ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 1

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย
ตาแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 1522

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

1 2 3 4 5
≤60 70 80 90 100

ผลการดาเนินงาน : ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 20) และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 80)
ส่วนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (ร้อยละ 20)
องค์ประกอบ
1. การวางแผน

ร้อยละ
12

ผลงาน
12

2. การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ

4

4

3. การติดตามและประเมินผล

4

4

รายละเอียดผลการดาเนินการ
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในองค์ประกอบของ
การวางแผน (ได้แก่ กระบวนการจัดทาแผนฯ
เช่น การเก็บข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ ) ความสอดคล้อง
ของแผนฯ และความครบถ้วนของแผน
มีข้อมูลของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของหน่วยงานที่ครบถ้วนและรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส
และมีกระบวนการรายงานติดตามความก้าวหน้า
ต่อหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส โดยพิมพ์จาก
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (Daily plans)
- มีข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมทีส่ อดรับกับ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของ
หน่วยงานครบถ้วนและรายงานความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- มีการรายงานความก้าวหน้าและปรับปรุง
รายละเอียดผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
อย่างชัดเจนและรายงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกเดือน

ผลการประเมิน : (สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก)
องค์ประกอบ
คะแนนเต็ม
1. การวางแผน
12

คะแนนที่ได้
12

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

4

4

3. การติดตามแลประเมินผล

4

4

20

20

รวม

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 80)
สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการ
ดาเนินงาน

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)

1

ร้อยละของการนาความรู้เรื่อง
การไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่
จานวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่
มีในกรุงเทพมหานคร
ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมศักยภาพของ
กรุงเทพมหานครในการประชุม
หรือนิทรรศการนานาชาติ
จานวนผลิตภัณฑ์ที่นาไป
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 61.85

309.25

11

11

1 เครือข่าย

6 เครือข่าย

600

11

11

ร้อยละ 80

ร้อยละ100

125

11

11

อย่างน้อย
5 ผลิตภัณฑ์

59 ผลิตภัณฑ์

1,180

11

11

2
3

4

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(1)
ลาดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการ
ดาเนินงาน

5

ร้อยละของความสาเร็จในการจัด
ประชุมหรือสนับสนุนการจัด
ประชุมและนิทรรศการที่
กรุงเทพมหานครดาเนินการหรือ
หน่วยงานในพื้นที่ดาเนินการตามที่
ร้องขอ
จานวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการ
นาเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานการต่างประเทศผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

(5)
ร้อยละความสาเร็จ
(4) X 100
(3)
125

ร้อยละ 30

ร้อยละ 33

ร้อยละ 60

ร้อยละ 67.8

6

7

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

11

11

110

11

11

113

14

14

รวม
คะแนน 80

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน.....7......ตัว ได้คะแนน .........80........... คะแนน

80

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

1. ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ
มาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 20

ร้อยละ 61.85

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล
(เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทาง
เยือนกรุงโซล)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. ปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางศิลปสวย ระวีแสวสูรย์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดอนุมัติค่าใช้จ่ายและบุคคล
เดินทางเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล
ประจาปี 2561 โดยมีข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
จานวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล
ประจาปี 2561 คณะเยาวชน
กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุง
โซล ระหว่างวันที่ 17 - 22
พฤษภาคม 2561
(ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการ
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ คือ ร้อยละ 63)

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่มี
ความถนัดเฉพาะทางร่วมกับจังหวัด
ฟุกุโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานคร
เดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)

7. ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรด
อนุมัตโิ ครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
เฉพาะด้าน (Animation) กับ
จังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อร่วมในการ
สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย ญี่ปุ่น ประกอบด้วยข้าราชการ
สังกัดสานักงานการต่างประเทศ
จานวน 2 คน และเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา จานวน 5 คน
เดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4
พฤศจิกายน 2560
(ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการ
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ คือ ร้อยละ 100)
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
3. โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ Shanghai Youth
Interactive Friendship Camp
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และปลัด
กรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย
ระวีแสวสูรย์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้
โปรดอนุมัตขิ ้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จานวน 1 คน
และเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
จานวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ
14th Shanghai International
Youth Interactive Friendship
Camp ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 27 กรกฎาคม 2561
(ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการ
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ คือ ร้อยละ 20)

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

4. โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017
Chongqing Camp for Overseas
Chinese Youth)

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และปลัด
กรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย
ระวีแสวสูรย์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้
โปรดอนุมัตกิ ารแลกเปลี่ยนเยาวชน
ชาวจีนโพ้นทะเลกับนครฉงชิ่ง
ประจาปี 2561 (Chongqing
Summer Camp Overseas
Chinese Youth) ให้ข้าราชการ
และผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร
รวมจานวน 10 คน เดินทางเข้า
ร่วมโครงการ ณ นครฉงชิ่งและกรุง
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 9 - 27 กรกฎาคม 2561
(ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการ
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ คือ ร้อยละ 25)
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
5. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ
(เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทาง
เยือนจังหวัดไอจิ)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
9. ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรด
อนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จานวน 5 คน และนักเรียนผู้แทน
จากกรุงเทพมหานคร จานวน
20 คน เข้าร่วมโครงการเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่
31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน
2560 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ
ตามกรอบความสัมพันธ์บ้านพี่เมือง
น้อง ส่งเสริมความเข้าใฝจอันดี
ระหว่างเยาวชนจากกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดไอจิ รวมทั้งสนับสนุน
งานด้านการต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละของการ
นาความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในต่างประเทศมา
ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ คือ
ร้อยละ 100)

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

6. โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ
เมืองแตกู Daegue International
Youth Camp ประจาปี พ.ศ.
2561

6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติ
ราชการแทนผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง
ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้
โปรดอนุมัตกิ ารเดินทางแก่
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จานวน 1 คน และผู้แทนเยาวชน
กรุงเทพมหานคร จานวน 4 คน
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนนานาชาติเมืองแตกู
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่
30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561
(ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการ
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ คือ ร้อยละ 75)
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
7. โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่
เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจาปี
2560
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรด
อนุมัติให้ข้าราชการ และเยาวชน
กรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน
เดินทางไปเข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง
ประจาปี 2560 ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับกรุงปักกิ่งตาม
กรอบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
และเสริมสร้างบทบาทและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร
ในระดับนานาชาติ
(ร้อยละของการนาความรู้เรื่องการ
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ คือ ร้อยละ 50)

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
8. โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
เยาวชนร่วมกับเมือง
พี่เมืองน้องของ
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

8. ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สานักงานการต่างประเทศดาเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน กทม. กับเมืองต่าง ๆ ที่มีความตกลงร่วมกัน และกับเมืองที่มีการ
ประสานเชิญเข้าร่วมโครงการในปี 2561 โดยประสานแจ้งสานักการศึกษาเพื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร
สานักงานการต่างประเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยสานักงานการต่างประเทศ
ได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบกิจกรรม
กลุ่มและสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ของสานักงานการ
ต่างประเทศ ดาเนินโครงการจัดเตรียมความพร้อมเยาวชน และนาเยาวชนเข้าร่วม
โครงการตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล นครเซี่ยงฮ็ กรุงอูลานบาตอร์
เมืองแตกู นครฉงชิ่ง และจังหวัด ฟูกูโอกะ (ร้อยละความสาเร็จเท่ากับค่าเฉลี่ย
ผลสาเร็จตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 61.85)
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ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจาปี 2561 คณะเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล
- หนังสือ ที่ กท 0410/1214 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทาง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจาปี 2561 คณะเยาวชน
กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล

- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/718 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจาปี 2561 คณะเยาวชน
กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล
2. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
- เอกสารการเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ youtube
- หนังสือ ที่ กท 0410/2154 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation)
กับจังหวัดฟูกูโอกะ เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/1784 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการเสริมสร้างและขยาย
ความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัดฟูกูโอกะ เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 1305/1549 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง การอนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการเสริมสร้างและขยาย
ความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัดฟูกูโอกะ เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงาน
3. โครงการ 14th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หนังสือ ที่ กท 0410/1456 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการเข้าร่วมโครงการ 14th Shanghai International Youth Interactive Friendship
Camp ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หนังสือ ที่ กท 0410/1027 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ 14th Shanghai International
Youth Interactive Friendship Camp
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4. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลกับนครฉงชิ่ง ประจาปี 2561 (Chongqing Summer Camp Overseas Chinese Youth)
- หนังสือที่ กท 0410/1583 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลกับนครฉงชิ่ง ประจาปี
2561 (Chongqing Summer Camp Overseas Chinese Youth)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1100 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลกับนครฉงชิ่ง ประจาปี 2561
- หนังสือ ที่ กท 0410/2268 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2561
5. การเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
- ข้อมูลการแบ่งปันประสบการณ์ของเยาวชนในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/7685 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การอนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1779 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
6. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู ประจาปี 2561
- หนังสือ ที่ กท 0410/1399 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู ประจาปี 2561
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1008 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ
เมืองแตกู ประจาปี 2561
7. โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจาปี 2560 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เอกสารการเผยแพร่ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (นางสาวชนากานต์ ไชยสิทธางกูร และนางสาวสัณห์สุดา ธารงเลาหะพันธุ์) ผ่านทางเว็บไซต์ Dek-D
- หนังสือ ที่ กท 0410/2157 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ ง ประจาปี 2560
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/7683 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร เสนอขออนุมัติโครงการ
เสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจาปี 2560 และขออนุมัติเดินทางพร้อมค่าใช้จ่าย
ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและเยาวชนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/1548 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร เสนอขออนุมัติโครงการ
เสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจาปี 2560 และขออนุมัติเดินทางพร้อมค่าใช้จ่าย
ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและเยาวชนกรุงเทพมหานคร)
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- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/1774 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ
(โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจาปี 2560)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงาน
8. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ปี 2561
- หนังสือ ที่ กท 0410/2265 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2561
- หนังสือ ที่ กท 0410/947 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานโครงการจัดเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง
ของกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2561

- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/686 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เอง ขออนุมัติโครงการจัดเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2561
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

2. จานวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรม
ที่มีในกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

1. ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรด
อนุมัตโิ ครงการเสริมสร้างและขยาย
ความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับ
ต่างประเทศ (โครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล
ประจาปี 2560 การต้อนรับคณะ
เยาวชนกรุงโซล) ระหว่างวันที่
13 - 18 พฤศจิกายน 2560 คณะฯ
ประกอบด้วย คณะเยาวชนกรุงโซล
30 คน เจ้าหน้าที่กรุงโซล 5 คน และ
นักเรียนผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร
(1 เครือข่าย)
2. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่มี 2. ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรด
ความถนัดเฉพาะทางร่วมกับจังหวัด อนุมัตโิ ครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานคร เฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัด
ฟูกูโอกะ เพื่อร่วมในการสร้าง
เดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
ภาพยนตร์แอนิเมชันเนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น
ประกอบด้วยข้าราชการสังกัด
สานักงานการต่างประเทศ จานวน
2 คน และเยาวชนระดับอุดมศึกษา
จานวน 5 คน เดินทางเยือนจังหวัด
ฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 4 พฤศจิกายน 2560
หน้า 1/9
รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย

1 เครือข่าย

6 เครือข่าย

1. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล
(เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

3. โครงการลงนามสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับ
เมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
(การขยายความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับกรุงเนปิดอร์)

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
โปรดให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับ
คณะกรรมการการพัฒนากรุงเนปิดอร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามกระบวนการเพื่อพิจารณาร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ ของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ คือการนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีฯโดยผ่านสภากรุงเนปิดอร์ และอาจต้องใช้เวลานานทา
ให้ลงนามไม่ทันปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่งสานักงานการต่างประเทศ
อยู่ระหว่างการประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อขอทราบผล
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

4. กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตและชุมชนชาว
ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

4.1 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อิตาลีฯ เชิญผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิด
ประติมากรรมมิตรภาพไทย – อิตาลี
4.2 สถานเอกอัครราชทูตสหราช
อาณาจักรได้ขอเข้าศึกษาดูงาน
และหารือกับผู้แทนจาก
กรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมการ
ประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือการจัด
งานเทศกาล London Craft
Week
4.3 การจัดนิทรรศการภาพถ่าย
และเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ของ
สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจาประเทศไทย

หน้า 3/9

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

4.4 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษประจาประเทศไทยหารือ
ความร่วมมือโครงการ Future
Cities Prosperity Fund โดย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
เห็นชอบการลงนามในหนังสือ
แสดงเจตจานงความร่วมมือ
ระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษและได้
ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการความ
ร่วมมือ Future Cities Prosperity
Fund ของกรุงเทพมหานครแล้ว
นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อการวางแผน
โครงการเมื่อวันที่ 5 กันยายน
2561 ณ โรงแรมดุสิตธานีและได้
ส่งผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วม
อบรม ณ สหราชอาณาจักรระหว่าง
วันที่ 10 – 14 กันยายน 2561
แล้ว (4 เครือข่าย)
หน้า 4/9
รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
5. โครงการสถาปนาความร่วมมือ
กับนครเทียนจินเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการจัดแหล่งเรียนรู้

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
โปรดให้ความเห็นชอบในหลักการ
ลงนามรับรองความสัมพันธ์
(Reaffirmation) ระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับนครเทียนจินแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการตาม
กระบวนการเพื่อพิจารณาร่างรับรอง
ความสัมพันธ์ฯ ของนครเทียนจิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่อาจต้องใช้
เวลานานและมีการลงนามไม่ทัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง
สานักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่าง
การประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อขอ
ทราบผล
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
6. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ
(เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นาย
เกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปะสวย
ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติค่าใช้จ่าย
และบุคคลเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ
ประจาปี 2561 โดยคณะเยาวชน
จังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องและส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนของทั้งสอง
เมืองระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม
2561 โดยสานักงานการต่างประเทศ
ได้ดาเนินการต้อนรับคณะฯและ
รายงานผลการรับคณะฯนาเรียนปลัด
กรุงเทพมหานครทราบแล้ว
(1 เครือข่าย)
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ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการ และกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักต่อนานาประเทศ

หมายเหตุ

ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)
- เอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการสร้างเครือข่ายเยาวชนกรุงเทพมหานครต้อนรับเยาวชนกรุงโซล
- หนังสือ ที่ กท 0410/2304 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานการต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซล ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับกรุงโซล ประจาปี 2560
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1912 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ
(โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล ประจาปี 2560 การต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซล)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงาน
2. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่มีความถนัดเฉพาะทางร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
- หนังสือที่ กท 0410/2154 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัด
ฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 1305/3684 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การอนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการเสริมสร้างและขยายความ
สัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัด ฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/1784 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการเสริมสร้างและขยายความ
สัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัด ฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงาน
3. โครงการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน(การขยายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงเนปิดอร์)
-หนังสือที่ กท 0410/1458 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่องการขยายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงเนปิดอร์
- หนังสือที่ กท 0410/2282 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงเนปิดอว์
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงาน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จากเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แจ้งการ
นาบันทึกความเข้าใจ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครและกรุงเนปิดอร์เข้าคณะรัฐมนตรีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และขณะนี้
อยู่ระหว่างการเสนอผ่านสภากรุงเนปิดอร์
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4. กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร
4.1 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีฯ เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดประติมากรรมมิตรภาพไทย – อิตาลี

- หนังสือที่ กท 0410/536 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีฯ เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดประติมากรรม
มิตรภาพไทย – อิตาลี
4.2 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรได้ขอเข้าศึกษาดูงานและหารือกับผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือการจัดงานเทศกาล
London Craft Week
- หนังสือที่ กท 0410/680 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง สรุปสาระสาคัญในโอกาสเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือการจัดงานเทศกาล London Craft week
ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/423 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทยเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือการจัดงานเทศกาล London Craft Week
-หนังสือเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมฯการจัดงานเทศกาล
London Craft Week
4.3 การจัดนิทรรศการภาพถ่ายและเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย (Canada Day 1) วันที่ 25 กันยายน 2560
- หนังสือที่ กท 0410/1801 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายงานการเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายและเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจาประเทศไทย
- หนังสือสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานนิทรรศการ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/1702 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่องสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทยขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงาน
นิทรรศการ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมชมนิทรรศการ Canada Day 1
- หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/1589 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 เรื่อง สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทยขอใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุง เทพมหานคร
- หนังสือสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ขอใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
4.4 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทยหารือความร่วมมือโครงการ Future Cities Prosperity Fund
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1.586 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม Global Future Cities Programme:
Training and Dialogue ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
-หนังสือจากสถานทูตอังกฤษลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Global Future Cities
Programme: Training and Dialogue ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561
- หนังสือที่ กท 1002/ก.2455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการจากสานักการระบายน้าเพื่อเข้าร่วมโครงการ Future Cities
Prosperity Fund
- หนังสือที่ กท 1601/1251 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 แจ้งรายชื่อข้าราชการจากสานักการจราจรและขนส่งเพื่อเข้าร่วมโครงการ Future Cities Prosperity Fund
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- หนังสือที่ กท 0410/ 1562 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษขอเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบ
โครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Global Future Cities

-หนังสือที่ กท 0410/1390 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่องรายงานการประชุมกับผู้แทนจาก UN – Habitat UKBEAG และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจา
ประเทศไทย
-หนังสือที่ กท 0410/1329 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง UN - Habitat UKBEAG ขอเข้าประชุมหารือโครงการ Future Cities Prosperity Fund
- สาเนาคาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2454/2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ Future Cities
Prosperity Fundของกรุงเทพมหานคร
- หนังสือที่ กท 0410/1327 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการลงนามในหนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
5. โครงการสถาปนาความร่วมมือกับนครเทียนจินเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดแหล่งเรียนรู้
- หนังสือ ที่ กท 0410/673 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์มืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับมณฑลชานตง
- หนังสือ ที่ กท 0410/1699 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง การลงนามรับรองความสัมพันธ์ (Reaffirmation) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครเทียนจิน
- หนังสือ ที่ กท 0410/2254 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง การลงนามรับรองความสัมพันธ์(Reaffirmation) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครเทียนจิน
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 แจ้งขอให้ประสานส่งข้อเสนอการลงนามรับรองความสัมพันธ์ใหม่ฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรี
6. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ (เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)
- หนังสือที่ กท 0410/1429 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการรับคณะเยาวชน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประจาปี 2561
คณะเยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
-หนังสือที่ กท 0410/1065 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประจาปี 2561 คณะเยาวชนจังหวัดไอจิ
เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
-หนังสือลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 จากผู้อานวยการกองการต่างประเทศจังหวัดไอจิ แจ้งการนาคณะเยาวชนฯเยือนในเดือนกรกฎาคม 2561
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
การลงนามสถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจทาให้การลงนามล่าช้า
ไม่ทันตามกาหนด เนื่องจากช่วงเวลาในการพิจารณาการลงนามหรือกระบวนการพิจารณาการลงนามต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือใช้ระยะมากขึ้น
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

3. ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภาพ
ของกรุงเทพมหานครในการประชุมหรือ
นิทรรศการนานาชาติ

ร้อยละ 80

ร้อยละ100

1. โครงการเข้าร่วมการประชุม
ระดับผู้นาเมืองหลวงกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน (The Meeting of
Governors/Mayors of the
Capitals of ASEAN 2017)

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรด
อนุมัติให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน 2 คน เดินทางเข้า
ร่วมการประชุมฯ 5th Meeting of
Governors/Mayors of ASEAN
Capital 2017 ณ กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อหารือ
ระหว่างผู้นาเมืองจากเมืองหลวง
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
เกี่ยวกับการดาเนินความร่วมมือ
ระหว่างเมืองหลวงในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสมาชิก
ในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
ส่งเสริมบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะเมืองที่มีส่วนร่วมในการ
ริเริ่มก่อตั้งการประชุมอาเซียนใน
ระดับเมือง (ร้อยละ 100)
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หมายเหตุ

ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2. โครงการเข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองหลวงใน
กลุ่มประเทศอาเซียน (The Senior
Officials Meeting of the
Capitals of ASEAN 2018)

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
โปรดรับเชิญเข้าร่วมการประชุม
The 6th Meeting of Governor/
Mayors of ASEAN Capitals
2018 และโปรดมอบหมายให้
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนเข้าร่วม
การประชุม World Cities
Summit 2018 พร้อมข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร รวม 26 คน
เพื่อหารือความรู้ระหว่างผู้นาเมือง
จากเมืองหลวง ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน และเสริมสร้างบทบาท
ของกรุงเทพมหานครในระดับ
นานาชาติ (ร้อยละ 100)
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หมายเหตุ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน

3. โครงการเข้าร่วมการประชุม
Asian Pacific Cities Summit
- Working Level Meeting
(APCS)

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรด
อนุมัติให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษา
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร และนายพลสัณห์
โพธิ์ศรีทอง) และปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน
2 คน เดินทางเข้าร่วมการเข้าร่วมการ
ประชุม 12th Asian – Pacific City
Summit ณ เมืองฟูกูโอกะ และการเข้า
ร่วมพิธีราลึกสันติภาพ 2018 ณ เมือง
ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น (ร้อยละ 100)
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

4. โครงการเข้าร่วมการประชุมที่ 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้ง
จัดโดย Asian Mayors Forum ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารองค์การ Asian Mayors Forum
(AMF)
ครั้งที่ 6 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน เนื่องจากติดภารกิจ
(ร้อยละ 100)
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัด
5. โครงการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร CITYNET กรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติให้
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร)
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน
2 คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์จากเมือง
และองค์การต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งติดตามการ
ดาเนินงานขององค์การฯ ในฐานะ
ผู้บริหารองค์การ และเพิ่มบทบาทด้าน
การต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
(ร้อยละ 100)
หน้า 4/10

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
6. โครงการเข้าร่วมประชุมที่
จัดโดยองค์กร Metropolis

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พิจารณาแจ้งติดภารกิจ ไม่สามารถเข้า
ร่วมการประชุม Metropolis Annual
Meeting 2018 ระหว่างวันที่ 26 - 29
สิงหาคม 2561 ณ จังหวัด Gauteng
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
(ร้อยละ 100)
7. โครงการจัดหรือเข้าร่วมการ 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
ประชุมทั้งในเชิงวิชาการและ อนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติการในระดับนานาชาติ จานวน 2 คน เดินทางเข้าร่วมการ
ด้านการบริหารและพัฒนา
ประชุม Global Forum for Local
เมืองอย่างยั่งยืนในต่างประเทศ Governments ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซบียา
เพื่อแสดงศักยภาพและ
ประเทศสเปน และบันทึกความเข้าใจ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองเซบียา
ของกรุงเทพมหานคร
เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความท้าทายเพื่อให้เมืองต่าง ๆ มีการ
พัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
(ร้อยละ 100)
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
8. โครงการเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม Moscow Urban
Forum

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา
แจ้งติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุม Moscow Urban Forum 2018
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561
ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
(ร้อยละ 100)
9. โครงการจัดหรือเข้าร่วมการ 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรด
ประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ อนุมัติให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
และเสริมสร้างศักยภาพของเมือง กรุงเทพมหานคร และและปลัดกรุงเทพในกรอบขององค์การ
มหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รอง
สหประชาชาติและองค์การ
ปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ระหว่างประเทศอื่น ๆ
ปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวน 2 คน
เดินทางเข้าร่วมการประชุม Growing Up
Urban - a conversation with Mayors
on making city safe and sustainable
for every child ณ เมืองสุราบายา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ร้อยละ 100)
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

10. โครงการเข้าร่วม
1.1 การเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ ณ มณฑล
กิจกรรม/การประชุมในกรอบ ชานตง ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2561
เมืองพี่เมืองน้อง
1.2 การเดินทางเข้าร่วมงาน Wuhan Yangtze
River Crossing Festival ณ นครอู่ฮั่น ระหว่าง
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2561
1.3 การเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศ
มองโกเลีย ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม
2561 (ร้อยละ 100)
11. โครงการเข้าร่วม
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติให้
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์
กับเมืองพี่เมืองน้องในระดับ เลิศประพันธ์) และและปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารเมือง
(นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดอนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จานวน 2 คน เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
โอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี เพื่อหารือระหว่างผู้นา ตามคาเชิญของ
ผู้ว่าราชการกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
(ร้อยละ 100)
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หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นาเมืองหลวงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of the Capitals of ASEAN 2017)
- หนังสือ ที่ กท 0410/2272 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม 5th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capital
2017 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1967 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม 5th
Meeting Governors/Mayors of ASEAN Capital 2017 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1795 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง การประชุม 5th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capital 2017
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2. โครงการเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน (The Senior Officials Meeting of the Capitals of ASEAN 2018)
- หนังสือที่ กท 0410/1454 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม การประชุม The 6th Meeting of Governor/
Mayors of ASEAN Capitals 2018 และการประชุม World Cities Summit 2018 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- หนังสือที่ ด่วนที่สุด กท 0410/1142 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 6th Meeting of
Governor/ Mayors of ASEAN Capitals 2018 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 และการประชุม World Cities Summit 2018 ระหว่างวันที่ 8 - 11
กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
3. โครงการเข้าร่วมการประชุม Asian Pacific Cities Summit - Working Level Meeting (APCS)
- หนังสือ ที่ กท 0410/--- ลงวันที่--- กันยายน 2561 เรือ่ ง รายงานการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม 12th Asian – Pacific City
Summit ณ เมืองฟูกูโอกะ และการเข้าร่วมพิธีราลึกสันติภาพ 2018 ณ เมืองฮิโรชิมา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1288 ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม
th
12 Asian – Pacific City Summit ณ เมืองฟูกูโอกะ และการเข้าร่วมพิธีราลึกสันติภาพ 2018 ณ เมืองฮิโรชิมา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561
- หนังสือ ที่ กท 0410/1659 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง การประชุม 12th Asian – Pacific City Summit ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
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4. โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดย Asian Mayors Forum (AMF)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การติดต่อประสานงานกับองค์การ AMF
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1880 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ Asian Mayors Forum ครั้งที่ 6
ณ กรุงเตหะราน สาธารรรัฐอิสลามอิหร่าน
5. โครงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร CITYNET
- เอกสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซด์
- หนังสือ ที่ กท 0410/255 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง รายงานการเดินทาง เข้าร่วมการประชุม 2017 CityNet Congress ณ กรุงโคลัมโบ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1855 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติการเข้าร่วมการประชุม 2017 CityNet Congress ณ กรุงโคลัมโบ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
6. โครงการเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยองค์กร Metropolis
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1293 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การประชุม The Metropolis Annual Meeting 2018 ณ จังหวัด Gauteng
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การติดต่อประสานงานกับองค์กร Metropolis
7. โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการในระดับนานาชาติด้านการบริหารและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพ
และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ที่ กท 0410/2234 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง การเดินทางไปร่วมประชุม Global Forum for Local Government ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซบียา
ประเทศสเปน และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองเซบียา
- บันทึกความเข้าใจระหว่างเมืองเซบียา ประเทศสเปน กับกรุงเทพมหานคร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1853 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไปร่วมการประชุม Global Forum
for Local Governments ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซบียา ประเทศสเปน
8. โครงการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Moscow Urban Forum
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1074 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง การประชุท Moscow Urban Forum 2018 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม
2561 ณ กรุงมอสโก
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การติดต่อประสานงานกับผู้จัดการประชุม Moscow Urban Forum
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9. โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในกรอบขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
- หนังสือ ที่ กท 0410/1004 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Growing Up Urban – a conversation with
Mayors on making city safe and sustainable for every child ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุม Growing Up Urban – a conversation with Mayors on making city safe and sustainable
for every child ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- หนังสือที่ กท 0410/093 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองสุราบายา และผู้แทนองค์กร UNICEF ขอเชิญผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครร่วมการประชุม ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
10.โครงการเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุมในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง
10.1 การเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ ณ มณฑลชานตง ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2561
- หนังสือที่ กท 0410/1557 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ ณ มณฑลชานตง
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1224 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขออนุมตั ิตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายโครงการการเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ ณ
มณฑลชานตง
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การติดต่อประสานงานกับผู้จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ ณ มณฑลชานตง
10.2 การเดินทางเข้าร่วมงาน Wuhan Yangtze River Crossing Festival ณ นครอู่ฮั่น ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2561
- หนังสือที่ กท 0410/1371 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการเข้าร่วมงาน Wuhan Yangtze River Crossing festival ณ นครอู่ฮั่น
- หนังสือที่ กท 0410/1036 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมงาน Wuhan Yangtze River Crossing Festival
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การติดต่อประสานงานกับผู้จัด Wuhan Yangtze River Crossing Festival
10.3 การเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2561
- หนังสือที่ กท 0410/ ลงวันที่ กันยายน 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1289 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและกาหนดการเดินทางเยือนกรุงอู ลานบาตอร์
ประเทศมองโกเลีย
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/986 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง พิจารณาการเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรุงอูลานบาตอร์
11. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องในระดับผู้บริหารเมือง
- หนังสือ ที่ กท 0410/315 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/52 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง กรุงโซลเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2018
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด
4. จานวนผลิตภัณฑ์ที่นาไป
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

อย่างน้อย
5 ผลิตภัณฑ์

59 ผลิตภัณฑ์

1. โครงการเข้าร่วมงานกวางโจว
แฟร์ 2018 ณ นครกวางโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม
2561

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) และ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 3 คน
เดินทางเข้าร่วมโครงการ Guangzhou Fair
2018 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
นครกวางโจวและกรุงเทพมหานคร
ส่งเสริมการแสดงศักยภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของกรุงเทพมหานคร โดยคณะฯ ได้
เดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าวแล้ว
(จานวนผลิตภัณฑ์ที่นาไปประชาสัมพันธ์ - )
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรม การตลาดและ
การท่องเที่ยว ณ เมืองพี่เมือง
น้องของกรุงเทพมหานคร (การ
เข้าร่วมการประชุม
2017 Wuhan International
Friendship City Forum on
Trade and Investment
Cooperation ณ นครอู่ฮั่น
ระหว่างวันที่ 13 - 17
พฤศจิกายน 2560)

2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติ
ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) และ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 7 คน
เดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์กับนคร
อู่ฮั่น ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทที่ดี และ
สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร และคณะฯ ได้เดินทาง
เข้าร่วมงานดังกล่าวแล้ว
(จานวนผลิตภัณฑ์ที่นาไปประชาสัมพันธ์
24 ผลิตภัณฑ์)
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

3. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
เสริมสร้างและขยาย
ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาติ (การเข้า
ร่วมงาน Seoul Friendship
Festival for Cities ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่
30 สิงหาคม - 3 กันยายน
2561)

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นาย
เกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย
ระวีแสงสูรย์) และข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 26 คน เดินทางเข้าร่วมงานฯ
เพื่อ กระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร
และกรุงโซล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
วัฒนธรรมและเสริมสร้างบทบาทและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครใน
ระดับนานาชาติ
(จานวนผลิตภัณฑ์ที่นาไปประชาสัมพันธ์
35 ผลิตภัณฑ์ )
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หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการเข้าร่วมงานกวางโจวแฟร์ 2018 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หนังสือที่ กท 0410/2148 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การเดินทางเข้าร่วมโครงการ Guangzhou Fair 2018 ณ นครกวางโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ขออนุมัติโครงการ ตัวบุคคล และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ Guangzhou Fair 2018 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การตลาดและการท่องเที่ยว ณ เมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร (การเข้าร่วมการประชุม
2017 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation ณ นครอู่ฮั่น ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560)
- หนังสือที่ กท 0410/2148 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานเข้าร่วมการประชุม 2017 Wuhan International Friendship City
Forum on Trade and Investment Cooperation ณ นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1850 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม 2017 Wuhan
International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1622 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง การเข้าร่วมการประชุม 2017 Wuhan International Friendship
City Forum on Trade and Investment Cooperation ณ นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างและขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ (การเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Festival for Cities
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561)
- รายการผลิตภัณฑ์ที่นาไปจาหน่าย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีรวม 35 ผลิตภัณฑ์
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1468 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน Seoul Friendship
Festival for Cities
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1025 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Festival for Cities
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
เนื่องจากนครกวางโจวเชิญผู้แทนจากกรุงเทพมหานครในฐานะผู้เข้าร่วมงาน โดยไม่มีการเชิญให้นาสินค้ามาแสดงในงาน Guangzhou Fair 2018
กรุงเทพมหานครจึงไม่ได้ส่งสินค้าเข้าร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

5. ร้อยละของความสาเร็จในการจัด
ประชุมหรือสนับสนุนการจัดประชุม
และนิทรรศการที่กรุงเทพมหานคร
ดาเนินการหรือหน่วยงานในพื้นที่
ดาเนินการตามที่ร้องขอ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการจัดงาน Days of
Moscow ณ กรุงเทพมหานคร
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรด
เห็นชอบการจัดงาน Days of Moscow in
Bangkok และได้โปรดมอบหมายผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล
พรหมลักขโณ) และประธานที่ปรึกษาของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน
ฝ่ายกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับคณะ
ผู้แทนกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซียและ
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่
12 - 16 ธันวาคม 2560 เพื่อเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับกรุงมอสโก และครบรอบ 120 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย
(ร้อยละ 100)

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
2. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมหรือสร้างเครือข่าย
นานาชาติเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจเมือง
(การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
และการเข้าร่วมการอภิปราย
หัวข้อ “เมืองอัจฉริยะและ
นวัตกรรมเมือง: แนวโน้มใน
อนาคตของเมืองต่างๆ ในโลก
(Smart City and Urban
Innovation: Future Trends
of Globla Cities”) ระหว่าง
วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2561)

หน้า 2/3

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรด
เห็นชอบ และอนุมัติให้สานักงานการ
ต่างประเทศให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
เอกอัครราชทูตออสเตรียประจาประเทศ
ไทย และเจ้าหน้าที่จากสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรียประจาประเทศ
ไทย และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) และ
ข้าราชการจากสานักงานการต่างประเทศ
ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะ
และนวัตกรรมเมือง: แนวโน้มในอนาคต
ของเมืองต่างๆ ในโลก (Smart City and
Urban Innovation: Future Trends of
Globla Cities”) ณ โรงแรมอนันตรา
สยาม กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 100)

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการจัดงาน Day of Moscow in Bangkok ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2560
- หนังสือที่ กท 0410/ 2289 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานการจัดงาน Days of Moscow in Bangkok
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/ 2144 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและขยาย
ความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (การจัดงาน Days of Moscow in Bangkok)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/ 1934 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นความชอบเปลี่ยนแปลงกาหนดการจัดงาน Days of
Moscow in Bangkok และมอบหมายผู้บริหารกรุงเทพมหานครหารือการจัดงานฯ ร่วมกับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจาประเทศไทย
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/ 1673 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดงาน Days of Moscow in Bangkok
- หนังสือที่ กท 0410/ 2660 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สรุปข้อมูลประชุมหารือการจัดงาน Days of Moscow ณ กรุงเทพมหานคร
2. การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และการเข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมเมือง: แนวโน้มในอนาคตของ
เมืองต่างๆ ในโลก (Smart City and Urban Innovation: Future Trends of Globla Cities”) ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2561
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0140/445 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0140/371 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบการต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
- หนังสือ ที่ กต 1502/273 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 กับสาธารณรัฐออสเตรียในด้านการสร้าง
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และการวิจัย
- ข้อมูลนาเรียนในโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
- กาหนดการ ข้อมูล และคากล่าวในการอภิปรายหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมเมือง: แนวโน้มในอนาคตของเมืองต่างๆ ในโลก (Smart City
and Urban Innovation: Future Trends of Globla Cities”)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
หน้า 3/3

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

6. จานวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนา
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามา
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุง
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ 30

ร้อยละ 33

1. โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
เมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน (โครงการ
Sister City Senior Officials on
international Cooperation)

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
ปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติ
โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
เมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City
Senior Officials on
international Cooperation)
ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม
2561 เพื่อวางแผนการดาเนิน
ร่วมกันกับเมืองพี่เมืองน้อง จานวน
34 เมือง 1 มณฑล เพื่อแสวงหา
การแลกเปลี่ยนในเวทีต่างประเทศ
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
กรุงเทพมหานคร

หน้า 1 /9

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
2. โครงการพัฒนาบุคคลากรหรือ
การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
เมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร
(โครงการ Program for Sister
City Coordinators 2018
ณ นครนครเทียนจิน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2. ปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้
อนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จานวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ
Program for Sister City
Coordinators 2018 ณ นคร
เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. โครงการเข้าร่วมการประชุมของ 3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
องค์กรที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้า ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย
ร่วมเป็นสมาชิก (การประชุม
ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Mayor’s Roundtable และการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพประชุม Chicago Forum on
มหานคร) ได้อนุมัติให้ผู้แทน
Global Cities ระหว่างวันที่ 6 – กรุงเทพมหานครจานวน 2 คน
8 มิถุนายน 2561 ณ นครชิคาโก) เข้าร่วมการประชุม Mayor’s
Roundtable และการประชุม
Chicago Forum on Global
Cities ระหว่างวันที่ 6 – 8
มิถุนายน 2561 ณ นครชิคาโก
หน้า 2 /9

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

4. โครงการเข้าร่วมการประชุม
ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
(การประชุม The 1st
Conference of the International
Network of Michelin Cities ณ
เมืองแกลร์มง-แฟร็อง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน
- 1 ธันวาคม 2560

4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้โปรดมอบหมายรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศ
ประพันธ์) พร้อมด้วยข้าราชการ
จานวนรวม 5 คน เป็นผู้แทนเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุม The 1st
Conference of the International
Network of Michelin Cities
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน1 ธันวาคม 2560 ณ เมือง
แกลร์มง-แฟร็อง สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายและ
ความริเริ่มเพื่อสร้าง “เครือข่าย
นานาชาติของเมืองมิชลิน” และเพื่อ
ค้นหานวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและทาซ้า
ได้สาหรับการสร้างเมืองตามแนวคิด
“เมืองที่ยั่งยืน”

หน้า 3 /9

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

5. โครงการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
(การเดินทางเข้าร่วมการประชุม
Resilient Cities 2018 ณ เมือง
บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน
2561)

5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย
ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัด
กรุงเทพมหานคร) ได้อนุมตั ิให้คณะ
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการ
ประชุม Resilient Cities 2018
ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีระหว่างวันที่ 26 - 28
เมษายน 2561
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

6. โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการออกแบบ การวางผังเมือง
และการพัฒนาเมือง
(การเข้าร่วมงาน the 3rd Tokyo
Global Partners Seminar
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์
2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น)

6. ปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้อนุมัติให้ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
รวมจานวน 2 คนจากสานักผังเมือง
และสานักงานการต่างประเทศเข้า
ร่วมการประชุม the 3rd Tokyo
Global Partners Seminar
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์
2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

7. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของ
World e - Government
Organization (WeGo)
โครงการ Chengdu WeGO Asia
Regional Officer Smart City &
E-Government Training
Program ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27
พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

7. ปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้อนุมัติให้ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
จานวนรวม 2 คน เข้าร่วมโครงการ
Chengdu WeGO Asia Regional
Officer Smart City & e - Government
Training Program ระหว่างวันที่
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
เป็นเมืองที่ชาญฉลาด (Smart City)
การให้บริการของภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government) และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรรัฐบาลท้องถิ่นจากเมืองสมาชิก
องค์การ WeGO
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ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน (โครงการ Sister City Senior Officials on international
Cooperation)
1. เอกสารการเผยแพร่ความรู้
2. หนังสือ ที่ กท 0410/869 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/360 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
4. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/41 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการ
ดาเนิน กิจกรรมร่วมกัน
5. โครงการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน)
2. โครงการพัฒนาบุคคลากรหรือการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร (โครงการ Program for Sister City Coordinators 2018 ณ
นครนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน)
1. เอกสารการเผยแพร่ความรู้
2. หนังสือที่ กท 0410/1551 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการเข้าร่วมโครงการ Program for Sister City Coordinators 2018 ณ นคร
นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. หนังสือที่ กท 0410/952 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ Program for Sister City
Coordinators 2018 ณ นครนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. หนังสือที่ กท 0410/ 320 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง โครงการ Program for Sister City Coordinators 2018 ณ นครนครเทียนจิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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3. โครงการเข้าร่วมการประชุมขององค์กรที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก (การประชุม Mayor’s Roundtable และการประชุม Chicago Forum on
Global Cities ณ นครชิคาโก)
1. เอกสารการเผยแพร่ความรู้
2. หนังสือที่ กท 0410/1138 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Mayor’s Roundtable และการประชุม Chicago
Forum on Global Cities ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 ณ นครชิคาโก
3. หนังสือที่ กท 0410/854 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุม Mayor’s Roundtable และ
Chicago Forum on Global Cities ระหว่างวันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2561 ณ นครชิคาโก
4. โครงการเข้าร่วมการประชุมด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (การประชุม The 1st Conference of the International Network of Michelin Cities ณ
เมืองแกลร์มงแฟร็อง สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1. เอกสารการเผยแพร่ความรู้
2. หนังสือที่ กท 0410/2243 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 1st Conference of the International
Network of Michelin Cities ณ เมืองแกลร์มง-แฟร็อง สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. หนังสือที่ กท 0410/1891 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการการประชุม The 1st Conference of the
International Network of Michelin Cities ณ เมืองแกลร์มง-แฟร็อง สาธารณรัฐฝรั่งเศส
5. โครงการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (การเดินทางเข้าร่วมการประชุม Resilient Cities 2018 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี)
1.เอกสารการเผยแพร่ความรู้ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ รายนามดังต่อไปนี้
- นางสาวพรนภา เมธาวีวงศ์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- นางสาวพรทิพย์ พรชีวทิพย์ ผู้อานวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง สานักงานการต่างประเทศ
- นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง สานักงานการต่างประเทศ
- นางอรอุมา เกิดศรีเหล็ก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สานักสิ่งแวดล้อม
.2. หนังสือที่ กท 0410/525 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม Resilient Cities 2018 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์
สาธารณรัฐ-เยอรมนี
3. หนังสือที่ กท 0410/493 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติการเดินทงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Resilient Cities 2018
ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. หนังสือที่ กท 0410/186 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุม Resilient Cities 2018 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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6. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบ การวางผังเมือง และการพัฒนาเมือง (การเข้าร่วมงาน the 3rd Tokyo Global Partners Seminar ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น)
1. เอกสารการเผยแพร่ความรู้
2. หนังสือที่ กท 0410/525 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการเข้าร่วมงาน the 3rd Tokyo Global Partners Seminar ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
3. หนังสือที่ กท 1701/2814 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ส่งรายชื่อข้าราชการการเข้าร่วมงาน the 3rd Tokyo Global Partners Seminar ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
4. หนังสือที่ กท 0410/19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมงาน the 3rd Tokyo Global Partners Seminar
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
5. หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/1892 ลงวันที่ 20 ตุลาาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน the 3rd Tokyo Global Partners
Seminar ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
7. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของ World e-Government Organization (WeGo) โครงการ Chengdu WeGO Asia Regional Officer Smart City &
E-Government Training Program ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เอกสารการเผยแพร่ความรู้
2. หนังสือที่ กท 1202/3770 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ Chengdu WeGO Asia Regional Officer
Smart City & E-Government Training Program ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/ 2068 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมโครงการ Chengdu
WeGO Asia Regional Officer Smart City & e - Government Training Program ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0410/ 1919 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการ Chengdu WeGO Asia Regional Officer
Smart City & E-Government Training Program ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานการต่างประเทศผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ร้อยละ 60

ร้อยละ 67.8

โครงการที่สนับสนุน
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการ
ต่างประเทศ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนาม
อนุมัติโครงการฯ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและบทบาทของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับ
และทัดเทียมกับเมืองชั้นนาใน
ระดับโลก รวมถึงเพิ่มพูนสมรรถภาพ
ทางการแข่งขันของกรุงเทพมหานคร
โดยการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติ
ภารกิจด้านการต่างประเทศให้มี
ความเป็นมืออาชีพ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ
อย่างมีดาเนินการแบบแบบไม่พัก
ค้าง ณ โรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายจานวนทั้งสิ้น 99 คน

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง
ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้
อนุมัติเปลี่ยนแปลงกาหนดการ
อบรมเป็นระหว่างวันที่ 26 – 28
มิถุนายน 2561 และลงนามใน
หนังสือถึงหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์จัดวิทยากร
ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง
ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้
อนุมัติให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯและอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการฯ
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. สานักงานการต่างประเทศได้
จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
ดังกล่าวฯให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม
จานวน 76 คน เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561
และได้รายงานผลการฝึกอบรมตาม
โครงการฯนาเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
ทราบแล้ว
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หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
- รายงานการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศ
- หนังสือที่ กท 0410/ 1369 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่องรายงานฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการ
ต่างประเทศ
- สรุปผลคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนหลัง (Pre – test และ Post – test)
-สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศระหว่างวันที่ 26 – 28
มิถุนายน 2561
-แบบประเมินผลโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศฯ
-แบบทดสอบความรู้ก่อนหลัง (Pre – test และ Post – test)
-เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- หนังสือที่ กท 0410/ 993. ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
งานการต่างประเทศและลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- หนังสือที่ กท 0410/880 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกาหนดดาเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
เกีย่ วกับงานการต่างประเทศ เป็นระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561
- หนังสือประสานงานวิทยากรฯจากกระทรวงการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
จัดนิทรรศการ
- หนังสือที่ กท 0410/ 384 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 การให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
หน้า 4/4

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

8. จานวนรายงานผลการดาเนิน
โครงการด้านการตลาดและการสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจาก
ต่างประเทศ

3 ฉบับ

3 ฉบับ

โครงการที่สนับสนุน
1. โครงการเข้าร่วมงาน Seoul
Friendship Fair

หน้า 1/4

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย
ระวีแสงสูรย์) และข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รวม 26 คน เดินทางเข้าร่วมงานฯ เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร
และกรุงโซล ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
วัฒนธรรมและเสริมสร้างบทบาทและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครใน
ระดับนานาชาติ
(อยู่ระหว่างการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการนาเสนอผู้บริหาร)

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยเมือง หรือองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของเมือง

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรด
รับเชิญเข้าร่วมการประชุม The 6th
Meeting of Governor/ Mayors of
ASEAN Capitals 2018 และโปรด
มอบหมายให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนเข้า
ร่วมการประชุม World Cities Summit
2018 พร้อมข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รวม 26 คน เพื่อหารือความรู้ระหว่างผู้นา
เมืองจากเมืองหลวง ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน
และเสริมสร้างบทบาทของ
กรุงเทพมหานครในระดับนานาชาติ
(1 ฉบับ)

หน้า 2/4

หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

3. โครงการสถาปนาความสัมพันธ์ 3. สานักงานการต่างประเทศมณฑล
เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลชานตง ชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีหนังสือ
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงสานักงาน
การต่างประเทศ แจ้งว่า รองผู้ว่าราชการมณฑลชานตงพร้อมผู้บริหาร จานวน 6 คน
มีกาหนดเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2561
และมีความประสงค์ลงนามสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพกับกรุงเทพมหานคร

หน้า 3/4

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1468 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน Seoul
Friendship Festival for Cities
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1025 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Festival for Cities
2.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมือง
- หนังสือที่ กท 0410/1454 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม การประชุม The 6th Meeting of Governor/
Mayors of ASEAN Capitals 2018 และการประชุม World Cities Summit 2018 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- หนังสือที่ ด่วนที่สุด กท 0410/1142 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 6th Meeting of
Governor/ Mayors of ASEAN Capitals 2018 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 และการประชุม World Cities Summit 2018 ระหว่างวันที่ 8 - 11
กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
3. โครงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลชานตง
- หนังสือที่ กท 0410/673 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับมณฑลชานตง
- หนังสือที่ กท 0410/1482 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับมณฑลชานตง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่ม-ี
หน้าที่ 4/4

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด
9. จานวนรายงานของการพัฒนา
บุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ
เมืองในต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

3 ฉบับ

14 ฉบับ

1. กิจกรรมการประสานงานเพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน
ร่วมกับจังหวัดฟุกุโอกะ(กิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์)

กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือ
กันจัดทาโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเชิงป้องกันใน
กรุงเทพมหานคร (Preventive
Long-Term Care: PLC) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี หน้าที่ 1/3

หมายเหตุ

หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/693 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานการประสานงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long-Term Care: PLC)
กับจังหวัดฟูกูโอกะ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 ครั้งที่ 3
2. หนังสือที่ กท 0410/1216 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางโครงการติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) ณ จังหวัดฟูกูโอกะ
3. หนังสือคาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1469/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
ดาเนินงานในพื้นที่โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long-Term Care: PLC)
4. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/440 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 วันที่
17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
5. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/439 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ส่งแผนการขยายผลการดาเนินงานในอนาคต (Future Plan) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน
กับจังหวัดฟูกูโอกะ
6. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/438 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 วันที่ 30 เมษายน
2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
7. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/287 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ประจาเดือนเมษายน
2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
8. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/288 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ประจาเดือนเมษายน
2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
9. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/200 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 56 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
10. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/204 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานการบันทึกวีดิโอการทากิจกรรม PLC ของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
11. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/203 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4
ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
หน้า 2/3

12. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/202 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) เดือนมีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4
ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
13. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/201 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 56
วันที่ 22มีนาคม 2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
14. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/167 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานการประสานงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (Preventive Long-Term Care:
PLC) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 ครั้งที่ 2
15. หนังสือที่ กท 0410/2152 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการประสานงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร
(Preventive Long-Term Care: PLC) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 ครั้งที่ 1
16. หนังสือที่ กท 0706/6476 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน
(Preventive Long-Term Care)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่ม-ี
หน้าที่ 3/3

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

10. จานวนฐานข้อมูลของการจัด
การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร

1 ฐานข้อมูล

1 ฐานข้อมูล

กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร

สานักงานการต่างประเทศได้จัดทา
ฐานข้อมูลการต้อนรับผู้แทน
ต่างประเทศเข้าศึกษาดูงานของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
หน่วยงานในกรุงเทพมหานครและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงาน มีความสามารถด้านภาษา และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้แทนต่างประเทศเข้าศึกษาดูงานของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของบุคลากรกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง
1. ผู้แทนองค์การ J. Clair Singapore ขอเข้าหารือร่วมกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ข่าวลงเว็บไซต์สานักงานการต่างประเทศ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2211 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง ผู้แทนองค์การ J.Clair Singapore ขอเข้าหารือร่วมกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร
หนังสือจากองค์การ J.Clair Singapore ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง Visit to BMA by J.Clair Singapore
.
หน้าที่ 1/2

-

2. การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program วันที่ 15 มกราคม 2560
- ข่าวลงเว็บไซต์สานักงานการต่างประเทศ
- หนังสือที่ กท 0410/82 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง รายงานการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion
Program
- หนังสือที่ กท 0410/1815 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เรื่อง คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program
ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรับฟังบรรยายสรุปงานของกรุงเทพมหานคร
- หนังสือจากองค์การ J.Clair Singapore ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง Visit by J.Clair Singapore Study Mission on 15 January 2018
3. คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียขอเข้าศึกษาดูงานการจัดการน้าของกรุงเทพมหานคร
- ข่าวลงเว็บไซต์สานักงานการต่างประเทศ
- หนังสือ ที่ กท 0410/864 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานการเข้าศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจากสถาบัน NIPA
- คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียขอเข้าศึกษาดูงานการจัดการน้าของกรุงเทพมหานคร
4. การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและคณะฯ ขอเยี่ยมชมลาคลองในกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาขยะพลาสติก
- ข่าวลงเว็บไซต์สานักงานการต่างประเทศ
- รายงานการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและคณะฯ ขอเยี่ยมชมลาคลองในกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาขยะพลาสติก
- หนังสือ ที่ กท 0410/1397 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและคณะฯ ขอเยี่ยมชมลาคลองใน
กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาขยะพลาสติก
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์/งานเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด
11. ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงานด้านพิธีการกับเมืองใน
ต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน
และชุมชนชาวต่างประเทศ

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 60

ร้อยละ 100

1. กิจกรรมการดาเนินงานด้าน
พิธีการกับเมืองในต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต องค์การ
ระหว่างประเทศ ภาคเอกชนและ
ชุมชนชาวต่างประเทศ (กิจกรรม
ประจา)

1. ต้อนรับคณะ The Emergency
Planning College และผู้แทนจาก
สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ประจาประเทศไทย ศึกษาดูงาน
ณ สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การต้อนรับผู้แทนจากสถาน
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจา
ประเทศไทยเข้าพบและหารือกับผู้แทน
ของกรุงเทพมหานคร
3. การหารือระหว่างผู้แทนสานัก
การแพทย์กับผู้แทนจากสถาน
เอกอัครราชทูตสวีเดนประจาประเทศ
ไทย
4. สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจา
ประเทศไทยเชิญเข้าร่วมหารือในงาน
เลี้ยงน้าชา

หน้าที่ 1/8

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเนลสัน
แมนเดลา เบย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
6.. เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจา
ประเทศไทย และคณะเข้าพบหารือกับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้อง
อมรพิมาน ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร
7. นายซิลเวสเตอร์ บุช (Mr. Szilveszter
Bus) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
และการค้า ประเทศฮังการี เข้าพบ
หารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) ณ ห้อง
สุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
8. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต
แคนาดาประจาประเทศไทยขอเข้า
ประชุมหารือกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร
เพือ่ นาเสนอเรื่องความร่วมมือระหว่า
ประเทศแคนาดาและกรุงเทพมหานคร

หน้าที่ 2/8

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
9. รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านกิจการ
สิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงสิ่งแวดล้อม
ประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าเยี่ยม
คารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร
10. ความร่วมมือโครงการ
Prosperity Fund Future Cities กับ
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจา
ประเทศไทย

หน้าที่ 3/8

หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง
1. สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทยเชิญเข้าร่วมหารือในงานเลี้ยงน้าชา
- รายงานสรุปผลการหารือในงานเลี้ยงน้าชากับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย เรื่องโครงการความร่วมมือ Prosperity Fund
- ข้อมูลนาเรียนผู้อานวยการสานักงานการต่างประเทศ การเข้าร่วมงานเลี้ยงน้าชา ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ทาเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ประจาประเทศไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสถานเอกอัครราชทูต ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง Invitation to high tea and discuss your feedback on the World Urban Forum
at British Ambassador’s Residence, 5 March 2018
2. การหารือระหว่างผู้แทนสานักการแพทย์กับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจาประเทศไทย
- หนังสือที่ กท 0410/210 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการหารือระหว่างผู้แทนสานักการแพทย์กับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต
สวีเดนประจาประเทศไทย
- หนังสือที่ กท 0410/115 ลง22 มกราคม 2561 เรื่อง ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจาประเทศไทยขอเข้าพบปลัดกรุงเทพมหานคร
3. การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทยเข้าพบและหารือกับผู้แทนของกรุงเทพมหานคร
- หนังสือที่ กท 0410/251 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายงานการต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทยเข้าพบและ
หารือกับผู้แทนของกรุงเทพมหานคร
- หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/97 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Canada – Thailand
เทคโนโลยีแคนาดาสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
หน้า 4/8

4. ต้อนรับคณะ The Emergency Planning College และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย ศึกษาดูงาน ณ สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- สรุปสาระการศึกษาดูงาน
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1833 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ผู้แทนจากวิทยาลัย The Emergency Planning College ขอเข้าพบ
- หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เรื่อง Request for a Visit by the Emergency Planning
5. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเนลสัน แมนเดลา เบย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ที่ กท 0410/2161 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการสนทนาระหว่างรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล
พรหมลักขโณ) กับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเนลสัน แมนเดลา เบย์
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2028 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเนลสัน แมนเดลา เบย์ เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1989 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเนลสัน แมนเดลา เบย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ขอเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง Request for meeting with the Executive Mayor for Nelson
Mandela Bay Municipality, Republic of South Africa
6. เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจาประเทศไทย และคณะเข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ที่ กท 0410/326 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายงานผลการหารือระหว่างเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจาประเทศไทยกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/215 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมฯ เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/214 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมฯ เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/213 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมฯ เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/153 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจาประเทศไทยขอเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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7. นายซิลเวสเตอร์ บุช (Mr. Szilveszter Bus) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประเทศฮังการี เข้าพบหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ที่ กท 0410/519 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการหารือระหว่างรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีกับรองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครฯ
- หนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ กท 0410/411 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีเข้าพบรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ
- หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจาประเทศไทยมีหนังสือ ด่วน ที่ 38/2018/HUEMB/BGK ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (เพื่อขอเข้าพบหารือฯ)
8.ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทยขอเข้าประชุมหารือกับผู้แทนกรุงเทพมหานครเพื่อนาเสนอเรื่องความร่วมมือระหว่าประเทศแคนาดาและ
กรุงเทพมหานคร
- หนังสือที่ กท 0410/787 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทยขอเข้าประชุมหารือกับผู้แทน
กรุงเทพมหานคร และสรุปสาระการประชุมฯ
9. รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านกิจการสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ที่ กท 0410/521 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่นกับผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/461 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านกิจการสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น
และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/462 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านกิจการสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น
และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (เชิญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เข้าร่วม)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/463 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านกิจการสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น
และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง เข้าร่วม)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/464 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านกิจการสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น
และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (เชิญผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/465 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านกิจการสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น
และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (เชิญผู้อานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงเข้าร่วม)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1104/1387 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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10. ความร่วมมือโครงการ Prosperity Fund Future Cities กับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทย
10.1 การขอความเห็นชอบในการลงนามในหนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1327 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการลงนามในหนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0405/5226 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างหนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1206 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างหนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
10.2 การประชุมกับผู้แทนจาก UN - Habitat UKBEAG และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทย
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1390 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมกับผู้แทนจาก UN - Habitat UKBEAG และสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทย
10.3 การประชุม Planning Charrette on Transport and Resilience Challenges in Bangkok, Thailand วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1562 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษขอเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อวางกรอบโครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Global Future Cities
10.4 การฝึกอบรม Global Future Cities Programme; Training & Dialogue ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1586 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม Global Future Cities
Programme: Training & Dialogue ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 1601/1251 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมกับผู้แทนจาก UN - Habitat UKBEAG และสถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษ
- หนังสือที่ กท 1002/ก.2455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Future Cities Prosperity Fund
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 1601/1210 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมกับผู้แทนจาก UN - Habitat UKBEAG และสถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษ
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คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เชื่อมโยงกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 5 วิถีพอเพียง (Common Way of Living)
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

2.จานวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มี
ในกรุงเทพมหานคร

1 เครือข่าย

4 เครือข่าย

โครงการที่สนับสนุน
1. กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตและชุมชนชาว
ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.1 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อิตาลีฯ เชิญผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิด
ประติมากรรมมิตรภาพไทย – อิตาลี
1.2 สถานเอกอัครราชทูตสหราช
อาณาจักรได้ขอเข้าศึกษาดูงาน
และหารือกับผู้แทนจาก
กรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมการ
ประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือการจัด
งานเทศกาล London Craft
Week
1.3 การจัดนิทรรศการภาพถ่าย
และเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ของ
สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจาประเทศไทย
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หมายเหตุ

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เชื่อมโยงกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 5 วิถีพอเพียง (Common Way of Living)
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.4 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษประจาประเทศไทยหารือ
ความร่วมมือโครงการ Future
Cities Prosperity Fund โดย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
เห็นชอบการลงนามในหนังสือ
แสดงเจตจานงความร่วมมือ
ระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษและได้
ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการความ
ร่วมมือ Future Cities Prosperity
Fund ของกรุงเทพมหานครแล้ว
นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อการวางแผน
โครงการเมื่อวันที่ 5 กันยายน
2561 ณ โรงแรมดุสิตธานีและได้
ส่งผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วม
อบรม ณ สหราชอาณาจักรระหว่าง
วันที่ 10 – 14 กันยายน 2561
แล้ว (4 เครือข่าย)
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หมายเหตุ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการ และกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักต่อนานาประเทศ
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง
1. กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร
1.1 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีฯ เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดประติมากรรมมิตรภาพไทย – อิตาลี
- หนังสือที่ กท 0410/536 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีฯ เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดประติมากรรม
มิตรภาพไทย – อิตาลี
1.2 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรได้ขอเข้าศึกษาดูงานและหารือกับผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือการจัดงานเทศกาล
London Craft Week
- หนังสือที่ กท 0410/680 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง สรุปสาระสาคัญในโอกาสเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือการจัดงานเทศกาล London Craft week
ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/423 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทยเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือการจัดงานเทศกาล London Craft Week
-หนังสือเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมฯการจัดงานเทศกาล
London Craft Week
1.3 การจัดนิทรรศการภาพถ่ายและเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย (Canada Day 1) วันที่ 25 กันยายน 2560
- หนังสือที่ กท 0410/1801 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายงานการเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายและเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจาประเทศไทย
- หนังสือสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานนิทรรศการ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/1702 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่องสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทยขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงาน
นิทรรศการ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมชมนิทรรศการ Canada Day 1
- หนังสือ ด่วน ที่ กท 0410/1589 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 เรื่อง สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทยขอใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
- หนังสือสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ขอใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
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1.4 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศไทยหารือความร่วมมือโครงการ Future Cities Prosperity Fund
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1.586 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม Global Future Cities Programme:
Training and Dialogue ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
-หนังสือจากสถานทูตอังกฤษลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Global Future Cities
Programme: Training and Dialogue ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561
- หนังสือที่ กท 1002/ก.2455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการจากสานักการระบายน้าเพื่อเข้าร่วมโครงการ Future Cities
Prosperity Fund
- หนังสือที่ กท 1601/1251 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 แจ้งรายชื่อข้าราชการจากสานักการจราจรและขนส่งเพื่อเข้าร่วมโครงการ Future Cities Prosperity Fund
- หนังสือที่ กท 0410/ 1562 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษขอเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบ
โครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Global Future Cities
-หนังสือที่ กท 0410/1390 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่องรายงานการประชุมกับผู้แทนจาก UN – Habitat UKBEAG และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจา
ประเทศไทย
-หนังสือที่ กท 0410/1329 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง UN - Habitat UKBEAG ขอเข้าประชุมหารือโครงการ Future Cities Prosperity Fund
- สาเนาคาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2454/2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่ว มมือ Future Cities
Prosperity Fundของกรุงเทพมหานคร
- หนังสือที่ กท 0410/1327 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการลงนามในหนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่ม-ี
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตดี (CARE)
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

9.จานวนรายงานของการพัฒนา
บุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกับเมืองในต่างประเทศ

3 ฉบับ

14 ฉบับ

1. กิจกรรมการประสานงาน
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวเชิงป้องกันร่วมกับจังหวัด
ฟุกุโอกะ(กิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

กรุงเทพมหานครและจังหวัด ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้
ร่วมมือกันจัดทาโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันใน
กรุงเทพมหานคร (Preventive Long-Term Care: PLC) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี หน้าที่ 1/3

หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/693 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานการประสานงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long-Term Care: PLC)
กับจังหวัดฟูกูโอกะ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 ครั้งที่ 3

2. หนังสือที่ กท 0410/1216 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานการเดินทางโครงการติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) ณ จังหวัดฟูกูโอกะ
3. หนังสือคาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1469/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
ดาเนินงานในพื้นที่โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long-Term Care: PLC)
4. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/440 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 วันที่
17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
5. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/439 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ส่งแผนการขยายผลการดาเนินงานในอนาคต (Future Plan) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน
กับจังหวัดฟูกูโอกะ
6. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/438 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 วันที่ 30 เมษายน
2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
7. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/287 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ประจาเดือนเมษายน
2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
8. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/288 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ประจาเดือนเมษายน
2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
9. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/200 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 56 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
10. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/204 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานการบันทึกวีดิโอการทากิจกรรม PLC ของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
11. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/203 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4
ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
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12. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/202 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) เดือนมีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4
ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
13. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/201 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 2561 เรื่อง ส่งรายงานแบบบันทึกกิจกรรม (Daily of PLC activity) ศูนย์บริการสาธารณสุข 56

วันที่ 22มีนาคม 2561 ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันกับจังหวัดฟูกูโอกะ
14. หนังสือที่ ส่วนส่งเสริมฯ/167 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานการประสานงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (Preventive Long-Term Care:
PLC) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 ครั้งที่ 2
15. หนังสือที่ กท 0410/2152 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการประสานงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร
(Preventive Long-Term Care: PLC) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 ครั้งที่ 1
16. หนังสือที่ กท 0706/6476 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน
(Preventive Long-Term Care)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-ไม่ม-ี
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอังคณา 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
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.1
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
- ไม่มี ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ไม่มี อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
-ไม่ม-ี

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวอังคณา 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
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.2

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ติดตามเอกสารในการเบิกจ่ายเงินสาหรับโครงการต่างๆ เร่งติดตามและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการจัดส่งเอกสาร
จ่ายเงินเมื่อเดินทางกลับถึงสานักงาน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ข้าราชการสานักงานการต่างประเทศให้ความร่วมมือเร่งรัดการดาเนินการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รอบปีงบประมาณของกรุงเทพมหานครและต่างประเทศต่างกันทาให้การดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
เกิดขึ้นในช่วงกลางปีถึงปลายปี นอกจากนั้น ระยะเวลาการจัดประชุมระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร
และความพร้อมจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อการกาหนดระยะในการจัดประชุม
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในระบบ MIS

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวอังคณา 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
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.1.3
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
-ไม่ม-ี

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวสลิลทิพย์ สมคา
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทางบการเงิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทางบการเงินที่ทาได้จริง
1
2
3
4
5
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2.1

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการจัดส่งเอกสารและรายงานให้ฝ่ายการคลังเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
- ไม่มี อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :

 Line

 Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจาปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวสลิลทิพย์ สมคา
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
คะแนนของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
1
2
3
4
5
ที่ทาได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
2.2.2

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
จัดทารายงานได้เสร็จสิ้นทันเวลาภายในกาหนดที่กองทะเบียนทรัพย์สินกาหนดไว้
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การดูแลและควบคุมทรัพย์สินให้เป็นไปตามบัญชี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
ยอดทรัพย์สินประจาปีในระบบ MIS

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชือ่ ตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

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

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

2.3

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแนวทางการประเมินผลฯของ
กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ข้าราชการสานักงานการต่างประเทศให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
เอกสารหลักฐานการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส่งให้สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักปลัดกรุงเทพมหานครตามระยะเวลาที่กาหนด

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวพิศมัย ขาวสอาด
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
6
6.25 6.5 6.75 7
จากประชาชน/ผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

3.1

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
สานักงานการต่างประเทศดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและจัดทารายงานส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
การปฏิบัติงานของสานักงานการต่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของทางราชการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ข้อสังเกตคือ สานักงานการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่ไม่มีประชาชนผู้รับบริการมาติดต่อ
ราชการโดยตรง
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานเรื่องราวร้องทุกข์จากระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์นาส่งกองกลาง สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวบุษบา กระจ่างฉาย
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2224 8175
ตาแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
90
95 100 105 110
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
3.2

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ E- Office ภายในสานักงานการต่างประเทศ
ตามแนวทางและกิจกรรมที่กาหนดไว้ในโครงการฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนดตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
3.2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งดาเนินการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ โครงการการรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับต่างประเทศออนไลน์
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1. ไม่ต้องสร้างระบบใหม่ เนื่องจากมีผู้ให้บริการอยู่แล้ว (Google)
2. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ระบบได้รวดเร็ว
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ปัญหาในระบบการสื่อสาร เช่น ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
2. ปัญหาความไม่สะดวกหากผู้ดาเนินงาน/ผู้ตรวจไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ
หลักฐานอ้างอิง :
เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักฐานการดาเนินโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแม่แบบในการเสนอและ
ดาเนินงานผลสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดและการสารวจความพึงพอใจนาส่งสานักงาน ก.ก.

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

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

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
กองงานผู้ตรวจราชการเป็นผู้ประสานจัดหาหน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยNIDA) เป็นผู้ดาเนินการ
ทอดแบบสอบถามและแจ้งคะแนนสรุปมายังหน่วยงาน สานักงานการต่างประเทศเป็นผู้กาหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การทอดแบบสอบถาม
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
1.ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ
2.บุคลากรผู้ดาเนินการกระบวนการออกแบบสอบถามและทอดแบบมีความเชี่ยวชาญ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีภารกิจมากและเยาวชนกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีผลต่อการดาเนินการตามกาหนดเวลาของการตอบแบบสอบถาม
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน :  Line  Staff  Line & Staff
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
มิติที่ : 4
พัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 1. นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2224 8175
ตาแหน่ง:นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
2. นางสาวอังคณา อัมพรวัฒนโรจน์
ตาแหน่ง:เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
60
70
80
90
100
มาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ น้าหนัก(ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
4.1
คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงและตัวชี้วัดผลสาเร็จของการจัดการ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4.1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
คณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตกาหนดแนวทางการจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
และตัวชี้วัดผลสาเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ชัดเจน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตในประเด็นการดาเนินการจัดฝึกอบรม การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานที่ปฏิบัติ
ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องฯ ผู้เข้ารับการอบรมมักไม่เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการจัดทารายงานการ
ฝึกอบรมฯ ต้องติดตามทวงถามหลายครั้ง
หลักฐานอ้างอิง :
เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของหน่วยงาน การดาเนินการตามแผนฯ
ผลสาเร็จของการดาเนินการตามตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานนาส่งสานักงาน ก.ก.

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวปทิตตา ศิลาทอง
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้าหนัก (ร้อยละ)
4.2.1

ผลการดาเนินงาน

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175

1
60

คะแนนที่ได้

2
70

3
80

4 5
90 100

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
นาผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ในปีงบประมาณ 2560 มาพิจารณาประเมินความเสี่ยงในการทางาน
อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่จะนาไปพิจารณาการจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการ
ทางาน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
เจ้าหน้าที่สานักงานการต่างประเทศให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-ไม่ม-ี
หลักฐานอ้างอิง :
ข้อมูล เอกสารและหลักฐานแสดงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดนาส่งสานักอนามัย

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน :สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน :

 Line

 Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.2.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวปทิตตา ศิลาทอง
เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175
ตาแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสร้างเสริม
ลดลง ลดลง
คงที่
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (ร้อยละค่าเฉลี่ย
5
2.5
0
2.5
5
ดัชนีมวลกายของบุคลากรในหน่วยงานที่มีแนวโน้ม ขึ้นไป
ขึ้นไป
การพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ปกติ)
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.2

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน :
ดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเพศ อายุ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความใส่ใจในสุขภาพ และดูแลรักษา
สุขภาพของตนอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลา
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน :
ข้าราชการของสานักงานการต่างประเทศให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
-กลุ่มที่มีโรคประจาตัว และผู้สูงอายุ หลักฐานอ้างอิง :
แบบรายงานค่าดัชนีมวลกาย BMI ของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้ง 2 ครั้ง (ก่อนและหลังกิจกรรม)

