แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานการต่างประเทศ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :
มิติที่ : 1
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 224 8177
ตาแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน 60 70 80
* กรณีมีผลการดาเนินการต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
มิติที่ 1

น้าหนัก (ร้อยละ)
40

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

4 5
90 100

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน (ภาพรวม) :
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน และส่วนราชการในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินการอย่างดี

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน (ภาพรวม) :
- กิจกรรมฯ ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ฯต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สายงานนักทรัพยากรบุคคล
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของเมืองในต่างประเทศมีผลต่อการตัดสินใจลงนามข้อตกลงทาให้กาหนดการลงนาม
ข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่กาหนด

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
(1)
ลาดับที่

1

2

3
4

(2)
ตัวชี้วัด

ความสาเร็จในการเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ระดับสากล

(3)
เป้าหมาย

มีผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ
นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30
ของจานวน
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมอบรม
มีโครงการ/แผนงานเพื่อ
อย่างน้อย
การพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือ
3 โครงการ/
กับเมือง องค์การระหว่างประเทศ
แผนงาน
สถานเอกอัครราชทูต
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนงาน
ระดับ 4
ต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของเมือง
ความสาเร็จในการจัดประชุมกับ กรุงเทพมหานคร
ผู้นาเมืองหรือผู้บริหารระดับสูง
มีแผน

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

ร้อยละ 58.53

ร้อยละ 195

3 โครงการ

ร้อยละ 100

ระดับ 4

ร้อยละ 100

1 แผนงาน

ร้อยละ 100

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

ของเมืองหลวงจากกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ความร่วมมือกับ
เมืองหลวงในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อ
ขับเคลื่อน
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
อย่างน้อย
1 แผน
ระดับ 3

ระดับ 3

ร้อยละ 100

ร้อยละ 30

ร้อยละ 47.058

ร้อยละ 156

2 ครั้ง

4 ครั้ง

ร้อยละ 200

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 125

5

มีแบบพัฒนาสมรรถนะตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA
Pro 21st Competency Model

6

ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการ
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่
จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับต่างประเทศ
ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์

7
8

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

อย่างน้อย
7 ผลิตภัณฑ์

57 ผลิตภัณฑ์

ร้อยละ 814

1 ครั้ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 250

1 ฉบับ

ร้อยละ 100

และแสดงวิสัยทัศน์ของ
กรุงเทพมหานคร
9

จานวนผลิตภัณฑ์ที่นาไป
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

10

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
เข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับ
นานาชาติ
จานวนร้อยละของบุคลากรที่
ร้อยละ 40
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
สมรรถนะมีการนาเนื้อหาความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์หรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

11

12

จานวนรายงานผลการดาเนิน
โครงการด้านการตลาดและการ
สร้างภาพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความ

1 ฉบับ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(1)
ลาดับที่

13

(2)
ตัวชี้วัด

เชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศ
-โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัดโดยเมืองหรือองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของเมือง (การ
จัดการประชุมนายกเทศมนตรี
อาเซียน ครั้งที่ 5 หรือ The 5th
ASEAN Mayors Forum 2019)
จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับเมืองใน
ต่างประเทศ

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

3 ฉบับ

4 ฉบับ

ร้อยละ 133

คะแนนเต็ม

รวมคะแนน

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน...........ตัว ได้คะแนน .................... คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์

คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. ความสาเร็จในการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ระดับสากล

ผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วม
โครงการ
นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของ
จานวน
ผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ 58.536
(ผู้ประกอบการฯ
เข้าร่วม 82 คน
ส่งแนวทางการนา
ความรู้ไปใช้ 48 คน)

โครงการสร้างองค์ความรู้
ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศแก่ผู้ประกอบการ
เพื่อโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจเมือง

ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้
สานักงานการต่างประเทศดาเนินโครงการ
สร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
แก่ผู้ประกอบการเพื่อโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจเมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
ด้านการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงโอกาส
และช่องทางในการทาการค้าระหว่างประเทศ
แก่ผู้ประกอบการ อันจะนามาซึ่งการ
สนับสนุนการออกแบบธุรกิจที่มีแนวโน้ม
ความสาเร็จ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินภารกิจด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเมือง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายรวมจานวนทั้งสิ้น 200 คน
ประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok
Brand) จานวน 100 คน

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จในการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ระดับสากล

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
จานวน 77 คน และผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ วิทยากร และผู้
สังเกตการณ์ รวม 23 คน ดาเนินการ
ฝึกอบรมแบบ ไป - กลับ จานวน 2 วัน โดย
จัดงานระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม
2562 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม
เอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โดยก่อนการอบรมฯ สานักงานการ
ต่างประเทศได้หารือกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักพัฒนาสังคม นอกจากนั้น ยังได้ประชุมหารือกับ
หน่วยงานภายนอก และเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์การ
สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) องค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
(JETRO เจโทร กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยและกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาร่วม
เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1.สานักงานการต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร มีบทบาทนาในการดาเนินกิจการระหว่างประเทศ มี เครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนทาให้ขอรับการสนับสนุนการดาเนินโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
(JETRO เจโทร กรุงเทพฯ)
2. สานักพัฒนาสังคมให้ความร่วมมือในการคัดเลือกและประสานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฯ
3. ผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้ความสนใจการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงโอกาสและช่องทางในการทาการค้าระหว่างประเทศแก่
ผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการออกแบบธุรกิจที่มีแนวโน้มความสาเร็จ
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการเพื่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง
2. ร่างกาหนดการอบรมฯ
3. หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/692 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการสร้างองค์ความรู้
ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการฯ และหนังสือที่ กท 0410/1811 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
กรุงเทพมหานคร
4. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/792 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการฯ
5. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/867 ลงวันที่ 17 พฟษภาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการสร้างองค์ความรู้
ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการฯ
6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
7. เอกสารไฟล์การนาเสนอจากวิทยากร
8. เอกสารการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร จานวน 48 ฉบับ
9. รายงานการอบรม

คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนา
ที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง
องค์การระหว่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต

อย่างน้อย
3 โครงการ/
แผนงาน

3 โครงการ/
แผนงาน

1. กิจกรรมความร่วมมือ
Prosperity Fund Future
Cities ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจาประเทศไทย

2. ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
การบริหารจัดการน้าท่วม (Decision
Support System for Flood
Management) โดยการพัฒนาศักยภาพ
ในการป้องกัน บรรเทา และตอบสนองต่อ
น้าท่วมในเชิงรุก โดยการดาเนินการจัดตั้ง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
บริหารจัดการน้าท่วม
3. ด้านการคมนาคมแบบบูรณาการ
(Transit – oriented Development
Plan for Khlong Bang Luang area
including Bang Wa BTS Station) เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้การขนส่ง
สาธารณะรูปแบบต่าง ๆ โดยเพิ่มทางเลือก
ในการเดินทางหลากหลายรูปแบบ ทั้งรถ
ราง เรือ พร้อมทั้งเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่าง
การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนา
ที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง
องค์การระหว่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต

อย่างน้อย
3 โครงการ/
แผนงาน

3 โครงการ/
แผนงาน

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมความร่วมมือ
Prosperity Fund Future
Cities ระหว่าง
กรุงเทพมหานคร และสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจา
ประเทศไทย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษได้จัดการประชุม
Validation Workshop เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2561 โดยมีผู้แทนจากสานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล สานักการจราจรและขนส่ง สานัก
การระบายน้า สานักงานการต่างประเทศเข้าร่วม
ประชุมด้วย
3.คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ
Prosperity Fund Future Cities และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าประชุมเพื่อพิจารณา
รายละเอียดโครงการ (Terms of Reference)
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยมี
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ
สุดลาภา) เป็นประธานการประชุมและสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ประมูลผู้ดาเนินโครงการ Prosperity Fund
Future Cities ในกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนา
ที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง
องค์การระหว่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต

อย่างน้อย
3 โครงการ/
แผนงาน

3 โครงการ/
แผนงาน

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมความร่วมมือ
Prosperity Fund Future
Cities ระหว่าง
กรุงเทพมหานคร และสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจา
ประเทศไทย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ
สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติการเดินทาง
ของคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร จานวน 14 คน
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้า
คณะ และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นาย
สมพงษ์ เวียงแก้ว) ผู้แทนสานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
สานักการระบายน้า สานักการจราจรและขนส่ง
และสานักงานการต่างประเทศ ร่วมคณะเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
การดาเนินโครงการ Prosperity Fund Future
Cities ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 20
– 27 มกราคม 2562 ตามคาเชิญของสถานทูต
สหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย คณะฯ ได้
เดินทางเข้าร่วมประชุมแล้ว และได้สรุปรายงาน
การเดินทางเข้าร่วมการประชุมนาเรียน
ผู้ว่าราชการกทม.แล้ว

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนา
ที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง
องค์การระหว่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต

อย่างน้อย
3 โครงการ/
แผนงาน

3 โครงการ/
แผนงาน

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมความร่วมมือ
Prosperity Fund Future
Cities ระหว่าง
กรุงเทพมหานคร และสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจา
ประเทศไทย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. รองผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (นางอณุสรา ชื่นทรวง)ได้กาหนดให้มี
การประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษและผู้แทนจากสานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลและสานักงานการ
ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะทางานฯ
และขอให้สานักงานการต่างประเทศมีหนังสือถึง
Mr. Andrew Beirne ตาแหน่ง Economic and
Prosperity Counsellor สถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษประจาประเทศไทย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ให้ Mr. Paul Stevens and Mr. Tad
Fon Kho เข้าร่วมการประชุมและสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการในช่วงต้นและขอให้สถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษแปล TOR เป็นภาษาไทย

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนา
ที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง
องค์การระหว่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2. กิจกรรมความร่วมมือด้านการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่าง
กรุงเทพมหานครและกรุงเวียนนา

กรุงเทพมหานครและกรุงเวียนนาได้ร่วมหารือ
เรื่องการดาเนินความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในโอกาส
ที่นางมาเรีย วาสสิลาคู (Mrs. Maria Vassilakou)
รองนายกเทศมนตรีและรองผู้ว่าการกรุงเวียนนา
พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงเวียนนา และคณะผู้เชี่ยวชาญจาก
สาธารณรัฐออสเตรียเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึง่
ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย ทั้งนี้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเวียนนา
และกรุงเทพมหานครแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือ (Memorandum of Understanding
on Cooperation) (ฉบับปรับแก้ไข) ระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยจะ
ประสานแจ้งให้สานักงานการต่างประเทศทราบ
ผลการพิจารณาและกาหนดการลงนามอีกครั้ง

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนา
ที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง
องค์การระหว่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
ได้ประสานแจ้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ว่าทางฝ่ายออสเตรียยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะ
ดาเนินการอย่างไรต่อไปและขอให้รอผลการ
พิจารณาหลังการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นในช่วง
ปลายเดือนกันยายน 2562
3. กิจกรรมความร่วมมือกับสถาน 1. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จานวน 4 ราย เข้า
เอกอัครราชทูตต่างประเทศใน
ร่วมการประชุม The 26th Annual CCPPP
ประเทศไทย และสถาน
National Conference on Public - Private
เอกอัครราชทูตไทยใน
Partnership (P3 2018) ณ เมืองโทรอนโต
ต่างประเทศ
ประเทศแคนาดา ตามคาเชิญจากสถาน
เอกอัครราชทูตแคนาดาฯ เมื่อวันที่ 4 - 9
พฤศจิกายน
2. สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ จัดการ
อบรมให้ความรู้เรื่องความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (PPP) ให้กับผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จานวน
50 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนาที่
เกิดจากความร่วมมือกับเมือง องค์การ
ระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
3. กิจกรรมความร่วมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตต่างประเทศใน
ประเทศไทย และสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นาย
วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษา
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้เป็นประธานในการประชุมหารือ
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP) กับผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สานักการระบายน้า
สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
สานักการแพทย์ สานักการจราจรและขนส่ง สานักการคลัง
สานักงานกฎหมายและคดี
บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) โดยที่ประชุมได้นาเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาอุปสรรคอย่างกว้างขวาง

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศมีความสัมพันธ์อันดีกับสานักงานการต่างประเทศทาให้สามารถสนับสนุนความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการได้ อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ โดยผ่านการประชุมหารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการดาเนินโครงการกิจกรรมความร่วมมือ Prosperity Fund Future Cities
ระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทย ซึ่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา)ได้กล่าวชื่นชมความรวดเร็วใน
กระบวนการทางาน
2.ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สานักการระบายน้า สานักการจราจรและขนส่ง สานักการ
วางผังและพัฒนาเมือง สานักงานการต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่รับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการร่วมขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. กิจกรรมความร่วมมือ Prosperity Fund Future Cities ระหว่างกรุงเทพมหานคร และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทย
1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1206 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างหนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1227 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการลงนามในหนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1675 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง เอกอัครราชทูตอังกฤษเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามในหนังสือแสดง
เจตจานงโครงการความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร
4. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1831 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตให้ผู้จัดการโครงการ Prosperity Fund Future Cities และคณะฯ
เข้าร่วมประชุมหารือการดาเนินโครงการ Prosperity Fund Future Cities
5. ข้อมูลนาเรียน เนื่องในโอกาสที่ Mr. Paul Stevens ผู้จดั การโครงการ Prosperity Fund Future Cities ขอประชุมหารือในประเด็นการดาเนินโครงการ
Prosperity Fund Future Cities วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
6. หนังสือที่ กท 0505/1453 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ Future Cities
Prosperity Fund ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561
7. หนังสือที่ กท 0410/266 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดาเนินโครงการ Prosperity Fund Future
Cities ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 20 - 27 มกราคม 2562

2. กิจกรรมความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงเวียนนา
1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1657 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประชุมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)
2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1740 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1853 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรียและกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง MOU ความร่วมมือระหว่าง กทม. และกรุงเวียนนา
5. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0410/2204 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum
of Understanding on Cooperation) ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงเวียนนาฉบับปรับแก้ไข
6. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2311 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศประสานข้อมูลการลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมืแระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
3. กิจกรรมความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
1. หนั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กท 0410/229 ลงวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เรื่ อ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต แคนาดาประจ าประเทศไทยจั ด อบรมการให้ ค วา มรู้
เรื่องกระบวนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
2. หนั งสือจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดอบรมให้ ความรู้ เรื่อง ความร่วมมือระหว่ างภาครัฐ
และเอกชน (PPP)
3. หนังสือ ที่ กท 0410/2226 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 26th Annual CCPPP National Conference on
Public - Private Partnership (“P3 2018”) ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา
4. หนั งสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/229 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 26th Annual CCPPP
National Conference on Public - Private Partnership (“P3 2018”) ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา
5. หนั งสื อ ด่ วนที่ สุ ด ที่ กท 0410/1755 ลงวั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2561 เรื่ อง สถานเอกอั ครราชทู ต แคนาดาประจ าประเทศไทยขอเชิ ญ เข้ าร่ วมการประชุ ม
th
The 26 Annual CCPPP National Conference on Public-Private Partnership (“P3 2018”) ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
6. หนั งสื อจากสถานเอกอั ครราชทู ตแคนาดาประจ าประเทศไทย ลงวั นที่ 25 กรกฏาคม 2561 เรื่ อง ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุ ม The 26th Annual CCPPP
National Conference on Public - Private Partnership (“P3 2018”) ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

3. ความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานการ
ต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของเมือง

ระดับ 4

ระดับ 4

โครงการที่สนับสนุน
กิจกรรมการรวบรวมผลการ
ดาเนินงานด้านต่างประเทศ
ของกรุงเทพมหานครเพื่อ
วางแผนขับเคลื่อนภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. สานักงานการต่างประเทศได้มี
หนังสือเรียนหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วน
ราชการกรุงเทพมหานครและสานักงาน
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือ
กิจกรรมความร่วมมือที่ดาเนินการกับ
หน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศ
และความช่วยเหลือจากองค์การ
ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ต่อมาหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและสานักงานการต่างประเทศ
ได้วิเคราะห์และสรุปผลศักยภาพของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานครจากผลการ
ดาเนินการด้านการต่างประเทศของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพ ภารกิจด้าน
การต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
รวมถึงจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.
2563-2565)

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
3. ความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานการ
ต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของเมือง

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งที่
ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการของ
ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 –2565)
ตามที่สานักงานการต่างประเทศเสนอ และ
มอบหมายให้สานักงานการต่างประเทศนา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมเวียน
แจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
3. ความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานการ
ต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของเมือง

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. สานักงานการต่างประเทศได้นาร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ปรับแก้แล้ว
เวียนแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
โปรดให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2563–2565) และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดมอบหมายให้สานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณา
ความเชื่อมโยงการนาแผนยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศฯ ไปประกอบใน
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเห็นชอบให้เวียน
แจ้งแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศฯ ให้หน่วยงาน/ส่วน
ราชการกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงานด้านต่างประเทศต่อไป

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสาคัญกับการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
ปัญหา อุปสรรค
หน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นความสาคัญของการส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดาเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศ
และความช่วยเหลือจากองค์การต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หลักฐานอ้างอิง
1.การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดาเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศและความช่วยเหลือจากองค์ก ารต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศที่ กท 0410/ 2257 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดาเนินการ
กับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศและความช่วยเหลือจากองค์การต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.การจัดทายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
1. คาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 756/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
ของกรุงเทพมหานคร
2. คาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4342/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
3. ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565)
4. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้อง
นพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/2233 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2290 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ครั้งที่ 1/2561
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ และเอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

5. การเวียนแจ้งร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่แก้ไขแล้ว แก่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วน ที่ กท 0410/433 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 –
2565)
- หนังสือสานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0510/544 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2563 – 2565)
6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563–2565) และปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้โปรดมอบหมายให้สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาความเชื่อมโยงการนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศฯ ไปประกอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเห็ นชอบให้ เวียนแจ้งแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศฯ ให้ หน่วยงาน/ส่ วนราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านต่างประเทศต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสานักงาน
การต่างประเทศ ด่วน ที่ กท 0410/550 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 และ กท 0410/762 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

กรุงเทพมหานคร
มีแผนความ
ร่วมมือกับเมือง
หลวงในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก
อาเซียน
เพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
อย่างน้อย
1 แผน

1 แผนงาน

โครงการที่สนับสนุน
โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรม
ที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่าง
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
1. กิจกรรมการจัดประชุมในระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือ SOM
(Senior Officials Meeting)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
ปธ.ทปษ.ผว.กทม. เป็นประธาน
การประชุมหารือเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัด
ประชุม SOM และ 7th MGMAC
ร่วมกับสกต. และสยป. โดยได้
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอประเด็นในการจัดประชุมฯ
เพื่อเสนอต่อผว.กทม.
2. เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2562
ผอ.สยป. เป็นประธานการประชุม
หารือกับหน่วยงานต่างๆ ของกทม.
เพื่อระดมความคิดเห็นของแต่ละ
หน่วยงานนามากาหนด Theme
หลัก และTheme ย่อยสาหรับการ
จัดประชุม SOM และ7th MGMAC
และเสนอขอความเห็นชอบจาก
ผว.กทม.

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ผอ.สกต. พร้อมด้วยผู้อานวยการ
ส่วนแผนงานฯ และข้าราชการกลุ่ม
แผนงานและส่งเสริมกิจการ
ต่างประเทศได้เข้าประชุมหารือกับ
ผศ.ดร.ปิติ แสงศรีนาม
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์
อาเซียนศึกษา เพื่อขอรับฟังความ
คิดเห็นต่อหัวข้อย่อยสาหรับการ
จัดประชุม 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
1.การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 2.สิ่งแวดล้อมของเมืองหลวง
3. การดูแลสุขภาพคนเมือง
4. การขับเคลื่อน smart city
และ smart health โดยได้เสนอ
ให้นาเสนอประเด็นปัญหาร่วมแทน
การเสนอจุดแข็งของเมือง และได้
เสนอประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจเช่น
ปัญหาแรงงานข้ามชาติ และการ
ออกแบบอารยสถาปัตย์ เป็นต้น

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ปธ.ทปษ.ผว.กทม. เป็นประธานการ
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดประชุมคณะกรรมการจัด
ประชุมสุดยอดอาเซียนในส่วนที่
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบครั้งที่
1/2562 โดยได้สรุปหัวข้อการ
ประชุมหลักของการประชุม หัวข้อ
การประชุมย่อย ได้แก่
(1) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(2) สิ่งแวดล้อมของเมืองหลวง
เน้นขยะพลาสติก
(3) การดูแลสุขภาพคนเมือง
โครงการ PLC
(4) การขับเคลื่อน smart city และ
smart health

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกาหนด
การจัดประชุม ดังนี้
- การประชุม SOM
วันที่ 22 – 24 เมษายน 2562
- การประชุม MGMAG
วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562
โดยจัดประชุม UCLG วันที่ 28
มิถุนายน 2562
จากนั้น ได้เสนอให้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและนักวิชาการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อปรับหัวข้อย่อยให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น และดาเนินการทา
Pre – announcement เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และ
กาหนดประชุมหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
รผว.กทม. (นายเกรียงยศ สุดลาภา)
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดประชุมสุดยอดอาเซียนในส่วนที่
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกาหนดจัดการ
ประชุม ดังนี้
- การประชุม SOM
วันที่ 22 – 24 เม.ย. 2562
- การประชุม 7th MGMAC
วันที่ 26 – 28 มิ.ย. 2562
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบ
หัวข้อการประชุมหลัก Enhancing
Cooperative Network for Sustainable
Future หัวข้อการประชุมย่อย ได้แก่
1) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(Cultural Tourism and Community
Economic Development)

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2) สิ่งแวดล้อมของเมือง โดยเน้นเรื่องขยะ
พลาสติก (Public Private Participation
for Urban Environmental Well - being)
3) การดูแลสุขภาพของคนเมือง โครงการ
PLC ของสานักอนามัยที่ร่วมมือกับ JICA
(Aging Society and Urban Geriatric
Care Policy)
4) การขับเคลื่อน Smart City และ Smart
Health เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่
นาไปสู่ชีวิตที่ดีของคนเมือง (Capitalizing
Technology Innovation for Smart
Living) ทั้งนี้ รผว.กทม. ได้มอบ ปธ.ทปษ.
ผว.กทม. เป็นที่ปรึกษาคณะทางานด้าน
ข้อมูลสารัตถะและการจัดการประชุม

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562ปธ.ทปษ.ผว.
กทม. เป็นประธานการประชุมหารือ
เตรียมการประชุม SOM ทั้งนี้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อย่อยของการประชุมฯ
ได้ร่วมจัดทาข้อมูลด้านสารัตถะและให้
ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนาไปประกอบการ
ประชุม
7. การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
(Senior Officials Meeting: SOM)
ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการจัดการ
ประชุมผู้นาเมืองหลวงของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ที่จะจัดขึ้นในเดือน
มิถุนายนและได้เน้นถึงความสาคัญของ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้
และการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ จาก
เมืองหลวงอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุน
โครงการความร่วมมือระหว่างเมืองอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมร่วม
แสดงความคิดเห็นภายใต้ 4 หัวข้อ ดังนี้

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(2) การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
(3) สังคมผู้สูงอายุและนโยบายการดูแลสุข
ภาวะของผู้สูงอายุในเมือง
(4) การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่อัจฉริยะ
จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ
สร้างความร่วมมือในกลุ่มเมืองหลวงของ
ประเทศอาเซียน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ดาเนินความร่วมมือตามกรอบประชาคม
อาเซียนภายใต้ 3 เสาหลัก
8. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ปธ.ทปษ.ผว.กทม. เป็นประธานการประชุม
หารือถึงผลสรุปการประชุม SOM พร้อม
หารือถึงแนวทางในการจัดการประชุม
ผู้นาเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ 7

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
9. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ปธ.ทปษ.
ผว.กทม. เป็นประธานการประชุมด้าน
สารัตถะและเตรียมความพร้อมในการ
ประชุมผู้นาเมืองหลวงอาเซียนฯ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกต. สยป.
สวท. และสนศ. โดยที่ประชุมสรุปประเด็น
การนาเสนอของผว.กทม. 2 ประเด็น ได้แก่
(1) โครงการ Friend-to-Friend
(2) โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน
การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
2. กิจกรรมการประชุมผู้นาเมือง
หลวงอาเซียน ครั้งที่ ๗ หรือ 7th
MGMAC (Meeting of
Governors/Mayors of ASEAN
Capitals)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
รผว.กทม. (นายเกรียงยศ สุดลาภา)
เป็นประธานการประชุม คกก.
จัดประชุมสุดยอดอาเซียนในส่วนที่
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบซึ่งที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบเนื้อหาด้านสารัตถะ
ที่จะนาเสนอในที่ประชุม รวมทั้ง
แนวทางการจัดการประชุมฯ
และสถานที่ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหัวตะเข้
2. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
รผว.กทม. (นายเกรียงยศ สุดลาภา)
เป็นประธานการประชุม คกก.
จัดประชุมสุดยอดอาเซียนในส่วนที่
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) การเตรียมการด้านสารัตถะ
(2) การจัดการศึกษาดูงาน
(3) การเตรียมการด้านพิธีการและ
การต้อนรับ
(4) การเตรียมการด้านการรักษา
ความปลอดภัย

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. การประชุมผู้นาเมืองหลวงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 (The
7th MGMAC 2019) ระหว่างวันที่ 26–
28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี–
ลา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้นาเมืองหลวง
ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนใน
ระดับเมือง อีกทั้งเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวงใน
ภูมิภาคอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและ
ร่วมกันนาข้อสรุปของการประชุม
อาเซียนในระดับประเทศมาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเน้น
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ซึ่ง
ผู้นาเมืองหลวงอาเซียน ผู้แทนเมือง
และผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกเมืองได้
ร่วมกันถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับผู้นา
เมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมือง
หลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตามกรอบประชาคมอาเซียนภายใต้
๓ เสาหลัก ทั้งนี้ ผู้นาเมืองหลวงได้
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเห็นพ้องที่
จะดาเนินโครงการร่วมกัน 2
โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนอาเซียนและ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อีกทั้งยังมีข้อเสนอให้
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สอง เพื่อที่เยาวชนจะได้มี
ทักษะภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ
เยาวชนอาเซียนเมืองอื่นๆ
4. สกต. ได้จัดทารายงานสรุปการ
ดาเนินโครงการฯ ซึ่งรวบรวมข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้นาเมืองหลวง
ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้ง
ได้นาเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อโปรดทราบและปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้โปรดให้ความเห็นชอบเวียนแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล สานัก
สิ่งแวดล้อม สานักอนามัย

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
4. ความสาเร็จในการจัดประชุมกับ
ผู้นาเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของ
เมืองหลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
-

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ สานักการศึกษา และ
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เพื่อให้หน่วยงานพิจารณานาข้อมูลปรับ
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการต่อยอด
และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
5. สกต. ได้นาข้อสรุปจากการประชุมฯ
มาจัดทาร่างแผนและโครงการความ
ร่วมมือระหว่างเมืองหลวงอาเซียน
เพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการกาหนด
แนวทางและนโยบายในการดาเนิน
ความร่วมมือสาหรับการประชุม
ผู้นาเมืองหลวงอาเซียนครั้งต่อไป

หมายเหตุ

หลักฐานอ้างอิง
1. การประชุมหารือร่วมกับประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ในส่วนที่
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/73 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง สรุปการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้ าภาพจัดประชุมอาเซียน
พ.ศ. 2562 พร้อมเอกสารแนบ
2. การประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร (ก่อนการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ครั้งที่ 1/2562)
ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือสานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0503/160 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน
- สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
3. การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ และเอกสารแนบ
4. การเตรียมการจัดการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM) และการจัดประชุมผู้นาเมืองหลวงอาเซียนครั้งที่ 7
- สรุปสาระสาคัญการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/500 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมการด้านสารัตถะสาหรับการจัดประชุมผู้นาเมืองหลวง
อาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กท 0410/643 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมในระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
5. รายงานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานสรุปการดาเนินโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
7. รายงานการประชุมผู้นาเมืองหลวงอาเซียนครั้งที่ 7 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency Model

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ระดับ 3

ระดับ 3

โครงการที่สนับสนุน
กิจกรรมการออกแบบพัฒนา
สมรรถนะตาแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency
Model

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้อานวยการ
สานักงานการต่างประเทศได้มอบหมายให้
ส่วนแผนงานฯ เป็นเจ้าภาพดาเนิน
กิจกรรมการออกแบบพัฒนาสมรรถนะ
ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA
Pro 21st Competency Model ในการ
ประชุมของสานักงานการต่างประเทศ
2. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562ส่วน
แผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมืองได้
จัดประชุมนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือการ
ดาเนินกิจกรรมการออกแบบพัฒนา
สมรรถนะตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตาม
แบบ BMA Pro 21st Competency
Model โดยเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดาเนินกิจกรรมการออกแบบพัฒนา
สมรรถนะฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จากสานักงาน ก.ก. (กองอัตรากาลัง) และ
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รวมถึงผู้แทนจากส่วนส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สานักงานการ
ต่างประเทศ

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency Model

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
นอกจากนั้น ได้เสนอให้นาแบบสรุปผล
การวิเคราะห์สมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
จากการอบรมในข้อ 1 มาวิเคราะห์ในเชิงลึก
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะของตาแหน่ง
3. ผู้อานวยการสานักงานการ
ต่างประเทศได้พิจารณาส่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ - ระดับชานาญ
การพิเศษ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายอาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่
17 – 18 และ 21 – 23 มกราคม 2562
จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยได้ร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาภารกิจหลัก
(Key Result Areas) และสร้างตัวแบบ
สมรรถนะประจากลุ่มงาน/สายงาน
(Functional Competency: FC)ของ
ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
4.เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 256 ส่วนแผนงาน
และส่งเสริมศักยภาพของเมืองได้จัดการ
ประชุมเพื่อจัดทาแบบพัฒนาสมรรถนะ
ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency Model และรับฟังความ
คิดเห็นจากนักวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency Model

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สังกัดสานักงานการต่างประเทศ รวมถึง
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและสถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะฯ ต่างประเทศ ซึ่งผู้แทนจาก
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอให้นาสมรรถนะด้านความรู้
และทักษะประจาสายงานวิเทศสัมพันธ์
ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตามที่ได้ผ่านการ
ระดมความคิดจากการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ตามเส้นทางสายอาชีพ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
สมรรถนะของตาแหน่ง จากนั้นข้าราชการ
สานักงานการต่างประเทศได้ร่วมกันจัดลาดับ
ความรู้และทักษะที่จาเป็นต้องพัฒนา รวมถึง
ร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาโดยอ้างอิง
จากเครื่องการพัฒนาของ Competency
Based 70:20:10 Learning Model

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency Model

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ความรู้และทักษะประจาสายงานวิเทศ
สัมพันธ์ที่ได้จากการอบรม มีดังนี้
1. ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
2. ความรู้และทักษะการร่างหนังสือ
ราชการภาษาไทย - อังกฤษ
3. ความรู้เกี่ยวกับพิธีการทูต การพัฒนา
บุคลิกภาพ และมารยาททางสังคม
4. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สถานการณ์โลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ
ต่างประเทศและการจัดซื้อจัดจ้าง
6. ทักษะด้านการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
7. ทักษะการพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ
8. ทักษะด้านการสื่อสารและการ
ประสานงาน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency Model

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ได้ร่วมกันจัดอันดับความสาคัญ
ของความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนา
ดังนี้
1. ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
2. ความรู้และทักษะการร่างหนังสือ
ราชการภาษาไทย - อังกฤษ
3. ทักษะด้านการสื่อสารและการ
ประสานงาน
4. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์สถานการณ์โลก ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศ
5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ
ต่างประเทศและการจัดซื้อจัดจ้าง
6. ทักษะด้านการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ที่ประชุมได้วิเคราะห์เครื่องมือในการ
พัฒนา โดยอิงเครื่องมือตาม Competency
Based 70:20:10 Learning Model ดังนี้
1. ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (การ
ล่าม) ใช้การพัฒนา Learn by courses

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency Model

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. ความรู้และทักษะการร่างหนังสือ
ราชการภาษาไทย – อังกฤษ ใช้การพัฒนา
Learn by experience
3. ทักษะด้านการสื่อสารและการ
ประสานงาน ใช้การพัฒนา learn by
courses และ Learn by experience
4. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์สถานการณ์โลก ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศใช้การพัฒนา Peer Coaching
5. ความรู้เกีย่ วกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การต่างประเทศและการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้
การพัฒนา Job aids manuals และ
Peer coaching
6. ทักษะด้านการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ใช้การพัฒนา On
the job learning, Knowledge
sharing, Lesson learn sharing, Selfreflection note

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro
21st Competency Model

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6. เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 ส่วนแผนงาน
และส่งเสริมศักยภาพของเมืองได้
ดาเนินการทอดแบบสอบถามแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ
Competency Based 70:20:10
Learning Model และเมื่อวันที่ 19 ก.ค.
2562 ได้เก็บรวบรวมผล โดยได้จัดทา
สรุปผลความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ
Competency Based 70:20:10
Learning Model รายละเอียดดังแนบ
7. จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะของ
ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA
Pro 21st Competency Model

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
-

ปัญหา อุปสรรค
กิจกรรมฯต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานนักทรัพยากรบุคคล
หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานการประชุมสานักงานการต่างประเทศ ครั้งที่ 6 / 2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
2. หนังสือจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 0401/4881 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
และพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map: TRM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.- หนังสือส่วนแผนงานฯ ที่ ส่วนแผนงานฯ/274 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อจัดทาแบบพัฒนามรรถนะตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ
BMA Pro 21st Competency Model
4. แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ Competency Based 70:20:10 Learning Model
5. สรุปผลแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ Competency Based 70:20:10 Learning Model
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

6. ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ
มาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 30

ร้อยละ 47.058
(เยาวชน 119 ตน
เผยแพร่ 56 คน)

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับกรุงปักกิ่ง
ประจาปี 2561

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 4 คน
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน
1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับกรุงปักกิ่ง ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่
21 - 27 ตุลาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. โครงการแลกเปลี่ยน
2. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน
เยาวชนเฉพาะด้าน
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน
(Digital Content) กับ
2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
จังหวัดฟูกูโอกะ ประจาปี เฉพาะด้าน (Digital Content) กับจังหวัด
2561 เยาวชน
ฟูกูโอกะ ประจาปี 2561 เยาวชน
กรุงเทพมหานครเดินทาง กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัด
เยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
ฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 23 – 30 ตุลาคม
2561 ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
3. โครงการพัฒนาเยาวชน 3. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 7 คน
กรุงเทพมหานครร่วมกับ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน
เมืองพี่เมืองน้อง (การ
3 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตัน
แข่งขันรายการแบดมินตัน ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่
ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง 18 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุง
ณ กรุงจาการ์ตา
จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
6. ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ
มาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

4. โครงการแลกเปลี่ยน
4. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน
เยาวชนกับกรุงโซล ประจาปี และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน
2562
5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับกรุงโซล ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่
19 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
5. โครงการแลกเปลี่ยน
5. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 20 คน
เยาวชนกับจังหวัดไอจิ
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน
ประจาปี 2562
5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับจังหวัดไอจิ ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่
5 – 11 มิถุนายน 2562
ณ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
6. โครงการแลกเปลี่ยน
6. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 4 คน
เยาวชนกับเมืองแตกู
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน
ประจาปี 2562
1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับเมืองแตกู ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่
14 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองแตกู
สาธารณรัฐเกาหลี
7. โครงการแลกเปลี่ยน
7. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน
เยาวชนกับเมืองต้าเหลียน 17 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประจาปี 2562
จานวน 4 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับเมืองต้าเหลียน ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 1 – 6 กันยายน 2562 ณ
เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
6. ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ
มาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

8. โครงการ 15th Shanghai
International Youth
Interactive Friendship
Camp

8. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน 1 คน
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 15th
Shanghai International Youth
Interactive Friendship Camp ระหว่างวันที่
16 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน

9. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 14 คน
9. โครงการ Seoul
Friendship Festival 2019 และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน 6 คน
เข้าร่วมโครงการ Seoul Friendship Festival
2019 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน
2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
10. โครงการการแข่งขัน
10. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 2 คน
Wuhan Yanftze River
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน 1 คน
Crossing Festival ครั้งที่ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน Wuhan Yanftze River
Crossing Festival ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่
13 – 17 กรกฎาคม 2562 ณ นครอู่ฮั่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน
11. โครงการเข้าร่วมงาน
11. เยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 12 คน
เทศกาลดนตรี 2019
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน 3 คน
Chengdu International เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี 2019 Chengdu
Sister Cities Youth Music International Sister Cities Youth Music
Festival ระหว่างวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม
Festival ณ นครเฉิงตู
2562 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. เอกสารการนาความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง ประจาปี 2561
2. เอกสารการนาความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)
กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประจาปี 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
3. เอกสารการนาความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่
เมืองน้อง (การแข่งขันรายการแบดมินตันระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา

ตัวชี้วัด

7. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

2 ครั้ง

4 ครั้ง

โครงการที่สนับสนุน

1. โครงการสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมือง
น้อง (โครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับกรุงโซล ประจาปี
2561 การต้อนรับคณะเยาวชน
กรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร)
2. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับกรุงอูลานบาตอร์ ประจาปี
2562 คณะเยาวชนกรุง
อูลานบาตอร์ เดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ
เยาวชนกรุงโซล จานวน 30 คน และ
ผู้แทนกรุงโซล จานวน 5 คน เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ
กรุงโซล ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่
5 – 9 พฤศจิกายน 2562
ณ กรุงเทพมหานคร
2. กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ
เยาวชนกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศ
มองโกเลีย จานวน 10 คน และผู้แทน
กรุงอูลานบาตอร์ จานวน 3 คน เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ
กรุงอูลานบาตอร์ ประจาปี 2562
คณะเยาวชนกรุงอูลานบาตอร์
เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม –
6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

7. จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

3. โครงการสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมือง
น้อง (การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ
เมืองต้าเหลียน ประจาปี 2562
คณะเยาวชนเมืองต้าเหลียน
เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)

3. กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ
เยาวชนเมืองต้าเหลียน จานวน
17 คน และผู้แทนเมืองต้าเหลียน
จานวน 6 คน เข้าร่วมโครงการการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน
ประจาปี 2562 คณะเยาวชนเมืองต้า
เหลียนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์
2562 ณ กรุงเทพมหานคร
4. กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ
เยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะจานวน 5 คน
และผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะ จานวน
5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนเฉพาะด้าน (Digital
Content) กับจังหวัดฟูกูโอกะ
ประจาปี 2562 การต้อนรับคณะ
เยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะเยือน
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
23 – 29 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

4. โครงการสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมือง
น้อง (การแลกเปลี่ยนเยาวชน
เฉพาะด้าน (Digital Content)
กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประจาปี
2562 การต้อนรับคณะเยาวชน
จังหวัดฟูกูโอกะเยือน
กรุงเทพมหานคร)

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประจาปี 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
- หนังสือ ที่ กท 0410/2079 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)
กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประจาปี 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1731 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) กับจังหวัดฟูกูโอกะ
ประจาปี 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
- หนังสือ ที่ กท 0410/2265 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพมหานคร ปี 2561
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
2. โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจาปี 2561 การต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือ ที่ กท 0410/2105 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานการดาเนินโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (โครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจาปี 2561 การต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1801 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (โครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับกรุงโซล ประจาปี 2561 การต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือ ที่ กท 0410/2265 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพมหานคร ปี 2561
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

3 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงอูลานบาตอร์ ประจาปี 2562 คณะเยาวชนกรุงอูลานบาตอร์ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ที่ กท 0410/380 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานการรับคณะเยาวชน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงอูลานบาตอร์ ประจาปี 2562
คณะเยาวชนกรุงอูลานบาตอร์ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2326 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงอูลานบาตอร์ ประจาปี 2562 คณะเยาวชน
กรุงอูลานบาตอร์เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2562
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2017 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยานกับเมืองพี่เมืองน้อง
ของกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2562
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 14 มกราคม 2562
4. โครงการสร้างสังคมพหุวฒ
ั นธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน ประจาปี 2562 คณะเยาวชนเมืองต้าเหลียนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือ ที่ กท 0410/469 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานการดาเนินโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (การแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับเมืองต้าเหลียน ประจาปี 2562 คณะเยาวชนเมืองต้าเหลียนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/65 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (การแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับเมืองต้าเหลียน ประจาปี 2562 คณะเยาวชนเมืองต้าเหลียนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2162 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน ตามโครงการแลกเปลี่ยน
เมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2562
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2017 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยานกับเมืองพี่เมืองน้อง
ของกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2562
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
8. ร้อยละความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การตลาดและผลิตภัณฑ์ และแสดง
วิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

1. การเดินทางเข้าร่วมงาน
HKTDC Hong Kong
Gifts & Premium Fair
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน 6 คน
เข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Gifts &
Premium Fair ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่
26 - 28 เมษายน 2562 ขณะนี้ดาเนิน
โครงการเสร็จสิ้น และนาเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบผลการเข้า
ร่วมงานเรียบร้อยแล้ว
2. การประชุม Astana
2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรด
Economic Forum ครั้งที่ อนุมัติให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ
12 ณ กรุงอัสตานา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมจานวน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
4 คน เข้าร่วมการประชุม Astana
Economic Forum ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2562
ขณะนี้ดาเนินโครงการเสร็จสิ้น และนาเรียน
ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบผลการ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. การเดินทางเข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/477 ลงวั นที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1207/1178 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 และหนังสือที่ กท 1504/1085 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน
HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair
3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/644 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคลากรเดินทางเข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Gifts &
Premium Fair ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสธารณรัฐประชาชนจีน
4. หนังสือ ที่ กท 0410/1061 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน ร่วมงาน HKTDC Hong Kong Gifts &
Premium Fair ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสธารณรัฐประชาชนจีน
2. การประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12
1. หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/121 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐคาซักสถานเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ าร่วมการประชุม
Astana Economic Forum ครั้งที่ 12
2. หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/484 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปราชการต่างประเทศ
3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0500/0800 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเข้าร่วมการประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12
4. หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/639 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคลากรเดินทางเข้าร่วมการประชุม Astana Economic Forum
ครั้งที่ 12
5. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/763 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12
6. หนังสือ ที่ กท 0410/1176 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12

คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด

9. จานวนผลิตภัณฑ์ที่นาไป
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

อย่างน้อย

57 ผลิตภัณฑ์

7 ผลิตภัณฑ์

(เดินทาง 1 ครั้ง)

ต่อการเดินทาง
1 ครั้ง

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
-

โครงการที่สนับสนุน

โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์และแสดง
วิสัยทัศน์ของ
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัด
กรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติให้คณะ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จานวน 15 คน
เดินทางเข้าร่วมงาน Global Gathering
ครั้งที่ 14 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ

หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/732 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
2. หนังสือสานักพัฒนาสังคม ที่ กท 1504/1110 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
3. หนังสือสานักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5007/2353 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562
4. หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/608 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562
5. หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2016 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
6. ประกาศสานักงานการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกนักแสดงเยาวชนกรุงเทพมหานครสาหรับเทศกาลของเมืองพี่เมืองน้อง
ประจาปี 2562
7. หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/196 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562
8. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ประสานงานกับนครปูซานเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน Global Gathering ครั้งที่ 14
9. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขอสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินในราคาราชการ กรุงเทพฯ - ปูซาน
10. รายงานการเดินทาง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา

ตัวชี้วัด

10. จานวนครั้งของการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้า
ระดับนานาชาติ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

โครงการที่สนับสนุน

1. โครงการสัปดาห์เมืองพี่
เมืองน้อง ณ
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมือง
น้อง ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 (Sister
Cities Week 2019) ณ หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 – 29
มิถุนายน 2562 รวมถึงการต้อนรับและ
อานวยความสะดวกแก่คณะผุ้แทนเมืองจาก
เมืองพี่เมืองน้อง หรือหัวหน้าคณะ พร้อม
ผู้ติดตาม และคณะสิลปิน นักแสดงเยาวชน
เมืองพี่เมืองน้อง พร้อมเชิญผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมออกงาน ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2. เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์
บ้านพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ได้จัดทารายงานการจัดงานดังกล่าว
เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
โครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร
1 หนังสือ ที่ กท 0410/1259 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายงานการจัดงานโครงการสัปดาห์บ้านพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร
2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1039 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดงานสัปดาห์บ้านพี่เมืองน้อง ประจาปี 2562
3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1836 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร
4 หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2324 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง
5 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2061 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมเทศกาลเมืองพี่เมืองน้อง
6 คาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4822/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกรรคัดเลือกนักแสดงเยาวชนกรุงเทพมหานครสาหรับเทศกาลของเมืองพี่เมืองน้อง
7 คาสั่งกรุงเทพมาหนคร ที่ 10/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง
8 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/188 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อว รายงานการประชุมคณะทางานในการวางแผนกิจกรรมร่วมกันกับเมืองพี่เมืองน้อง ครั้งที่ 1
9 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/389 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบกาหนดโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร
10 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/409 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง หนังสือเชิญเข้ารว่มการจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้ อง ณ กรุงเทพมหานคร
11 คาสั่งสานักงานการต่างประเทศ ที่ 2 /2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร
12 หนังสือ ด่วนที่สุด ที กท 0410/603 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเฉพาะด้านระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองพี่
เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามภารกิจของหน่วยงาน
13 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 จากมณฑลชานตง
14 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 จากนครเซี่ยงไฮ้
15 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 จากกรุงอังการา

16 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 จากนครหลวงเวียงจันทน์
17 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 จากกรุงปักกิ่ง
18 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 จากจังหวัดฟูกูโอกะ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

11. จานวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนา
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามา
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุง
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ 40

ร้อยละ 100

1. โครงการเข้าร่วมการประชุม/
กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ
องค์การระหว่างประเทศในระดับ
เมืองที่กรุงเทพมหานครเป็น
สมาชิก

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 5 คน
เดินทางเข้าร่วมการประชุม The 14th
Conference on Countermeasures
to Combat Infectious Diseases in
Asia วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์
2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน
เข้าร่วมโครงการ WeGO East Asia
Regional Office Chengdu: Smart
City & e-Government Training
Program ประจาปี 2561 วันที่ 2-8
ธันวาคม 2561 ณ นครเฉิงตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ผู้บริหารและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม The 7th Asia Smart City
Conference ระหว่างวันที่ 12-16
พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองโยโกฮามา
ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
11. จานวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนา
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามา
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุง
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จานวน 4 ราย เดินทางเข้าร่วมการ
ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน
- 3 ธันวาคม 2562
5.ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต
ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จานวน 6 คน
เดินทางเข้าร่วมการประชุม The 15th
Conference on Countermeasures
to Combat Infectious Diseases in
Asia ระหว่างวันที่ 2–6 กันยายน
2562 ณ ไทเป ไตหวัน รายละเอียด
ตามหนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/1307
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
11. จานวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนา
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามา
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุง
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ของเมืองในเวทีระดับโลก

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 14 คน
นาโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เดินทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมการดาเนินโครงการ
Prosperity Fund Future Cities
ณ สหราชอาณาจักร วันที่ 20-27
มกราคม 2562
7. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน
เดินทางเข้าร่วมการประชุมเปิดตัว
รถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ (The
Launch Conference of the Deep
Blue Panda AI Bus) วันที่ 17-20
มกราคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
11. จานวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนา
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามา
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุง
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
7. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน
เดินทางเข้าร่วมการประชุม The
International Forum on
Transforming Cities for Decent
Work ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
8. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดิน
ทางเข้าร่วมงาน Smart Cities Africa
Casablanca 2019 ครั้งที่ 4 ระหว่าง
วันที่ 16 – 20 เมษายน 2562 ณ
เมืองคาซาบลังกา ราชอาณาจักร
โมร็อคโค
9. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
คณะ รวม 10 คน เดินทางเข้าร่วมงาน
Smart City Expo World Congress
2018 ณ เมืองบาร์เซโลนา
ราชอาณาจักรสเปน และเยือนกรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียวันที่
11-18 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
11. จานวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนา
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามา
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุง
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
3. โครงการแลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือนระหว่างผู้บริหาร
เมืองพี่เมืองน้อง
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1. การให้การต้อนรับคณะฯ เมือง
ปอร์โต
2. การให้การต้อนรับคณะฯ มณฑล
ชานตง
4. การให้การต้อนรับคณะผู้แทน
เมืองต้าเหลียน
5. การให้การต้อนรับหรือเดินทาง
เยือนเมืองอื่นๆ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 5 คน เดินทางเข้าร่วมการประชุม The 14th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia
วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

- หนังสือที่ กท 0410/371 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 14th Conference on Countermeasures to
Combat Infectious Diseases in Asia วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
2. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน เข้าร่วมโครงการ WeGO East Asia Regional Office Chengdu: Smart City & e-Government Training Program
ประจาปี 2561 วันที่ 2-8 ธันวาคม 2561 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หนังสือที่ กท 0410/45 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมโครงการ WeGO East Asia Regional Office Chengdu: Smart City &
e-Government Training Program ประจาปี 2561 วันที่ 2-8 ธันวาคม 2561 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
3. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 7th Asia Smart City Conference ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ เมือง
โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
- หนังสือที่ กท 0410/2143 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 7th Asia Smart City Conference ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
4. การเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF ครั้งที่ 5
- หนังสือที่ กท 0410/1653 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ
เมืองกาเซียนเท็ป สาธารณรัฐตุรกี
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2022 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ AMF ครั้ง
ที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ เมืองกาเซียนเท็ป สาธารณรัฐตุรกี
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
5.การเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 15th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia
- หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/1187 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การประชุม The 15th Conference on Countermeasures to Combat Infectious
Diseases in Asia
- หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/1307 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 15th Conference on
Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia ณ ไทเป ไต้หวัน
- หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/1463 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 15th
Conference on Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia ณ ไทเป ไต้หวัน
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ

6. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 14 คน นาโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดาเนินโครงการ Prosperity Fund
Future Cities ณ สหราชอาณาจักร วันที่ 20-27 มกราคม 2562
- หนังสือที่ กท 0410/266 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง สรุปรายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดาเนินโครงการ Prosperity
Fund Future Cities ณ สหราชอาณาจักร วันที่ 20-27 มกราคม 2562
- สรุปเนื้อหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
6. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ (The Launch Conference of the DeepBlue Panda
AI Bus) วันที่ 17-20 มกราคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หนังสือที่ กท 0410/215 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ (The Launch
Conference of the DeepBlue Panda AI Bus) วันที่ 17-20 มกราคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
7. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน เดินทางเข้าร่วมการประชุม The International Forum on Transforming Cities for Decent Work ครั้งที่ 2
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
- หนังสือที่ กท 0410/193 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The International Forum on Transforming Cities for
Decent Work ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
8. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมงาน Smart Cities Africa Casablanca 2019 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 20
เมษายน 2562 ณ เมืองคาซาบลังกา ราชอาณาจักรโมร็อคโค
- หนังสือที่ กท 0410/891 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมร่วมงาน Smart Cities Africa Casablanca 2019 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่
16 – 20 เมษายน 2562 ณ เมืองคาซาบลังกา ราชอาณาจักรโมร็อคโค
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
9. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ รวม 10 คน เดินทางเข่าร่วมงาน Smart City Expo World Congress 2018 ณ เมือง บาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน
และเยือนกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2561
- หนังสือที่ กท 0410/2338 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน Smart City Expo World Congress 2018 ณ เมือง บาร์เซโลนา
ราชอาณาจักรสเปน และการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงเวียนนา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน
2561

- หนังสือที่ กท 0410/310 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เวียนหนังสือผ่านเว็บไซต์
- สรุปสาระการเดินทางไปร่วมงาน Smart City Expo World Congress 2018 ณ เมือง บาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน และการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานคร และกรุงเวียนนา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน 2561
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
10. โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร
1.การให้การต้อนรับคณะฯ เมืองปอร์โต
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/2141 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1867 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร (การรับรองคณะนายกเทศมนตรี
เมืองปอร์โตเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1677 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/4725 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2539
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1824 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
- รายละเอียดความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมืองปอร์โต
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 กันยายน 2561
- หนังสือเมืองปอร์โต ที่ I/321300/18/CMP ลงวันที่ 19 กันยายน 2561
- ร่างกาหนดการดาเนินกิจการรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกับเมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
- สไลด์การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/5159 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- หนังสือสานักงานกฎหมายและคดี ด่วนที่สุด ที่ กท 0405/7929 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1810 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1849 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1951 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ประสานงานกับเมืองปอร์โต
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
2. การเดินทางเยือนนครอู่ฮั่น
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/2187 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
- ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างกรุงเทพมหานคร และนครอู่ฮั่น (ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน)
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1998 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1912 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1858 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร (การเดินทางเยื อนนครอู่ฮั่น
เพื่อยกระดับความสัมพันธ์จากเมืองฉันมิตรเป็นเมืองพี่เมืองน้อง)
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
3. การให้การต้อนรับคณะฯ มณฑลชานตง
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/2329 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
- ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพ ระหว่างมณฑลชานตง และกรุงเทพมหานคร (ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน)
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/5643 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2049 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1769 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1735 ลงวันที่ 29 กันยายน 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1482 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
4. การให้การต้อนรับคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ ส่วนส่งเสริมฯ/289 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1393 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วน ที่ กท 0410/492 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2075 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ ส่วนส่งเสริม/8583 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1870 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร (การรับรองคณะผู้แทน
เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน)
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1827 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1696 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/4716 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ประสานงานกับเมืองต้าเหลียน
- หนังสือเมืองต้าเหลียน ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
- หนังสือเมืองต้าเหลียน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
5. การให้การต้อนรับหรือเดินทางเยือนเมืองอื่นๆ
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วนที่สุดที่ กท 0410/595 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562
-รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร (การประชุม 2019
Shenzhen Smart City Forum with International Friendship Cities ณ เมืองเซินเจิ้น)
- หนังสือสานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0510/583 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 (ข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ด่วน ที่ กท 0410/289 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือเมืองเซินเจิ้น ลงวันที่ 23 มกราคม 2562
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามราคาเที่ยวบิน เส้นทางกรุงเทพฯ – เซินเจิ้น
- หนังสือ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ กบ.03-2/05/AW/รฐ0353/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
- หนังสือสานักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/393 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ประสานงานกับเมืองเซินเจิ้น
- หลักฐานการเผยแพร่ฯ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
12. จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการด้านการตลาดและการสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
ต่างประเทศ

เป้าหมาย
1 ฉบับ

ผลสาเร็จ
1 ฉบับ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดโดยเมืองหรือองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของเมือง (การจัด
การประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน
ครั้งที่ 5 หรือ The 5th ASEAN
Mayors Forum 2019)

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้
ความเห็นชอบในหลักการให้
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียนครั้งที่
5 ประจาปี พ.ศ. 2562 (The 5th
ASEAN Mayors Forum 2019) ตาม
การทาบทามของ UCLG ASPAC
2. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต
ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัด
กรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติโครงการฯ
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติค่าใช้จ่าย
โครงการดังกล่าว ภายในวงเงิน
2,000,000 บาท

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
12. จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการด้านการตลาดและการสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
ต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต
ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้พิจารณาสั่งการ
ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่
เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกและเข้า
ร่วมการประชุม พร้อมทั้งมีหนังสือถึง
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวก
ในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ สานักงานการ
ต่างประเทศอยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว

หมายเหตุ

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
12. จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการด้านการตลาดและการสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
ต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4.. การจัดการประชุมนายกเทศมนตรี
อาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 – 28
สิงหาคม 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมฯ
ผู้นาเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะออก
แถลงการณ์การประชุมนายกเทศมนตรี
อาเซียนครั้งที่ 5 ร่วมกัน โดยจะนา
ผลการประชุมและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประชุมครั้งนี้ไปใช้เป็นกรอบการ
ทางานระดับอื่นต่อไป รวมถึงการประชุม
Asia-Pacific Urban Forum ครั้งที่ 7
จัดโดย UNESCAP ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 15–17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนการจัดประชุมฯ
- กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนประสานงานเชิญนายกเทศมนตรีจากเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในภูมิภาคต่าง ๆของประเทศไทยเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ

ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการดาเนินงานโครงการด้านการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศ
1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประสานงาน UCLG ASPAC และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
2 หนังสือทาบทามให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562 (The 5th ASEAN Mayors
Forum 2019)
3 หนังสื อ ที่ กท 0410/656 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง องค์การ UCLG ASPAC ทาบทามกรุงเทพมหานครสนับสนุนเป็นเจ้าภาพการปะชุม The 5th ASEAN
Mayors Forum 2019
4 หนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีกล่าวเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5
5 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรุงเทพมหานครมีหนังสือเชิญถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5
6 หนังสือ ที่ กท 0410/2991 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5
7 หนังสือ ที่ กท 0410/1210 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ลงนามในหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญนายกเทศมนตรีอาเซียน
เข้าร่วมการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Mayors Forum 2019)
8 หนังสือ ที่ กท 0410/1251 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและโครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมือง (การจัดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 หรือ The 5th ASEAN Mayors Forum 2019)
9 หนังสือ ที่ กท 0410/1262 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง นาส่งหนังสือกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5
10 หนังสือ ที่ กท 0410/1352 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานกรุงเทพมหานครดาเนินการเพื่อการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5
11 หนังสือนอกประสานงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติ และกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จากัด
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานประจา
ตัวชี้วัด
13. จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับเมืองในต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

3 ฉบับ

4 ฉบับ

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
กับเมืองพี่เมืองน้องด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 7 - 13
กรกฎาคม 2562 ณ กรุงโซล และ
นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

2. กิจกรรมการประสานงานเพื่อการ 2. ได้ประสานศูนย์บริการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน สาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อดาเนินการ
ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ
ขยายผลตามกลุ่มเขต 6 กลุ่ม โดย
ดาเนินการแล้วเสร็จในสิ้นเดือน
สิงหาคม 2562 จากนั้นฝ่ายจังหวัด
ฟูกูโอกะจะเยือนกรุงเทพมหานคร
ในต้นเดือนกันยายน 2562
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
-

หมายเหตุ

ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องด้านการดูแลผู้สูงอายุ
1. หนังสือที่ กท 0410/1556 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุกับเมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงโซล
และนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2 หนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1102 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมือง
น้องด้านการดูแลผู้สูงอายุ (การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุกับเมืองพี่เมืองน้อง ณ สาธารณรัฐเกาหลี)
3 หนังสือที่ กท 0410/869 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบดาเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ณ กรุงโซลและนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
4 หนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 0410/2330 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานในการวางแผนดาเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง
2. กิจกรรมการประสานงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ
1 หนั งสื อที่ กท 0706/383 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมฯ และลงพื้นที่ติดตามการดาเนินโครงการฯ ระยะปีที่ 3 ครั้ งที่ 1 ในพื้นที่ชุมชน
นาร่อง 2 แห่ง
2. หนังสือที่ กท 0706/67 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมฯ และลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการฯ ในพื้นที่ชุมชนนาร่อง 2 แห่ง
3 หนังสือที่ ส่วนส่งเสริม/1062 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานการประสานงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long-Term Care:
PLC) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562 ครั้งที่ 1
4 หนังสือที่ กท 0706/9285 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดาเนินโครงการฯ ในพื้นที่นาร่อง 2 แห่ง ครั้งที่ 3
5 หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/809 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ส่งคู่มือ PLC ฉบับแก้ไขเนื้อหาเพื่อการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2561
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวศศิชา อัมพรวัฒนโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 1
2
3
4
5
*กรณีมผี ลการดาเนินงานต่ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.1
100

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ได้ดาเนินการจัดซื้อรายการค่าครุภัณฑ์ เรียบร้อยทันตามกาหนดเวลาและเป็นไปตามแผนที่กาหนด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ไม่มี อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
-ไม่ม-ี

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวศศิชา อัมพรวัฒนโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6
7
*กรณีมผี ลการดาเนินงานต่ากว่า 1.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.2
7
1.4
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินสาหรับโครงการต่างๆ เร่งติดตามและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการจัดทาเอกสารเพื่อ
นามาตั้งเบิกจ่ายเงินเมื่อกลับจากโครงการ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
เจ้าหน้าที่สานักงานการต่างประเทศให้ความร่วมมือในการจัดทาและรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเมื่อเดินทางกลับจาก
โครงการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
-ไม่ม-ี

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวศศิชา อัมพรวัฒนโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสาเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
0.4 0.8 1.2 1.6
2
*กรณีมผี ลการดาเนินงานต่ากว่า 0.4 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
2.1.3
2
2
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
-ไม่ม-ี

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวสลิลทิพย์ สมคา
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทางบการเงิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง
20 40 60 80 100
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2
6

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการจัดส่งเอกสารและรายงานทรัพย์สินและพัสดุประจาปี ให้ฝ่ายการคลัง สานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อดาเนินการในส่วนต่าง ๆ ต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ไม่มี อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
-ไม่ม-ี

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาววรนภัส แช่มลือนาม
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง
60
70 80 90 100
*กรณีมผี ลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น้าหนัก (ร้อยละ)
5

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
จัดทาตารางการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (SR1) และแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ /
กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์ (SR2) พร้อมเอกสารหลักฐานการตรวจเรียบร้อยแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดาเนินการเป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง :
- เอกสารหลักฐานการดาเนินการตามแบบฟอร์ม (SR1 และ SR2)
- หนังสือที่ กท 0410/804 ลว. 2 พฤษภาคม 2560
- หนังสือที่ กท 0410/2554 ลว. 31 ตุลาคม 2559

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละความสาเร็จในการในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวพิศมัย ขาวสอาด
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จในการจัดการเรื่อง
50
60
70
80
90
ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ขึ้นไป
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
3.1
-

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานการต่างประเทศดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและจัดทารายงานส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การปฏิบัติงานของสานักงานการต่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของทางราชการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
แฟ้มรายงาน

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
หมายเหตุ หน่วยงานที่ไม่ได้รับการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสาเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ ต้องรับการประเมินตัวชี้วัดที่ 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวพิศมัย ขาวสอาด
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
80
85
90
95 100
*กรณีมผี ลการดาเนินงานต่ากว่า ร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนทีไ่ ด้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.1
7

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :

โครงการการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแก่หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครภายใต้ข้อตกลงความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเมืองที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์อันจะนามาซึ่ งการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศที่ทันสมัย ทาให้ หน่วยงานกรุงเทพมหานครเข้าใจการดาเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครและ
กรอบความร่วมมือข้อตกลงความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (MOU) มากขึ้น ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูล
การดาเนินงานด้านต่างประเทศเชิงลึก ก่อให้เกิดการผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ไม่มี อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

๑. นโยบายการดาเนินงานด้านการต่างประเทศของแต่ละเมืองพี่เมืองน้องมีความแตกต่างกัน อีกทั้งการกาหนดนโยบายขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการหรือ
นายกเทศมนตรีของแต่ละเมือง ซึง่ มีวาระการดารงตาแหน่ง ดังนั้นการเปลีย่ นแปลงผู้ว่าราชการหรือนายกเทศมนตรีของแต่ละเมืองอาจส่งผลถึงความ
ต่อเนื่องและรูปแบบในการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องได้
๒. การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สานักงานการต่างประเทศมีข้อจากัดเชิงเทคนิคหลายประการ เช่น พื้นที่ของเว็บไซต์ไม่เพียงพอ
ต่อการลงข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟล์ VDO) หรือการประมวลผลของข้อมูลยังไม่มปี ระสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ยังมีความ
สับสนเนื่องจากมีข้อมูลทับซ้อนจานวนมาก เป็นต้น
๓. บุคลากรของหน่วยงานกรุงเทพมหานครขาดความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และทักษะการทางานด้านการต่างประเทศ จึงยังไม่สามารถ
ประสานงานหรือต่อยอดความร่วมมือโดยตรงกับเมืองพี่เมืองน้องได้ ต้องอาศัยสานักงานการต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ทาให้
การสื่อสารอาจล่าช้า
๔. สานักงานการต่างประเทศไม่มบี ุคลากรที่เชี่ยวชาญในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หรือการนาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจได้

หลักฐานอ้างอิง :
- ไม่มี -

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวปรางฉาย สรรค์วิทยากุล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2224 8175
ตาแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)
80
85 90 95 100
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.2
7

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
โครงการจัดทาคู่มือเพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครสาหรับชาวต่างชาติ (Guidebook for International Residents in
Bangkok) ได้รวบรวมข้อมูลที่มีความจาเป็นแก่การใช้ชีวิตของชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครและข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบคู่มือออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาฐานข้อมูลภาษาอังกฤษออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครใน
สานักงานเขตซึ่งให้บริการชาวต่างชาติ
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
โครงการจัดทาคู่มือฯ เป็นโครงการที่ดาเนินการโดยไม่ได้รับงบประมาณ แต่การรับทราบความคิดเห็นของชาวต่างชาติต้องดาเนินการ
ผ่านเว็บไซต์ https://www.thaivisa.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศใช้บริการเป็นจานวนมาก ซึ่งเรียกเก็บ
ค่าบริการสาหรับการประชาสัมพันธ์ แต่สานักงานการต่างประเทศได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยประสานขอความอนุเคราะห์จาก
เจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าว และได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
หลักฐานอ้างอิง :
หนังสือแจ้งผลการสารวจของกองงานผู้ตรวจราชการ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวพิศมัย ขาวสอาด
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.3
6

ผลการดาเนินงาน
5

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
กองงานผู้ตรวจราชการเป็นผู้ประสานจัดหาหน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นผู้ดาเนินการ
ทอดแบบสอบถามและแจ้งคะแนนสรุปมายังหน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
หนังสือแจ้งผลการสารวจของกองงานผู้ตรวจราชการ

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
มิติที่ : 4
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวบุษบา กระจ่างฉาย
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
60 70 80
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
*กรณีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ น้าหนัก(ร้อยละ)
4.1
7

ผลการดาเนินงาน
100

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ส่งเสริมกิจกรรมให้ข้าราชการและลูกจ้างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการ
เป็นข้าราชการที่ดี
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
คาสั่ง, รายงานการจัดอบรม, รายงานการประชุม

4
90

5
100

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวศศิ ศิลาทอง
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
1 2 3 4
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.1

น้าหนัก (ร้อยละ)
4

ผลการดาเนินงาน
5

คะแนนที่ได้

5
5

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
หน่วยงานทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินอันตรายจากการทางาน โดยเลือกความเสี่ยง 3 ลาดับแรก
ดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทางาน ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนด
มีแผนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของบุคลากรในองค์กร
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
เจ้าหน้าที่สานักงานการต่างประเทศ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
-ไม่ม-ี

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นายวรชิต กอบเจริญธรรม
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :นายช่างภาพชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
50 60
70
80
90
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.2

น้าหนัก (ร้อยละ)
4

ผลการดาเนินงาน
82

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
หน่วยงานจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเพศ อายุ ลักษณะงาน ตามแผนงาน
ที่กาหนด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
เจ้าหน้าที่ของสานักงานการต่างประเทศให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
แบบรายงานค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI)

