานฯ 



 

11 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1  โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน
ระหวางผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง  

4,850,000.- บาท 
กทม. สวนสงเสริมฯ 

2 โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศใน
ระดับเมืองท่ีกรุงเทพมหานครเปนสมาชิก 

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  
เพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมือง
ในระดับนานาชาติ  

3,000,000.- บาท 
กทม. สวนแผนงานฯ 

8 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร  

4,967,700.- บาท 
กทม. สวนแผนงานฯ 

9 กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศ
และสํารวจความตองการของหนวยงานและ
สวนราชการของกรุงเทพมหานครในการ
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 
ลําดับ
ท่ี 

ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 

1 ดานการบริหารท่ัวไป 1.โครงการพัฒนาเยาวชน
กรุงเทพมหานครรวมกับเมืองพี่เมือง
นอง 

5,000,000.- บาท 

  2.โครงการสงเสริมความรวมมือจาก 
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมืองนอง 

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 

6.จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรม
ท่ีมีในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 
เครือขาย (ผลผลิต) 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
เครือขายดานพหุวัฒนธรรม หมายถึง การ
สรางสภาพแวดลอมท่ีประกอบดวยคนจาก
ตางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพ-    
มหานคร เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู
ซ่ึงกันและกัน รวมถึงการสรางความสัมพันธ
กับเมืองในตางประเทศ เพ่ือนําไปสูการสราง
เครือขายพหุวัฒนธรรมในอนาคตดวย 

คาเปาหมาย 

จํานวน 1 เครือขาย 

วิธีการคํานวณ 

นับจํานวนเครือขายฯท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการ 

 

 

โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมือง
พ่ีเมืองนอง  
งบประมาณ 2,100,000.- บาท  
(ดําเนินการ) 
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ดานท่ี 6   มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เปาประสงคท่ี 6.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
5 จํานวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาต ิ 5 ราย 
6 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีนําไปประชาสัมพันธในตางประเทศ 8 ผลิตภัณฑ 

  
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ม.สงเสริมดานการตลาดและการ
จําหนายสินคาของผูประกอบการ 

2. ความสําเร็จในการสงเสริม
ความสามารถและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพ-  
มหานคร (Bangkok Brand และ 
OTOP) และ SMEs ผานความ
รวมมือกับตางประเทศ (ผลผลิต/
ผลลัพธ) 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
- การสงเสริมความสามารถและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ หมายถึง มีการสงเสริมดาน
การตลาดและการจําหนายสินคา ผานความ
รวมมือกับตางประเทศ 

- กิจกรรมการคาระดับนานาชาต ิหมายถึง 
การจัดกิจกรรมการคาในบริบทระหวาง
ประเทศ ท้ังในและตางประเทศ 
- การสงเสริมการตลาด หมายถึง การจัดแสดง
สินคาเพ่ือประชาสัมพันธ การจับคูธุรกิจ/  

สรางเครือขายทางธุรกิจ 

1. โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม         
เพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมือง
ในระดับนานาชาติ  
งบประมาณ 3,000,000.- บาท 
(ดําเนินการ) 
2. โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด 
ผลิตภัณฑ และแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพ-
มหานคร 
งบประมาณ 2,000,000.- บาท 
(ดําเนินการ) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
  คาเปาหมาย 

ระดับ 3 และผูประกอบการไดเขารวม
กิจกรรมการคาระดับนานาชาติ และกิจกรรม
จับคูธุรกิจ อยางนอย 5 ราย 
วิธีการคํานวณ 

ระดับท่ี 1 มีการศึกษาขอมูลตลาดโลก และ
ผลิตภัณฑท่ีติดอันดับ รวมถึงความพรอมของ
ผูประกอบการ Bangkok Brand เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการสงเสริมความสามารถของ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพ-

มหานคร โดยเฉพาะการจับคูธุรกิจ/สราง
เครือขายทางธุรกิจ 

ระดับท่ี 2 ประสานงานกับหนวยงานภายนอก
ท้ังในและตางประเทศ เชน สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย สภาพัฒนา
หอการคาฮองกง (HKTDC) องคการสงเสริม
การคาตางประเทศของญี่ปุน (JETRO) และ
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร คือ สํานัก
พัฒนาสังคม เพ่ือเตรียมขอมูลสนับสนุนการ
ดําเนินการ รวมถึงการจับคูธุรกิจ 

ระดับท่ี 3 จัดทําโครงการและเขารวมกิจกรรม
การคาระดับนานาชาติ เพ่ือสงเสริมการตลาด
และการจําหนาย รวมถึงการจับคูธุรกิจ 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
มน.สงเสริมขอมูลเพ่ือสนับสนุนชาว
ตางประเทศเพ่ือการใชชีวิต การ
ประกอบธุรกิจและการลงทุน 

4. ความสําเร็จในการจัดทําและ
เผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ
และอํานวยความสะดวกเก่ียวกับ
ขอมูลท่ีจําเปนตอการใชชีวิตและ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสํานักงานเขตเปาหมายใหแก
ชาวตางชาติท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

นิยาม/คําอธิบาย 
การจัดทําและเผยแพรขอมูลสําหรับอํานวย
ความสะดวกแกชาวตางชาติ หมายถึง การ
จัดหาการเขาถึงแหลงขอมูลท่ีสําคัญและ
จําเปนตอการใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมาย เชน 
ขอมูลพ้ืนฐานของเขต ขอมูลดานทะเบียน 
สถิติดานการคาและการลงทุน กฎระเบียบ
ทางธุรกิจ ขอมูลทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
คาเปาหมาย 
มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการใหบริการ  
สาธารณะและอํานวยความสะดวกแก
ชาวตางชาติในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตเปาหมาย
อยางนอย 5 สํานักงานเขต 

วิธีการคํานวณ 
มีการจัดทําและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวก
ของสํานักงานเขตเปาหมายอยางนอย 5 
สํานักงานเขตใหแกชาวตางชาติ  
 

กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ
และอํานวยความสะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ี
จําเปนตอการใชชีวิตใหแกชาวตางชาติท่ีอาศัย
ในกรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินงาน) 
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ดานท่ี 7   การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงคท่ี 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
มิติท่ี 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาหมายท่ี 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี

ทันสมัย (SMART SERVICE) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคท่ี 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการ
บริหารงานและตัดสินใจ สําหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ มุงสูความเปนมืออาชีพ รอยละ 30 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ม.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การใหบริการในแตละสายงานใหมุงสู
ความเปนมืออาชีพ และสอดคลองกับ
ความเปนมหานครแหงเอเชีย 

3. ความสําเร็จในการจัดทํา
ขอเสนอแนะจากองคความรู
ตางประเทศใหกับผูบริหาร
ระดับสูงรายไตรมาส (ผลผลิต) 
 
 
 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
การจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรู
ตางประเทศ หมายถึงการจัดเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาเมืองจาก
แหลงขอมูลท่ีไดจากการประชุมระหวาง
ประเทศ การศึกษาดูงาน การฝกอบรม หรือ
ไดรับจากหนวยงานตางประเทศโดยตรง  
 

1. โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศใน
ระดับเมืองท่ีกรุงเทพมหานครเปนสมาชิก 
งบประมาณ 5,000,000.- บาท 
(ดําเนินการ) 
2. โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองในเวที
ระดับโลก 
งบประมาณ 5,000,000.- บาท 
(ดําเนินการ) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
  อาทิเชน องคการระหวางประเทศท่ี

กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก และเมืองพ่ีเมืองนอง 
สถาบันการศึกษา การสืบคนผานเว็บไซต 
เอกสาร เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงนําไปใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจและหนวยงาน
สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง/
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคา
เปาหมาย 
3 เดือน/ครั้ง 
วิธีการคํานวณ 
มีจัดทําขอเสนอแนะจากองคความรู
ตางประเทศรายไตรมาสใหกับผูบริหารระดับสูง
และแจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

3. โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัด
โดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศในกลุม
ประเทศอาเซียน 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
(ดําเนินการ) 
4. กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศ
และสํารวจความตองการของหนวยงานและ
สวนราชการของกรุงเทพมหานครในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
5. โครงการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ประชุม และดูงาน ณ ตางประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ (ขอรับโอนจากสพข.) 
955,000.- บาท 
(ดําเนินการ) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ม.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การใหบริการในแตละสายงานใหมุงสู
ความเปนมืออาชีพ และสอดคลองกับ
ความเปนมหานครแหงเอเชีย 

5. มีการเผยแพรงานดานการ
ตางประเทศและสํารวจความ
ตองการของหนวยงานและสวน
ราชการของกรุงเทพมหานครใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมกับตางประเทศ 

นิยาม/คําอธิบาย 
การเผยแพรงานดานการตางประเทศ 
หมายถึง การสรางความเขาใจใหแก
กลุมเปาหมายในประเด็นท่ีกําหนดและ
สอบถามความตองการ โดยการจัดเวที
ประชาสัมพันธและเสริมสรางความรูเก่ียวกับ
งานดานตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
คาเปาหมาย 
มีการเผยแพรงานดานตางประเทศ  และสํารวจ  
ความตองการของหนวยงานและสวนราชการ
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ครั้ง 

วิธีการคํานวณ 
1. มีการสํารวจความตองการของหนวยงาน
พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปนําเสนอผูบริหาร 

2. มีการจัดเวทีประชาสัมพันธและเสริมสราง
ความรูใหแกหนวยงานและสวนราชการ    
อยางนอย 1 ครั้ง 

กิจกรรมการเผยแพรงานดานตางประเทศและ
สํารวจความตองการของหนวยงานและสวน
ราชการของกรุงเทพมหานครในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ม.พัฒนาศักยภาพของผูบริหารและ
พัฒนาสมรรถนะของบคุลากรให
สอดคลองกับการพัฒนาเมืองท่ีเปน
นโยบายและกระแสหลกัของโลก    
เพ่ือการบริหารจัดการเมืองท่ีได
มาตรฐานสากล 

1.ความสําเร็จของการเชื่อมโยง
โอกาสจากงานดานการ
ตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของหนวยงานและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยจัดหาและ
เชื่อมโยงองคความรูจาก
ตางประเทศในดานการพัฒนาเมือง 
รวมท้ังการบริหารจัดการน้ําสู
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร 

นิยาม/คําอธิบาย 
ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดาน   
การตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมายถึง มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/ความ
รวมมือในดานการพัฒนาเมือง รวมท้ังการบริหาร
จัดการน้ํา ระหวางสํานักงานการตางประเทศ 
หนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานคร
และเมืองในตางประเทศ และหนวยงานท่ีเขารวม
มีการนําเสนอกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาและปรับปรุงงานในดานท่ีเก่ียวของ 

คาเปาหมาย 
หนวยงานของกรุงเทพมหานครไดรวมดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/โครงการดานการพัฒนา
เมืองรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํากับเมืองใน
ตางประเทศอยางนอย 3 เมือง/ประเทศ  
วิธีการคํานวณ 
1. การดําเนนิโครงการนําหนวยงานเขารวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการพัฒนาเมือง รวมท้ังการบริหารจัดการน้ํา
กับเมืองท่ีประสบความสําเร็จ อยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน
ระหวางผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง 
งบประมาณ 4,850,000.- บาท 
(ดําเนินการ) 
2. โครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมืองนอง 
งบประมาณ 3,201,600.- บาท 
(ดําเนินการ) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  2. หนวยงานท่ีเขารวมมีการนําเสนอกิจกรรม/
โครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและปรับปรุง
งานดานการพัฒนาเมือง รวมท้ังการบริหาร
จัดการน้ําจากเมืองในตางประเทศและนําเสนอ
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ืออนุมัติให
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/หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชน 

5 ระบบ 

   
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ม.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
บริหารงานในภาพรวมของ 
กรุงเทพมหานคร 

7. 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 เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ฝาย/ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ 
2. ความสําเร็จในการ
สงเสริมความสามารถและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand และ 
OTOP) และ SMEs ผาน
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ  
 

ระดับ 3 และ
ผูประกอบการไดเขารวม
กิจกรรมการคาระดับ
นานาชาติ และกิจกรรม
จับคูธุรกิจอยางนอย        
5 ราย  
 

นิยาม :  
- การสงเสริม
ความสามารถและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
หมายถึงมีการสงเสริม    

ดานการตลาดและการ
จําหนายสินคาผานความ
รวมมือกับตางประเทศ 

- กิจกรรมการคาระดับ
นานาชาติหมายถึง การ
จัดกิจกรรมการคาใน 

บริบทระหวางประเทศ 
ท้ังในและตางประเทศ 
 
 
 
 
 

 

ม.สงเสริมดานการตลาด
และการจําหนายสินคา
ของผูประกอบการ 

1. โครงการจัดหรือเขา
รวมกิจกรรม เพ่ือสงเสริม
ศักยภาพและเศรษฐกิจ
ของเมืองในระดับ
นานาชาต ิ
2. โครงการ
ประชาสมัพันธสงเสริม
การตลาด ผลิตภัณฑ   
และแสดงวิสัยทัศนของ
กรุงเทพมหานคร 

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง 
 
 
 
สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ฝาย/ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ 

4.ความสําเร็จในการ

จัดทําและเผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวก
เก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอ
การใชชีวิตและการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสํานักงานเขต
เปาหมายใหแก 
ชาวตางชาติท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร  
 
 

 

มีการเผยแพรขอมูล
เก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะและอํานวย
ความสะดวกแก
ชาวตางชาติในพ้ืนท่ี
สํานักงานเขตเปาหมาย
ใหแกชาวตางชาติ    
อยางนอย 5 สํานักงาน
เขต 

นิยาม : 
การจัดทําและเผยแพร
ขอมูลสําหรับอํานวยความ
สะดวกแกชาวตางชาติ
หมายถึง การจัดหาการ
เขาถึงแหลงขอมูลท่ีสําคัญ
และจําเปนตอการใชชีวิต
และการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของ
สํานักงานเขตเปาหมาย 
เชน ขอมูลพ้ืนฐานของเขต 
ขอมูลดานทะเบียน สถิติ
ดานการคาและการลงทุน 
กฎระเบียบทางธุรกิจ 
ขอมูลทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

วิธีการคํานวณ :  
มีการจัดทําและเผยแพร
ขอมูลเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวกของ
สํานักงานเขตเปาหมาย
อยางนอย 5 สํานักงาน
เขตใหแกชาวตางชาติ  

มน.สงเสริมขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนชาวตางประเทศ
เพ่ือการใชชีวิต การ
ประกอบธุรกิจและการ
ลงทุน 

กิจกรรมการจัดทําและ
เผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวก
เก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอ
การใชชีวิตใหแก
ชาวตางชาติท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร 

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง 
และสวนสงเสริม
ความสัมพันธระหวางเมือง 
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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 เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ฝาย/ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ความสําเร็จของการ
เชื่อมโยงโอกาสจากงาน
ดานการตางประเทศเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของ
หนวยงาน และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน           
โดยจัดหาและเชื่อมโยง
องคความรูจาก
ตางประเทศในดานการ
พัฒนาเมืองรวมท้ังการ
บริหารจัดการน้ําสู
หนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร  
 
 

อยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ 

นิยาม :  
ความสําเร็จของการ
เชื่อมโยงโอกาสจากงานดาน   
การตางประเทศเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมายถึง มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/ความ
รวมมือในดานการพัฒนา
เมือง รวมท้ังการบริหาร
จัดการน้ํา ระหวาง
สํานักงานการตางประเทศ 
หนวยงานและสวนราชการ
ของกรุงเทพมหานครและ
เมืองในตางประเทศ และ
หนวยงานท่ีเขารวมมีการ 

ม.พัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให
สอดคลองกับการพัฒนา
เมืองท่ีเปนนโยบายและ
กระแสหลักของโลก    
เพ่ือการบริหารจัด
การเมืองท่ีได
มาตรฐานสากล 
 

1. โครงการแลกเปลี่ยน
การเดินทางเยือนระหวาง
ผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง 
2.โครงการสงเสริมความ
รวมมือจากแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกับเมืองพ่ี
เมืองนอง 
 

สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สวนราชการ/
ฝาย/ 

กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

  

นําเสนอกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและปรับปรุงงานใน
ดานท่ีเก่ียวของ 
วิธีการคํานวณ : 
1. การดําเนินโครงการนําหนวยงานเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาเมือง รวมท้ังการบริหารจัดการน้ํากับ
เมืองท่ีประสบความสําเร็จ      อยางนอย 3 เมือง/ประเทศ 
2. หนวยงานท่ีเขารวมมีการนําเสนอกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาและปรับปรุงงานดานการพัฒนาเมือง รวมท้ังการบริหารจัดการน้ํา
จากเมืองในตางประเทศและนําเสนอผูบริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
อนุมัติใหดําเนินการ 
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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 
มิติท่ี 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาหมายท่ี 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย 
   (SMART SERVICE) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
   ส่ือสารท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคท่ี 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงาน 
   และตัดสินใจ สําหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ฝาย/ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ 
3. ความสําเร็จในการ
จัดทําขอเสนอแนะจาก
องคความรูตางประเทศ
ใหกับผูบริหารระดับสูง
รายไตรมาส 

 

มีการรวบรวม/วิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนา
เมือง เชน ความรูเรื่องการ
บริหารจดัการ /SDGs/ 
smart city/ Resilience 
City/World Economic 
Forum และอ่ืน ๆ รวมถึง
ขอมูลปจจุบันและ
แนวโนมในการพัฒนา
เมืองของเมืองสําคัญ    
ในตางประเทศเปนราย
ไตรมาส 

นิยาม : 
การจัดทําขอเสนอแนะ
จากองคความรูตางประเทศ 
หมายถึงการจัดเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลดานการพัฒนาเมือง
จากแหลงขอมูลท่ีไดจาก
การประชุมระหวาง
ประเทศ การศึกษาดูงาน 
การฝกอบรม หรือไดรับ
จากหนวยงานตางประเทศ
โดยตรง  
 

ม.พัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให
สอดคลองกับการพัฒนา
เมืองท่ีเปนนโยบายและ
กระแสหลักของโลกเพ่ือ
การบริหารจัดการเมืองท่ี
ไดมาตรฐานสากล 

1. โครงการเขารวมการ
ประชุม/กิจกรรมท่ีจัดข้ึน
โดยเมืองหรือองคการ
ระหวางประเทศในระดับ
เมืองท่ีกรุงเทพมหานคร
เปนสมาชิก 
2. โครงการสงเสริม
ศักยภาพของเมืองในเวที
ระดับโลก 
3. โครงการเขารวมการ
ประชุม/กิจกรรมท่ีจัดโดย
เมืองหรือองคการระหวาง
ประเทศในกลุมประเทศ
อาเซียน 
 

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ฝาย/ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ 

  

อาทิเชน องคการ 

ระหวางประเทศท่ี
กรุงเทพมหานครเปน
สมาชิกและเมืองพ่ีเมือง
นอง สถาบันการศึกษา  
การสืบคนผานเว็บไซต 
เอกสาร เพ่ือใหผูบริหาร
ระดับสูงนําไปใชเปน
ขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจและหนวยงาน
สามารถนําไปใชประโยชน
ในการปรับปรุง/เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
วิธีการคํานวณ : 

มีจัดทําขอเสนอแนะจาก
องคความรูตางประเทศ
รายไตรมาสใหกับ
ผูบริหารระดับสูงและแจง
เวียนหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ 

 

4. โครงการสงขาราชการ
ไปศึกษา ฝกอบรม 
ประชุม และดูงาน 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง 
และสวนสงเสริม
ความสัมพันธระหวาง
เมือง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ฝาย/ 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ 
5. มีการเผยแพรงานดาน
ตางประเทศ และสํารวจ
ความตองการของ
หนวยงานและสวน
ราชการของกรุงเทพ-  
มหานครในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมรวมกับ
ตางประเทศ 

มีการเผยแพรงานดาน
ตางประเทศ  และสํารวจ  
ความตองการของ
หนวยงานและสวนราชการ
ของกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ครั้ง 

 

นิยาม :  
การเผยแพรงานดานการ
ตางประเทศ หมายถึง 
การสรางความเขาใจ
ใหแกกลุมเปาหมายใน
ประเด็นท่ีกําหนด   และ
สอบถามความตองการ 
โดยการจัดเวที
ประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความรูเก่ียวกับ
งานดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
วิธีการคํานวณ :  
1. มีการสํารวจความ
ตองการของหนวยงาน
พรอมท้ังจัดทํารายงาน
สรุปนําเสนอผูบริหาร 

2. มีการจัดเวที
ประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความรูใหแก
หนวยงานและสวน
ราชการ อยางนอย 1 ครั้ง 

ม.พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการใหบริการใน
แตละสายงานใหมุงสู
ความเปนมืออาชีพและ
สอดคลองกับความเปน
มหานครแหงเอเชีย 

กิจกรรมการเผยแพรงาน
ดานตางประเทศและ
สํารวจความตองการของ
หนวยงานและสวน
ราชการของกรุงเทพ-  
มหานครในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมรวมกับ
ตางประเทศ 

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง 
และสวนสงเสริม
ความสัมพันธระหวาง 
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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. 2562 

ตามท่ี สนค. กําหนด 

    

- กิจกรรมการสงรายงานใหฝายการคลังตามกําหนดเวลา  

  (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

      2.2.1 การจดัทํางบการเงินประจําปงบประมาณ  

               พ.ศ. 2562 

      2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดรายงานสรุปยอด 

               ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) ประจําปงบประมาณ  

               พ.ศ. 2562 (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 และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
      ของหนวยงาน 

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

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1       ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน       
                                          โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการพัฒนาเมืองรวมท้ังการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 1    โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง (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. 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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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1       ความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานดานการตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน       
                                          โดยจัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจากตางประเทศในดานการพัฒนาเมืองรวมท้ังการบริหารจัดการน้ําสูหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 1    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. ประสานงานกับเมืองพ่ีเมืองนองหรือเมืองฉันมิตรท่ีไดมี
การลงนามความสัมพันธเพ่ือกําหนดการแลกเปลี่ยนการ
เยือน การรับรอง และกิจกรรมความรวมมือระหวางกัน 

รอยละ 10 รอยละ 10             

2. กําหนดรายละเอียดความรวมมือและจัดทํากําหนดการ
ดําเนินโครงการ 

รอยละ 10 รอยละ 20             

3. นําเรียนผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือขอความเห็นชอบ
ดําเนินการ 

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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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 2      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. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินรูปแบบการจัด/
เขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาต ิ

รอยละ 10 รอยละ 10             

2. วางแผนการจัด/เขารวมกิจกรรมฯ รอยละ 20 รอยละ 30             

3. เสนอผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบในการ
จัด/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 2      ความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ 
   OTOP ) และSMEs ผานความรวมมือกับตางประเทศ  
ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ และแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร (สวนสงเสริมความสัมพนัธระหวางเมือง)     
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ข้ันตอน 
(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. ประสานกับเมืองพ่ีเมืองนองตาง ๆ ในเรื่อง
รายละเอียดและกําหนดการจัดงาน 

รอยละ 
10 

รอยละ 10             

2 ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการจากปลัด-
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 
10 

รอยละ 20             

3. จัดทําโครงการขออนุมัติโครงการและประมาณ
การคาใชจาย 

รอยละ 
20 

รอยละ 40             

4. ประสานหนวยงานตางๆ ของกรุงเทพมหานคร 
เชน สํานักพัฒนาสังคม สํานักงานประชาสัมพันธ 

รอยละ 
20 

รอยละ 60             

5. ประสานหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงการ
ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต 

รอยละ 
20 

รอยละ 80             

6. จัดทํารายงานผลการเดินทางตอปลัด
กรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 
20 

รอยละ 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 3      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 

รอยละ 20 รอยละ 100             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 3      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 

รอยละ 20 รอยละ 100             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 3      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 

รอยละ 20 รอยละ 100             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 3      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. ประสานงานกับองคกรตางประเทศเพ่ือจัดทําหลักสูตร
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศ 

รอยละ 10 รอยละ 10             

2. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจากผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 20 รอยละ 30             

3. ขออนุมัติตัวบุคคลและคาใชจายในการเดินทางตาม
กําหนดการ 

รอยละ 20 รอยละ 50             

4. ติดตอประสานบุคคล/องคกร/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(อาทิ การทําหนังสือเดินทาง การซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน 
การจองท่ีพัก) 

รอยละ 20 รอยละ 70             

5. เดินทางไปฝกอบรมตามกําหนด รอยละ 20 รอยละ 90             

6. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการฝกอบรม รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 4     ความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอ
การใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขตเปาหมายใหแกชาวตางชาติท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 1    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. สรุปหัวขอท่ีสําคัญตามความตองการของกลุมเปาหมาย 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     มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงานและสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมรวมกับตางประเทศ             

ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ี 1    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/กิจกรรมท่ีเพ่ิมศักยภาพ
ของหนวยงานฯ 

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 6     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. ประสานงานกับเมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร
เรื่องกิจกรรมและกําหนดการจัดงาน 

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. จัดทํารายงานผลของโครงการตอปลัดกรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

รอยละ 20 รอยละ 90             

7. จัดทํารายงานผลของโครงการตอปลัดกรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 10 รอยละ 100             

รวม 7 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 7     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.จัดทําและขออนุมัติโครงการและคาใชจายในการดําเนินการ รอยละ 20 รอยละ 30             
3.จัดตังคณะทํางานดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานการตางประเทศ 

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             


	คำนำ
	คำนำ
	การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
	การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
	แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3
	แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3


