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ค ำน ำ 
 

  กองการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครโดยเป็น
หน่วยงานหลักในการการด าเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การจัดการประชุมระหว่างประเทศ การ
ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวต่างประเทศ การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับแบบแผนพิธีการทูต การมอบกุญแจเมืองแก่พระราชอาคันตุกะ การให้การรับรองการเยือนของแขกส าคัญ
ต่างประเทศที่เป็นแขกของกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศ 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างประเทศเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานสารบรรณ
และสารสนเทศด้านต่างประเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
  เพื่อบรรลุเป้าประสงค์แห่งการพัฒนาร่วมกันกรุงเทพมหานครจึงจ าเป็นต้องเร่งส่งเสริมและขยาย
ความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ รวมทั้งการขยายบทบาทในเวทีระดับโลก ให้สอดรับกับกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปีระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) มุ่งเน้นให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ อยู่เสมอให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ของประเทศไทยในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘    
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สำรบัญ 
หน้ำ 

ส่วนท่ี 1 ปก ค ำน ำ สำรบัญ 
ส่วนท่ี 2 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร         1 
ส่วนท่ี 3 สำระของแผน 

บทที่ 1 สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์     3  
บทที่ 2 การขับเคลื่อนสู่ความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   7  
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา       10 
บทที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย      13 

ส่วนท่ี 4 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติ    14 
ตำรำงท่ี 1 ผังแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และประจ า (มิติที่1)      15 
1.2 ภารกิจประจ า (มิติที่2-4)        18 

ตำรำงท่ี 2 แสดงแนวทางการด าเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2558 
ก  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ   19 

กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2558  
(ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

 ข  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ   31 
  กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2558  
  (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี) 
 ค.  ภารกิจประจ าที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ 75 
  กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2558 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

 ง.  ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร์/ประจ า) ที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 78 
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศหรือแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จ.  ภารกิจสนับสนุนมิติที่ 2-4 ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  81 

ประจ าปีของส านักงาน ก.ก. 
ตำรำงท่ี 3 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ  84 

ประจ าปี พ.ศ.2558 
ตำรำงท่ี 4 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ  86 

ประจ าปี พ.ศ.2558 
ตำรำงท่ี 5 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ 2-4     88 
ตำรำงท่ี 6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม     90 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

กองการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร โดยได้ด าเนินงานด้าน
การต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาโดยการด าเนิน
โครงการใน ๓ ด้านหลัก คือด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City 
Relations) เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ กับเมืองพี่เมืองน้อง ๒๖ เมืองใน ๑๖ ประเทศ ด้านความ
ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์การระดับชาติและองค์การระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นที่เป็น
เครือข่ายเมืองปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ ๗ องค์การ และด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูต 
ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจ านวน ๗๔ สถานทูต ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของกองการต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานคร
แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕60) นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานครในปี 2558 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอก และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศในปีที่ผ่านมา มาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ โดยได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการตามกรอบภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามกรอบภารกิจงานประจ าของกองการ
ต่างประเทศตามโครงสร้างอ านาจหน้าที่และตามโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา 

พันธกิจ 
๑. สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ 
๒. เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
๓. สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
๔. พัฒนาความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชุมชน                

ชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร 
๕. สร้างต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Unit) ให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยผ่าน

กลไกความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการน าไปพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

๖. ด าเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 

๗. บูรณาการและประสานการด าเนินภารกิจต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลในต่างประเทศ 

๘. เผยแพร่ข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การเป็น

มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศและ                  

เวทีโลก 
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๔. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร 

๕. เพื่อร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและชุมชนชาวต่างประเทศในด้านต่าง ๆ  
๖. เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 

 

เป้ำหมำยหลัก 
๑. ด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

กรุงเทพมหานคร 
๒. แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม  การแพทย์ การ

สาธารณสุข  การท่องเที่ยว การกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม เยาวชนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้ง
ในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ 

๓. สนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเวที
ระหว่างประเทศหรือเวทีโลกเพื่อน าเสนอข้อมูลของกรุงเทพมหานครในประเด็นต่าง ๆ  

๔. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเมืองและองค์กรต่างประเทศและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่กรุงเทพมหานคร  

๕. ร่วมมือกับทุกสถานเอกอัครราชทูตทั้งในกิจกรรมความร่วมมือที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
และกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพ 

๖. เผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกกรุงเทพมหานคร 

๗. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร 
๘. เป็นเลขานุการคณะเดินทางเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
ในแผนการปฏิบัติการราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 น้ี กองการต่างประเทศ ได้ก าหนดให้

มีการด าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556-2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
6 จ านวน 44 โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม นโยบายการพัฒนาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประเด็นยุทธศาสตร์แผนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุม
ภารกิจของกองการต่างประเทศ จ านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการมหานคร
ส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 6   
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ โดยมีทั้งหมด 68 ตัวชี้วัด 68 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงยุทธ์ 45 โครงการ 
ตัวชี้วัดประจ า 7 ตัวชี้วัดมิติที่ 2-4 จ านวน 13 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณในการด าเนินการจ านวน 
6 โครงการ/กิจกรรม โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการจ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม  
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บทท่ี ๑  
สภำพท่ัวไปและกำรวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์ 

สภำพท่ัวไป 
กองการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครโดยเป็น

หน่วยงานหลักในการการด าเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การจัดการประชุมระหว่างประเทศ การ
ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวต่างประเทศ การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับแบบแผนพิธีการทูต การมอบกุญแจเมืองแก่พระราชอาคันตุกะ การให้การรับรองการเยือนของแขกส าคัญ
ต่างประเทศที่เป็นแขกของกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศ 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างประเทศเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานสารบรรณ
และสารสนเทศด้านต่างประเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ กองการต่างประเทศมีโครงสร้างอัตราก าลังและการแบ่งส่วนราชการออกเป็น งานธุรการ (ข้าราชการ ๖ คน 
ลูกจ้างประจ า ๔ คน ว่าง ๒ อัตรา) กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ (ข้าราชการ ๗ คน)  กลุ่มงานต่างประเทศ ๒  (ข้าราชการ 
๕ คน ว่าง ๒ อัตรา) รวมผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็นจ านวน ๒๓ คน มี
งบประมาณรายจ่ายจ านวน ๔๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

กองการต่างประเทศได้ด าเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้อง                  
กับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาโดยการด าเนินโครงการใน ๓ ด้านหลัก คือด้านการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City Relations) เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือ                    
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่ งแวดล้อม การแพทย์  การสาธารณสุข การท่องเที่ ยว  การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม                              
และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ เป็นเมืองพี่ เมืองน้องกับ ๒๖ เมืองใน ๑๗ ประเทศ                             
ด้านการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์การระดับชาติและองค์การระหว่างประเทศระดับ
ท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายเมืองปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ ๗  องค์การ และด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสถาน
เอกอัครราชทูต ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจ านวน ๗๔ สถานทูต สถาน
เอกอัครราชทูตเป็นตัวแทนของประเทศน้ัน ๆ การด าเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศจึงมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการการด าเนินงานด้านต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร  

 กำรวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์ 

กองการต่างประเทศท่ามกลางบริบทแห่งความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่กระแสโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการค้าเสรี การพิทักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลข่าวสารแบบเครือข่าย เปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เคลื่อนย้ายจากระดับชาติมาสู่ระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่นไม่ได้จ ากัดอยู่ในระดับรัฐต่อรัฐดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วโลกหันมาร่วมมือกันโดยตรงทั้งในแบบทวิภาคีที่เป็นความสัมพันธ์เมืองต่อเมืองและพหุภาคีที่มี
การสร้างองค์การเครือข่ายเมือง (City Networks) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง อีกทั้งการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศ
ไทยต้องเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนและร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับงานด้าน
ต่างประเทศของกรุงเทพมหานครโดยมอบนโยบายด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กองการต่างประเทศ
ด า เนินงานด้านต่างประเทศในเชิงรุก (Proactive) เพื่อส ร้างความสัมพันธ์อันดีและ ส่งเส ริมบทบาทของ
กรุงเทพมหานครให้ขยายความสัมพันธ์กับเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์
ต่อกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ยังได้ก าหนด



 

 ๗ 

วิสัยทัศน์ปี ๒๕๕๙ ไว้ว่า “กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งสู่มหานครน่าอยู่
อย่างยั่งยืน ” อีกทั้งได้ก าหนดการด าเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ กองการต่างประเทศจึงได้ก าหนดภารกิจที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ดังน้ี 
  ก. ภารกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  
  ประเด็นนโยบาย: มหานครแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์หลักคือนักเรียนและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม 
  ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป)ี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๕
ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการและศูนย์รวมการจัดต้ังส านักงาน กลยุทธ์หลักที่ ๖.๕.๑.๓ ประสานงานและ
สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัดประชุมในระดับโลก   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากร
บุคคล กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๑.๑ เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุน
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานและหรือกลุ่มภารกิจ  

ค. ภารกิจประจ าที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ า   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

กองการต่างประเทศมีภารกิจประจ าซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในด้านที่เป็นการ
รับรองราชอาคันตุกะและคณะบุคคลชาวต่างประเทศ  การจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษและการแปล การส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาว
ต่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในรูปแบบของทุนฝึกอบรม การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่นและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครโดยมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่น                                             

  ๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

ภำรกิจ (พันธกิจ) ท่ีจะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จากสภาพแวดล้อม ดังกล่ าวข้ าง ต้นกองการต่า งประเทศ ส า นักปลั ดกรุ งเทพมหานคร                              

จึงด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจัยภายนอก
ภายในและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 

 
 ๑. ภารกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ประเด็นนโยบาย: มหานครแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์หลักคือ
นักเรียนและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม  



 

 ๘ 

  ๒. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป)ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้  ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๕ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการและศูนย์รวมการจัดต้ังส านักงาน 
กลยุทธ์หลักที่ ๖.๕.๑.๓ ประสานงานและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัดประชุมใน
ระดับโลก  
  ๓. กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติทุกภาษา
ทุกวัฒนธรรม โดยด าเนินการผ่านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง โดยแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่เมือง
น้อง ๒๗ เมืองที่มีความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครในด้านที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของเมืองน้ัน ๆ จัดการประชุม
และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City Week) ในกรุงเทพมหานคร จัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องในประเด็นและ มิติต่างๆ  ที่จะน ากรุงเทพมหานครไปสู่ความเป็นมหานคร   
น่าอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายความร่วมมือกับเมืองส าคัญในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ทั่วโลก ด าเนินการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่ -
เมืองน้องให้ครอบคลุมทุกเมืองโดยผ่านกลไกความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ชุมชนชาวไทย และ
ภาคเอกชนของเมืองพี่เมืองน้องในประเทศน้ัน ๆ และพัฒนาความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศใน
ประเทศไทยและชุมชนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครโดยการด าเนินโครงการและกิจกรรมกับสถาน
เอกอัครราชทูต ๗๔ แห่งและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลไปสู่ความร่วมมื อกับเมือง
ใหม่ ๆ ในต่างประเทศ 

 

  ๔. กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

ด าเนินการผ่านองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกโดยด าเนินการแลกเปลี่ยน โดยความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก ส่งผู้แทนของกรุงเทพมหานครทั้งระดับผู้บริหารและระดับ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมในองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก จัดต้ัง  ASEAN Cities Forum สร้างโอกาสให้
กรุงเทพมหานครเข้าไปมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศระดับโลกสนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าร่วม
ประชุมในองค์กรระหว่างประเทศที่มี โอกาสแสดงบทบาทภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเวที โลก                  
จัดนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพเมือง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ส่ ง เส ริ มการลงทุนและการท่องเที่ ยวของ
กรุงเทพมหานครทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) จัดท าจดหมายข่าว (Newsletter) ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อมวลชน
ในต่างประเทศ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่กรุงเทพมหานครและน าองค์ความรู้และ
ผลงานของกรุงเทพมหานครออกสู่สากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กรต่างประเทศ  
รวมทั้งกองการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในรูปของทุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาวต่างประเทศและประสานการศึกษาดูงานในต่างประเทศให้กับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร  

๕. ภารกิจประจ าที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ า   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกองการต่างประเทศมีภารกิจประจ าซึ่งด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังน้ี 

 
  ๑. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร 
  ๒. สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่น                                             

   ๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 



 

 ๙ 

4. บริการแบบ E-Form (ใบรับรองเงินเดือน) 
5. ปรึกษางานด้านการต่างประเทศ สร้างเครือข่ายวิเทศน์สัมพันธ์ในหน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร 
 
  ง. ภารกิจ(เชิงยุทธศาสตร์/ประจ า) ที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
การยุทธศาสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5        

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ เป้าหมายผลักดันในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค (ASEAN Centrality) เป้าหมาย ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค(ASEAN Centrality) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยมีกลยุทธ์หลัก 2 ด้านคือ จัดการแข่งขัน
กีฬาเมืองอาเซียนเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และ การขยายการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ ดีและมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
หรือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศหรือเวทีโลก แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่
เมืองน้องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม  การแพทย์ การสาธารณสุข  การท่องเที่ยว การกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม 
เยาวชนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
เมืองและองค์กรต่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่
กรุงเทพมหานครและน าองค์ความรู้และผลงานของกรุงเทพมหานครออกสู่โลกสากล ร่วมมือกับกับทุกสถาน
เอกอัครราชทูตทั้งในกิจกรรมความร่วมมือที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเป็น
เจ้าภาพ และเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองที่มีความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ  
กับเมืองส าคัญในต่างประเทศ 

๒. ขยายความร่วมมือกับเมืองส าคัญในต่างประเทศ 
๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทย 
๔. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็น

สมาชิกและองค์กรระดับโลก 
๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๐ 

บทท่ี ๒ กำรขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำย 
กำรขับเคลื่อนสู่ควำมเป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 วิสัยทัศน์   
กองการต่างประเทศเป็นองค์กรน าของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางของ

ภูมิภาค เจริญก้าวหน้า ทัดเทียม เมืองชั้นน าต่างๆของโลก โดยอาศัยช่องทางความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กร
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการน าโอกาสของกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดแข็ง (Strength : S) ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับงานด้านต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานครและมีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะกับงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งท าให้กรุงเทพมหานครได้รับการ
ยอมรับบนเวทีโลกสถานะของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นมหานครที่ส าคัญแห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชีย เป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการและสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศ รวมทั้งส านักงานองค์การสหประชาชาติและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้ออ านวยต่อการ
แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ และกรุงเทพมหานครมีกองการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน
การต่างประเทศโดยตรง 

จุดอ่อน (Weakness) หน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังไม่มีความตระหนักถึงบทบาทในด้านการ
ต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร จึงไม่มีการสานต่อความร่วมมือจากเมืองและองค์กรระหว่างประเทศที่กองการ
ต่างประเทศได้ส่งหัวข้อและประเด็นไปให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองการขาดความ
เชื่อมโยงและการประสานงานระหว่างกองการต่างประเทศกับหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร ท าให้การ
ขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศไม่เป็นทิศทางเดียวกัน โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของมหานครใหญ่ในต่างประเทศส่วน
ใหญ่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารเมืองทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจในฐานะรัฐบาลท้องถิ่นในขณะที่
กรุงเทพมหานครมีอ านาจการบริหารเมืองอย่างจ ากัดท าให้การด าเนินความร่วมมือไม่สามารถด าเนินการไ ด้เท่าเทียม
กับมหานครอื่น 

โอกาส (Opportunity) บริบทของความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลข่าวสารแบบเครือข่ายเป็นโอกาสในการสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่น  นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ให้
กรุงเทพมหานครมีบทบาทในการบริหารจัดการเมือง ท าให้กรุงเทพมหานครสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศได้ด้วยตนเอง เป็นโอกาสในการขยายฐานการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ 

  อุปสรรค (Threat) การด าเนินงานด้านต่างประเทศของกองการต่างประเทศยังไม่สามารถด าเนินการ
ตอบสนองได้ ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเน่ืองจากอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างครอบคลุมเหมือนเช่นเมืองหลวงและมหานครใหญ่อื่นๆ ของโลก ความไม่มีเสถียรภาพของการเมือง
ภายในประเทศมีผลกระทบต่อการแสวงหาความร่วมมือกับเมืองในต่างประเทศ  ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกในด้าน
ความไม่มั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศ เช่น ภัยจากการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ และสถานการณ์ทางการเมือง มี
ผลต่อการด าเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร และเมืองในต่างประเทศที่มีรูปแบบโครงสร้างทางการ
บริหารที่แตกต่างจากกรุงเทพมหานครอาจไม่ตอบสนองต่อการสร้างความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังกล่าวกองการต่างประเทศจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยผ่าน
กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ ดังน้ี 

 
 
 
 



 

 ๑๑ 

 พันธกิจ 
๑. สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ 
๒. เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
๓. สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
๔. พัฒนาความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชุมชน                

ชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร 
๕. สร้างต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Unit )ให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยผ่าน

กลไกความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการน าไปพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

๖. ด าเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 

๗. บูรณาการและประสานการด า เ นินภารกิจต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศ          
สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลในต่างประเทศ 

๘. เผยแพร่ข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การ

เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศและ                  

เวทีโลก 
๔. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร 
๕. เพื่อร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและชุมชนชาวต่างประเทศในด้านต่าง ๆ  
๖. เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านต่างประเทศ 

 เป้ำหมำยภำรกิจเชิงยุทธ 
๑. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่บุคคลากรกรุงเทพมหานครและ

ประชาชนทั่วไป 
๒. แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์  การ

สาธารณสุข การท่องเที่ยว การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม เยาวชนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งใน
ระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ 

๓. สนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเวที
ระหว่างประเทศหรือเวทีโลกเพื่อน าเสนอข้อมูลของกรุงเทพมหานครในประเด็นต่าง ๆ  

๔. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเมืองและองค์กรต่างประเทศที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนในรูปแบบของทุนการศึกษาหรือทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

๕. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่กรุงเทพมหานครและน าองค์ความรู้
และผลงานของกรุงเทพมหานครออกสู่โลกสากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่าง
เมืองและองค์กรต่างประเทศ  

๖. ร่วมมือกับกับทุกสถานเอกอัครราชทูตทั้งในกิจกรรมความร่วมมือที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
และกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพรวมทั้งการอ านวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยม



 

 ๑๒ 

คารวะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และการจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการประสานงานด้านพิธีการทูตและความ
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยชุมชนชาวต่างประเทศในประเทศไทย  

๗. เผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกกรุงเทพมหานคร 

๘. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร 
 
 ตัวช้ีวัด  
ก. ภำรกิจเชิงยุทธของหน่วยงำนท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี  พ.ศ.2558 
(ตอบสนองนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) จ ำนวน 1 โครงกำร 
ข. ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี  พ.ศ.2558 
(ตอบสนองแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี) จ ำนวน 43 โครงกำร 
ค. ภำรกิจประจ ำหน่วยงำนด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ.2558 
และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน จ ำนวน 7 โครงกำร 
ง. ภำรกิจ(เชิงยุทธศำสตร์/ประจ ำ)ท่ีหน่วยงำนด ำเนินกำรสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์
ประเทศ หรือแผนปฏิบัติรำชกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของกรุงเทพมหำนครในปี 2558 จ ำนวน 2 โครงกำร 

๑.  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และเพ่ิมบทบำทของกรุงเทพมหำนครในเวทีโลก 
๑.๑ มีผู้แทนกรุงเทพมหานครที่ร่วมการประชุมนานาชาติ จ านวน ๕ คร้ังต่อปี 
๑.๒ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้   
 ชาวต่างประเทศได้รับรู้ จ านวน ๑ คร้ังต่อปี 

๒.  ด้ำนกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง 
๒.๑ มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ                             
      จ านวน ๕ คร้ังต่อปี 
๒.๒ มีโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ                   
       ประจ าประเทศไทยและชุมชนต่างประเทศในประเทศไทย จ านวน ๓ คร้ังต่อปี 

๓.  ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับต่ำงประเทศท่ีสนับสนุนภำรกิจของกรุงเทพมหำนคร 
     ๓.๑  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน ความรู้ ฯ และการเยี่ยมเยือนในประเทศเครือข่าย 

       เมืองพี่เมืองน้อง จ านวน ๔ คร้ังต่อปี 
๓.๒  มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปของทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

ให้กับกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม ต่อปี 
๔. มีกำรฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
 ๔.๑  มีโครงการการจัดการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักวิเทศสัมพันธ์ และ 
      เครือข่ายการประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจ านวน ๑ คร้ังต่อปี 
    จ านวน ๑ คร้ังต่อปี 
 ๔.๒  มีโครงการการพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครแบบ
    บูรณาการส าหรับข้าราชการกองการต่างประเทศ จ านวน ๑ คร้ังต่อปี  
 ๔.๓  มีโครงการจัดฝึกอบรมด้านพิธีการและการรับรองชาวต่างประเทศส าหรับผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
    จ านวน ๑ คร้ังต่อปี 

 

 



 

 ๑๓ 

บทท่ี ๓  

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ 

                     วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปีระยะที่ ๒ (พ .ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) มุ่ง เน้นให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดย มุ่งพัฒนา
ด้านบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญในเร่ืองการเรียนรู้และพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี การจัดการข้อมู ลข่าวสาร
และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวสู่ความเป็นมหานครต้นแบบแห่งการบริหาร
จัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ก าหนดภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาในการด าเนินงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
(๖.๕) ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย 

กองการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยอาศัยช่องทางความร่วมมือกับต่างประเทศ ดังน้ันกองการ
ต่างประเทศจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองพี่เมืองน้อง องค์กรระหว่าง
ประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทยโดยการสร้างความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเพิ่มบทบาทกรุงเทพมหานครในเวทีโลกรวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านที่เป็นเลิศเพื่อ
น ามาพัฒนากรุงเทพมหานคร กองการต่างประเทศจึงได้ก าหนดภารกิจที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ดังน้ี 

  ก. ภำรกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงำนท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ตอบสนองนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร)  
  ประเด็นนโยบาย: มหานครแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์หลักคือนักเรียนและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม 
  ข. ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบสนองแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ปี) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๕
ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการและศูนย์รวมการจัดต้ังส านักงาน กลยุทธ์หลักที่ ๖.๕.๑.๓ ประสานงานและ
สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัดประชุมในระดับโลก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากร
บุคคล กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๑.๑ เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๒.๒พฒันาระบบสารสนเทศ สนับสนุน
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานและหรือกลุ่มภารกิจ  
 
 
 
 



 

 ๑๔ 

ค. ภำรกิจประจ ำท่ีหน่วยงำนด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน 

กองการต่างประเทศมีภารกิจประจ าซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในด้านที่เป็นการ
รับรองราชอาคันตุกะและคณะบุคคลชาวต่างประเทศ  การจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษและการแปล การส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาว
ต่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในรูปแบบของทุนฝึกอบรม การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่นและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครโดยมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานอื่น 
๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

  ง. ภำรกิจ(เชิงยุทธศำสตร์/ประจ ำ) ท่ีหน่วยงำนด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล 
แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติกำรกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยมีกลยุทธ์หลัก ๒ ด้านคือ จัดการแข่งขัน
กีฬาเมืองอาเซียนเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และการขยายการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ ดีและมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
หรือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศหรือเวทีโลก แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพี่
เมืองน้องในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
เยาวชนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
เมืองและองค์กรต่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่
กรุงเทพมหานครและน าองค์ความรู้และผลงานของกรุงเทพมหานครออกสู่โลกสากล ร่วมมือกับกับทุ กสถาน
เอกอัครราชทูตทั้งในกิจกรรมความร่วมมือที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเป็น
เจ้าภาพ และเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองที่มีความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ  
กับเมืองส าคัญในต่างประเทศ 
๕. ขยายความร่วมมือกับเมืองส าคัญในต่างประเทศ 
๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทย 
๗. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็น

สมาชิกและองค์กรระดับโลก 
๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๕ 

  จ. ภำรกิจสนับสนุนมิติท่ี ๒-๔ 

      กองการต่างประเทศได้น าตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมิติที่ ๒-๔ มา
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งได้ก าหนดกลยุทธ์ และจัดท าโครงการ/กิจกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภารกิจประจ าในความ
รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ                     
                     ๒. มิติที่ 3  ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ                        
                     ๓. มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 

 
************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๖ 

บทท่ี ๔ 
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ใช้แผนบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอก และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศในปีที่ผ่านมา การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการฯ ได้ด าเนินการตามกรอบภารกิจ ดังน้ี 
                  ๑. ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้ในภารกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงานที่สนับสนุน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  
ประเด็นนโยบาย: มหานครแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์หลักคือนักเรียนและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี) ประเด็นยุทธศาสตร์    
ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๕ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการและ
ศูนย์รวมการจัดต้ังส านักงาน กลยุทธ์หลักที่ ๖.๕.๑.๓ ประสานงานและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง
ของเมืองในการจัดประชุมในระดับโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ
ทุกภาษาทุกวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๗.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๑.๑ เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) กลยุทธ์หลักที่ ๗.๕.๒.๒ พัฒนา
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานและหรือกลุ่มภารกิจ ภารกิจที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยมีกลยุทธ์หลัก ๒ ด้านคือ จัดการแข่งขันกีฬาเมืองอาเซียน
เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และ การขยายการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 

                  ๒. ภารกิจงานประจ าของกองการต่างประเทศตามโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ประกอบด้วยงาน ด้านพิธี
การ การรับรองราชอาคันตุกะและแขกต่างประเทศ โครงการและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร งานเลขานุการในการประชุมระหว่างประเทศ จัดท าข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกการประชุม แปล
เอกสาร บทความ หนังสือข่าว วีดีทัศน์ ตีความเอกสาร สัญญา  ค าบรรยาย ร่างโต้ตอบจดหมาย กลั่นกรองโครงการ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ติดตามประเมินผลทุนการศึกษา อบรมดูงาน ประสานโครงการระหว่างประเทศ  

๓ . โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา  คือโครงการเสริมสร้างและขยาย
ความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ  โครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ  โครงการส่งเสริม
ศักยภาพของเมือง โครงการจัดท าจดหมายข่าว Newsletter และโครงการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อัน
ดีกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชุมชนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร 

ทั้งน้ีกองการต่างประเทศได้มีการประชุมภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของกองการต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรู้สึกร่วมในการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้บริหารหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการน าแผนฯไปปฏิบัติรวมทั้งให้มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 

 
 
 
 



 

 ๑๗ 

 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรในกองการต่างประเทศแก่บุคลากรในทุกส่วน

ราชการในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และเพื่อให้บุคลากรน าพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปกระจายสู่การจัดท าแผนงาน โครงการ ในกลุ่มงาน 

๒. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการให้ทุกกลุ่มงานน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                    
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  

๓. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศประจ าปี                    
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดต่าง ๆ รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง 
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ตำรำงท่ี ๑ ผังแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน : กองการต่างประเทศเป็นองค์กรของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นน าต่างๆของ                  
โลกโดยอาศัยช่องทางความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการน าโอกาสของกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๑ ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (มิติท่ี ๑) 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๖.๕ ศูนย์กลำงกำร
จัดประชุม นิทรรศกำรและศูนย์รวมกำร
จัดตั้งส ำนักงำน 

 ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (ตอบสนองแผนพัฒนำฯ ระยะ 20 ปี) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
มหำนครแห่งเศรษฐกิจและกำรเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์หลัก ประสานงานและสนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองใน
การจัดประชุมในระดับโลก (๖.๕.๑.๓) 

กำรบริหำรจัดกำร (๗) 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๗.๓                            
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๗.๕              
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ์หลัก พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร
แก่คนทุกชาติทุกภาษา
ทุกวัฒนธรรม(๗.๓.๑.๔) 

กลยุทธ์หลัก เพิ่มระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Service/m-
Service) (๗.๕.๑.๑) 
 

กลยุทธ์หลัก พัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนผู้บริหารของ
แต่ละหน่วยงานและหรือ
กลุ่มภารกิจ (๗.๕.๒.๒) 

กลยุทธ์หลัก สนับสนุน
การใช้คลังความรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากร 
(๗.๓.๑.๕) 
 



 

 
๑๙ 

ตำรำงท่ี ๑.๒ ภำรกิจประจ ำของหน่วยงำน (มิติท่ี ๑) 
 
 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำรกิจประจ ำของหน่วยงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 

กำรบริหำรจัดกำร (๗) 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๗.๓                   
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย ๗.๕    
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ์หลัก พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร
แก่คนทุกชาติทุกภาษา
ทุกวัฒนธรรม(๗.๓.๑.๔) 
 

กลยุทธ์หลัก เพิ่มระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ 
(e-Service/m-Service) 
(๗.๕.๑.๑) 
 

กลยุทธ์หลัก พัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนผู้บริหารของ
แต่ละหน่วยงานและหรือ
กลุ่มภารกิจ (๗.๕.๒.๒) 

กลยุทธ์หลัก สนับสนุน
การใช้คลังความรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากร 
(๗.๓.๑.๕) 
 



 

 
๒๐ 

ตำรำงท่ี ๑.๒ ภำรกิจประจ ำของหน่วยงำน (มิติท่ี ๑) 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์หลัก สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร (๗.๓.๑.4) 

ภำรกิจประจ ำของหน่วยงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
กำรบริหำรจัดกำร 

 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษของ
กรุงเทพมหานคร 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศให้กับ
หน่วยงานอื่น 
๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงาน
และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
 



 

 
๒๑ 

ตำรำงท่ี ๑.๓ ภำรกิจประจ ำ (มิติท่ี ๒-๔)********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หมำยเหตุ: ** หมายถึงกลยุทธ์ที่กองการต่างประเทศสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔) ซึ่งสนับสนุนการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 

กลยุทธ์ 

 

๑. ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการน า
ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่างๆไปสู่การปฏิบัติ 
๒. น ามาตรการราชการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
กทม. 
 

กำรบริหำรจัดกำร (๗) 
๑. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
๒. พัฒนาระบบการให้บริการ 
 

๑. ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการน า
ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่างๆไปสู่การปฏิบัติ 
๒. น ามาตรการราชการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
กทม. 
 
๑. พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้รวดเร็ว
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
๒. พัฒนาการจัดท างบการเงินของกรุงเทพมหานคร 
 



 

 
๒๒ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงแนวทำงกำรด ำเนินกำรของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก. ภำรกิจเชิงยุทธ์ของหน่วยงำนท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบสนองนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) 
ส่วนท่ี ๒ : ๖ นโยบำย 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๖
มหำนครแห่งเศรษฐกิจ
และกำรเรียนรู้  
 
 
 
 

นักเรียนและชาว
กรุงเทพฯ มีความรู้เป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิต 
ประกอบอาชีพและร่วม
พัฒนาสังคม 

1. เยาวชนได้ไปร่วม
โครงการเมืองพี่เมืองน้อง
จ านวน ๑๐ คน/ปี 
(ผลผลิต) 

มีการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับเมืองพี่เมือง
น้องในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวน ๖ เมือง 

นิยำม/ค ำอธิบำย 
เยาวชนในที่น้ีหมายถึง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการรับ
สมัครและเป็นตัวแทน
เยาวชนของกรุงเทพมหา- 
นคร ในการเดินทางไป
แลกเปลี่ยนหรือท ากิจกรรม
กับเยาวชนในเมืองพี่เมือง
น้องของกรุงเทพมหานคร 
 

ค่ำเป้ำหมำยปี/ผลสัมฤทธิ์ 
จ านวน๑๐ คน 
 

วิธีกำรค ำนวณ 

นับจ านวนเยาวชนที่เดิน
ทางเข้าร่วมกิจกรรมกับ
จังหวัดไอจิ เป็นรายงาน 1 
เล่ม 

1. โครงการจัดส่งเยาวชน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับจังหวัดไอจิ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ ๑) 

สรุปตำรำง 2 ก. มีจ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด 



 

 
๒๓ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงแนวทำงกำรด ำเนินกำรของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตำรำง ๒ ข. ภำรกิจประจ ำท่ีด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ตัวช้ีวัดบูรณำกำร) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
7 การบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยเป้าประสงค์ 
7.5.1 พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
ให้บริการประชาชน 
 

7.5.1.1 เพิ่มระบบ
สารสนเทศและ/
หรือระบบ
ภูมิศาสตร์เพื่อ
บริการประชาชน
หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ            
(e-service/m-
service) 
(กลยุทธ์ 7.5.1.1) 

1. ผลคะแนนการ
ประเมินผลการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน กทม. ตาม
เกณฑ์ประเมินที่ก าหนด 
(ผลผลิต) 

ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม 
1.หน่วยงาน หมายถึง สังกัด
กรุงเทพมหานคร ระดับส านักงาน 
ส านักงานเขต และส่วนราชการใน
สังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 77 หน่วยงาน 
2.เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์ที่
หน่วยงานจัดท าขึ้นและมีการ link 
มายังเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร 
3.ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อ
ข่าวสารของหน่วยงาน (ตามข้อ 1
เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย 
   3.1 ปฏิทินกิจกรรม 
   3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
   3.3 ข่าวสาร 
   3.4 การให้บริการ 
   3.5 ติดต่อเรา 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
มีแนวทางการให้คะแนน โดยก าหนด

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ 
(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1) 
 



 

 
๒๔ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการแต่ละหัวข้อ 
ดังน้ี 
1.  ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ปี) 
โดยหน่วยงานด าเนินการต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 57–สิงหาคม 58  ซึ่ง
จะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้
ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทิน
กิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน 

และด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 
25 ของทุกเดือน  

2. เก่ียวกับองค์กร (20 คะแนน) 
ประกอบด้วย 

2.1 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
2.2. โครงสร้าง/ผู้บริหาร 
2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
2.4 สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน 

ส่วนราชการ 
2.5 ข้อมูลทางกายภาพ  

โดยแบ่งการให้คะแนน ดังน้ี 
1) การน าเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทุก
รายการ (5 คะแนน) มีก าหนดเวลา
ด าเนินการ ดังน้ี 
    - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค. 
2557  
      ได้รับ 5 คะแนน 



 

 
๒๕ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

   - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค. 
2558  
     ได้รับ 4 คะแนน 

   - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ. 
2558  
     ได้รับ 3 คะแนน 

   - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน มี.ค. 
2558  
     ได้รับ 2 คะแนน 

หากพ้นจากที่ก าหนด จะไม่ได้รับ
คะแนนในส่วนน้ี 
2) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
    (ข้อ 2.2 และข้อ 2.4) (15 
คะแนน) ดังน้ี 
    -  คร้ังที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 25 

มี.ค. 58 

    -  คร้ังที่ 2 แล้วเสร็จภายใน 25 
มิ.ย. 58 

    -  คร้ังที่ 3 แล้วเสร็จภายใน 25 
ก.ย. 58 

3.  ข่ำวสำร (48 คะแนน) โดยต้อง
ลงวันท่ีท่ีน ำข้อมูลออกเผยแพร่ท้ำย
หัวข้อข่ำวสำรทุกรำยกำร หากไม่ลง
วันที่จะไม่น าเร่ืองน้ันๆมารวมเพื่อคิด
เป็นผลคะแนน ประกอบด้วย 



 

 
๒๖ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการ
เผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานน าลง
ในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา 

3.2 ภาพกิจกรรมเป็นการน า
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมมาเผยแพร่ 

3.3 ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ ที่
ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของ
กรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน ประกาศ
อื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน เป็นต้น 

3.4  ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ-
จัดจ้าง เช่นประกาศประกวดราคา 
ประกาศสอบราคา ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยแบ่งการให้คะแนน ดังน้ี 

-  ปรับปรุง 2 คร้ัง/เดือน  ได้ 1 
คะแนน 

-  ปรับปรุง 3 คร้ัง/เดือน  ได้ 2 
คะแนน 

-  ปรับปรุง 4 คร้ัง/เดือน  ได้ 3 
คะแนน 

     -  ปรับปรุง 5  คร้ัง/เดือน ได้ 4      
           คะแนน 
4.  กำรให้บริกำร (18 คะแนน ) 
ประกอบด้วย 
    4.1 การให้บริการของหน่วยงาน 



 

 
๒๗ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

(10 คะแนน) เป็นการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ 

ของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ 
ขั้นตอน ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ชื่อและสถานที่ตั้ง 

ของส่วนราชการที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์และเวลาที่ให้บริการ โดยมี
ก าหนดเวลาด าเนินการ ดังน้ี 

    -  ลงข้อมูลแลว้เสร็จ ภายใน ก.พ. 
58  
ได้รับ 10 คะแนน 

    -  ลงข้อมูลแลว้เสร็จ ภายใน มี.ค. 
58  
ได้รับ  6 คะแนน 
    -  ลงข้อมูลแลว้เสร็จ ภายใน 
เม.ย. 58  
ได้รับ  2 คะแนน 

หากพ้นจากที่ก าหนด จะไม่ได้รับ
คะแนนในส่วนน้ี 
      4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่
สามารถ Download ได้ (8 คะแนน) 
แบ่งเป็น 

     1) แบบฟอร์มการให้บริการ  ซึ่ง
ด าเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา 1 
แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน ก.พ. 



 

 
๒๘ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

58  ได้รับ 4 คะแนน 

    2) แบบฟอร์มการให้บริการ ซึ่ง
ด าเนินการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ. 58 
อีก 1 แบบฟอร์ม  
เสร็จภายในเดือน พ.ค. 58 ได้รับ 4 
คะแนน 
5. ติดต่อเรำ (4 คะแนน) ต้องแสดง
ข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ 
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและ
ส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ 
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
โดยด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน
ธันวาคม 2557  

ค่ำเป้ำหมำย    

80 คะแนน 
วิธีกำรค ำนวณ 
ผลคะแนนการด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม
เกณฑ์ประเมินที่ก าหนด 

 
 
 



 

 
๒๙ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 7 การบริหาร
จัดการ  
ประเด็นย่อย 7.5.2 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารการจัดการ
วางแผนกลยุทธ์และ
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

7.5.2.2 พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผู้บริหาร
(EIS) ของแต่ละ
หน่วยงานและ/
หรือกลุ่มภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลคะแนนการน า
กระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลัก (core 
business) ของ
หน่วยงานที่ได้เสนอใน
รายงานการศึกษา/
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
(ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่มรายงานผลการศึกษา
รายงานการศึกษา/วิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม 
1. หน่วยงาน หมายถึง  หน่วยงาน 
ระดับส านักงาน/ ส านักงาน และ
ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
2. ภารกิจหลัก (core business) 
หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ของหน่วยงาน/หรือส่วนราชการตาม
ประกาศของกรุงเทพมหานคร 
3. กระบวนการท างานตามภารกิจ
หลัก (core business) หมายถึง
กระบวนการท างานที่หน่วยงานได้
เสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์
ทั้งปี 2556 และป ี2557ค่า
เป้าหมาย 70 คะแนน 
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ด าเนินงาน 
1. กรณีโครงการ/กระบวนการ
ท างานที่ได้เสนอในปีที่ผ่านมาและ
ได้รับงบประมาณปี2558/หรือเป็น
โครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง
โดยไม่ใช้งบประมาณ 
1.1 จัดท าและส่งโครงการที่ผ่านมา 
ความเห็นชอบจาก CIO และได้รับ
การอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน

กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
ท างานตามภารกิจหลัก (core 
business) ของกองการ
ต่างประเทศที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานปี 2557 
(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1) 
E-Form  
การท าจดหมายโต้ตอบ 
(Correspondence) 
หนังสือติดต่อขอดูงาน 
(Study visit)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อมปฏิทินปฏิบัติงาน ให้ สยป.
ภายใน 25 ธ.ค.2557(20 คะแนน) 
1.2 รายงานความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานให้ สยป.ภายในวันที่ 20 
ของทุกเดือนต้ังแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนสิงหาคม 2558(40 คะแนน) 
1.3 เตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบ
เพื่อรับการตรวจประเมิน(20 
คะแนน) 
-คร้ังที่1 ระหว่าง 20 มีนาคม-10 
เมษายน 2558 
-คร้ังที่2 ระหว่าง 20 กันยายน-10 
ตุลาคม 2558 
1.4 ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของแต่ละกระบวนการ
ท างานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการศึกษา/วิเคราะห์ให้ สยป.
ภายในวันที่ 10 กันยายน 
2558(20 คะแนน) 
2. กรณีที่ไม่ได้รับงบประมาณ 
2558และไม่สามารถด าเนินได้เอง 
2.1 ส่งหลักฐานการขอจักสรร
งบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.
2558และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ 
สยป. ภายใน 25 ธ.ค.2227 (10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๑ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน) 
2.2 ส่งรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานของ
หน่วยงานในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
สามารถน ากระบวนการท างานตาม
ภารกิจบรรลุผลส าเร็จภายใน 26 
ม.ค. 2558 (20 คะแนน) เช่น 
-การจัดเก็บข้อมูลของกระบวนการ
ท างาน ที่หน่วยงาน/ส่วนราชการ
เสนอ 
-ขอความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
-เสนอให้คณะกก.นโยบายด้านไอที
พิจารณา 
-ขอจักสรรงบประมาณเพิ่มเติม/ใช้
เงินเหลือจ่าย/อื่นๆ 
2.3 ส่งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลที่
ก าหนดรายการข้อมูลและระยะเวลา
การน าเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรมด้วย
excelเพี่อเตรียมใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูลภายในวันที่ 26 มี.ค.
2558 (10 คะแนน) 
2.4 เตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบ
เพื่อรับการตรวจประเมินตามปฏิทิน-
ข้อ2.3 (40 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๒ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คร้ังที่1 ระหว่าง20 มี.ค.-10 เม.ย.
58 
-คร้ังที่2 ระหว่าง 20 ก.ย.-10 ต.ค.
58 
2.5 ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
ของแต่ละกระบวนการท างานตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์ให้ สยป.ภายใน
วันที่ 10 ก.ย.58 (20 คะแนน) 
หมายเหตุ 
*กระบวนการท างานตามภารกิจหลัก
แบ่งออกเป็น 3 กรณี 
1. กรณีที่น าผลการศึกษา/วิเคราะห์
ปี 2556ไปสู่การปฏิบัติในปี 2557
แต่ยังด าเนินการไม่เสร็จในปี 2558
ให้ด าเนินการต่อตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานจนได้ผลตามที่ก าหนดใน
รายงานการศึกษา/วิเคราะห์ 
2. กรณีได้รับการยกเว้นการประเมิน
ในปี 2557 ที่เสนอปี 2556 
จะต้องน าผลการศึกษามาด าเนินการ
ต่อในปี 2558 
3. กรณีที่เสนอกระบวนการท างาน
ใหม่ในปี 2557 จะต้องน าไปสู่การ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติในปี 2558 
**ส าเนาโครงการฯ หมายถึง
โครงการที่เสนอกระบวนการท างาน
ตามภารกิจในรายงานการศึกษา/
วิเคราะห์ฯทั้งปี 2556และปี 2557 
วิธีการค านวณ 
ผลคะแนนการด าเนินการตามการน า
กระกบวนการท างานตามภารกิจ
หลัก (core business) ของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(70 คะแนน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
๓๔ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงแนวทำงกำรด ำเนินกำรของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข. ภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบสนองแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ปี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

มหานครแห่งเศรษฐกิจและ
การเรียนรู้ (๖) 
- ศูนย์กลางการจัดประชุม 
นิทรรศการและศูนย์รวม
การจัดต้ังส านักงาน (๖.๕) 

ประสานงานและ
สนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของเมืองใน
การจัดประชุมในระดับ
โลก (๖.๕.๑.๓) 

3. จ านวนผู้แทนของเมือง
สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบ
ทั้ง ๑๐ เมือง และผู้แทน
จากส านักงานเลขาธิการ
อาเซียน เข้าร่วมประชุม 
และมีรายงานสรุปผลการ
ประชุมจ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นิยำม/ค ำอธิบำย: 
กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม The 
Second Meeting of the 
Governors/Mayors of 
ASEAN Capitals ระหว่าง
วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 
2557 ณ โรงแรมแชงกรี-
ล่า เขตบางรัก  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้ว่าราชการเมือง 
นายกเทศมนตรี หรือผู้แทน
จากเมืองสมาชิกกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จ านวน 
๑๐ เมือง และผูแ้ทนจาก
ส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมฯ ตาม
วัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด  
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
การประชุม 2nd Meeting of 
Governors/ Mayors  of 
the ASEAN Capitals วันที่ 
๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
(กลุ่มงานต่างประเทศ2) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๕ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
4. มรีายงานผลการ
ด าเนินการจัดประชุม The 
10th Working Level 
Conference for Asian-
Pacific City Summit ให้
ผู้บริหารทราบ จ านวน 1 
เล่ม/รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเข้าร่วมประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: 
กรุงเทพมหานครโดยกอง
การต่างประเทศ เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม The 
10th Working Level 
Conference for Asian-
Pacific City Summit 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
สุโกศล เขตราชเทวี 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้แทนจากเมืองสมาชิกของ
องค์กร Asian-Pacific City 
Summit จ านวน ๓๐ เมือง 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตาม
วัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด  
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการด าเนินการจัดประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

 
 
 
 
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม The 10th 
Working Level 
Conference for Asian 
Pacific City Summit 
ระหว่างวันที่ 16-19 ธ.ค. 
57  
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๖ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

5. มรีายงานผลการ
ด าเนินการจัดประชุม The 
10th Conference on 
Countermeasures to 
Combat Infectious 
Disease in Asia จ านวน 
1 เล่ม/รายงาน และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: 
กรุงเทพมหานครโดยกอง
การต่างประเทศ ร่วมกับ
ส านักการแพทย์ และส านัก
อนามัย เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม The 10th 
Conference on 
Countermeasures to 
Combat Infectious 
Disease in Asia ระหว่าง
วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์    
๒๕๕8 ณ โรงแรมสุโกศล 
เขตราชเทวี  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้แทนจากเมืองสมาชิกของ
องค์กร ANMC21 จ านวน 
๑๒ เมือง เข้าร่วมการ
ประชุมฯ ที่กรุงเทพมหานคร
เป็นเจ้าภาพ ตามวัน เวลา 
สถานที่ที่ก าหนด จ านวน ๑ 
คร้ัง 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการด าเนินการจัดประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

กิจกรรมการประชุม The 
10th Conference on 
Countermeasures to 
Combat Infectious 
Disease in Asia  
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๗ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

6. มีรายงานการจัด
ประชุม The 3rd ASEM 
Meeting for Governors 
and Mayors จ านวน 1 
เล่ม/รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: 
กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม The 
3rd ASEM Meeting for 
Governors and Mayors 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี เขตปทุมวัน  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้ว่าราชการเมือง 
นายกเทศมนตรี หรือผู้แทน
จากเมืองสมาชิกกลุ่ม
ประเทศอาเซม จ านวน ๕๗ 
เมือง และองค์การระหว่าง
ประเทศ ๒ องค์การ รวม 
๕๙ หน่วยงาน ด้วยคณะ
ผู้บริหารและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการประชุมฯ ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด   
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการด าเนินการจัดประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม 3rd  
ASEM-MGM ณ โรงแรม
พลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ  
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๘ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

7. มรีายงานผลการเข้า
ร่วมการประชุม The 4th 
General Assembly of 
Asian Mayors Forum 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมประชุม The 4th 
General Assembly of 
Asian-Mayors Forum ณ 
เมืองไฮโก่ว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
23-26 พ.ย. 57 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมประชุม The 4th 
General Assembly of 
Asian Mayors Forum ณ 
เมืองไฮโก่ว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
23-26 พ.ย. 57 
วิธีกำรค ำนวณ:  
มีรายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 
 
 

กิจกรรมการประชุม The 4th 
General Assembly of 
Asian Mayors Forum 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๙ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

8. มีรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 
เล่ม/รายงาน และรายงาน
ผลให้ผู้บริหารทราบ  
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเฉพาะด้านที่จัด
โดยองค์กร C40 ทั้งน้ี 
กิจกรรมดังกล่าวมิใช่
กิจกรรมประจ าปีเน่ืองจาก
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
เมืองเจ้าภาพ  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ตามวัน เวลา 
สถานที่ที่ก าหนด  
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดยองค์กร C40 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

9. มรีายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับ
องค์กร CITYNET 
Yokohama Project 
Office จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน  
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับ
องค์กร CITYNET 
Yokohama Project 
Office    
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจ าปี ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประชุม Seminar 
CITYNET Yokohama 
Office 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๑ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

10. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการประชุม The 
Plenary Meeting of 
ANMC 21 จ านวน 1 
เล่ม/รายงาน และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
ของกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมประชุม The Plenary 
Meeting of ANMC 21 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของเมืองเจ้าภาพในการรับ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้บริหารและข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมการประชุมฯ ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประชุม The 
Plennary Meeting of 
ANMC 21 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๒ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

11. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้บริหาร
และข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร Citynet คร้ังที่ 32 
ณ เมืองเว้ เวียดนาม 
ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐ พ.ย. 
๕๗ 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
Citynet คร้ังที่ 32 ณ เมือง
เว้ เวียดนาม ระหว่าง ๒๘-
๓๐ พ.ย. ๕๗ 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน  
 
 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
Citynet คร้ังที่ 32 ณ เมืองเว้ 
เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๘-
๓๐ พ.ย. ๕๗ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

12. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา 
Guangzhou 
International Urban 
Innovative Conference 
และ Guangzhou Award 
คร้ังที่ ๒ จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน และรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
(ผลผลิต)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้บริหาร
และข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา 
Guangzhou 
International Urban 
Innovative Conference 
และ Guangzhou Award 
คร้ังที่ ๒ 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา 
Guangzhou 
International Urban 
Innovative Conference 
และ Guangzhou Award 
คร้ังที่ ๒ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนด 
กรุงเทพมหานครได้รับ
รางวัล Guangzhou 
Award จากโครงการที่ส่ง

กิจกรรมการประชุมสัมมนา 
Guangzhou International 
Urban Innovative 
Conference และ 
Guangzhou Award คร้ังที่ 
๒ ณ เมืองกวางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ 27-29 
พฤศจิกายน 2557 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๔ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
13. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการประชุม Japan-
OECD Policy Forum 
และ Resilient Cities in 
Aging จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าประกวด) 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา จ านวน 1 
เล่ม/รายงาน 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้บริหาร
และข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม Japan-OECD 
Policy Forum และ 
Resilient Cities in Aging 
Society ณ ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 14-17 
ตุลาคม 2557  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการประชุม Japan-
OECD Policy Forum และ 
Resilient Cities in Aging 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการประชุม Japan-
OECD Policy Forum และ 
Resilient Cities in Aging 
Society ณ ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 
2557  
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๕ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมการประชุม The 
Asian Crisis 
Management 
Conference  
คร้ังที่ ๑๒ จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน และรายงานผล 
ให้ผู้บริหารทราบ  
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 

Society ณ ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 14-17 
ตุลาคม 2557  
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมการ
ประชุม จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
ของกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมประชุม The Asian 
Crisis Management 
Conference  
คร้ังที่ ๑๒  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้บริหารและข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมการประชุมฯ ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด   
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการประชุม 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเข้าประชุม The 
Asian Crisis Management 
Conference คร้ังที่ ๑๒ 
ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๖ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

15. มีรายงานผลสรุปการ
ประชุม Metropolis 
World Congress จ านวน 
1 เล่ม/รายงาน และ
รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการประชุม GDCO 
2014 Executive 
Committee Meeting 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 
(ผลผลิต)  

นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
ของกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมประชุม Metropolis 
World Congress  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้บริหารและข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมการประชุมฯ ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
ของกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมประชุม GDCO 2014 
Executive Committee 
Meeting 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้บริหารและข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครจาก

กิจกรรมการประชุม 
Metropolis World 
Congress ระหว่างวันที่ ๗-
๑๐ ต.ค. ๕๗ ณ Hyderabad, 
India 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเข้าร่วมที่ องค์กร 
GDCO เชิญกรุงเทพมหานคร
ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 
GDCO 2014 Executive 
Committee Meeting 
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ต.ค. 
๕๗ ณ กรุงอังการา 
สาธารณรัฐตุรกี  



 

 
๔๗ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการฯ
ในงาน The 5th Int'l 
Greentech & Eco 
Products Exhibition & 
Conference Malaysia 
2014 (IGEM 2014) 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ  
(ผลผลิต) 
 
 
 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมการประชุมฯ ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมการ
ประชุมจ านวน 1 เล่ม/
รายงาน  
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: 
กรุงเทพมหานครคัดเลือก
บริษัทเอกชนเข้าร่วม
จัดบูธนิทรรศการ 
"ANMC21 Asia Zone" ใน
งาน The 5th Int'l 
Greentech & Eco 
Products Exhibition & 
Conference Malaysia 
2014 (IGEM 2014) ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ต.ค.
๕๗ 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
บริษัทเอกชนที่คัดเลือกโดย

(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเข้าร่วมที่ 
องค์การ ANMC21 เชิญ
กรุงเทพมหานคร หรือ 
บริษัทเอกชนใน กทม ร่วม
จัดบูธนิทรรศการ "ANMC21 
Asia Zone" ในงาน The 5th 
Int'l Greentech & Eco 
Products Exhibition & 
Conference Malaysia 
2014 (IGEM 2014) ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ต.ค.๕๗ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 



 

 
๔๘ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Local Government 
Exchange and 
Cooperation Seminar 
2014 จ านวน 1 เล่ม/

หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
จัดบูธนิทรรศการ การ 
"ANMC21 Asia Zone" ใน
งาน The 5th Int'l 
Greentech & Eco 
Products Exhibition & 
Conference Malaysia 
2014 (IGEM 2014) ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 
ระหว่าง ๑๖-๑๙ ต.ค.๕๗ 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมการ
จัดบูธนิทรรศการฯ จ านวน
1 เล่ม/รายงาน   
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กร 
CLAIR ก าหนดเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Local Government 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม CLAIR เชิญส่งผู้แทน
เข้าร่วมสัมมนา Local 
Government Exchange 
and Cooperation Seminar 
ณ กรุงโตเกียวและจังหวัด  
คาโกชิมา ประเทศญี่ปุ่น 



 

 
๔๙ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

รายงาน และรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมในเร่ือง 
Sewerage 
Maintenance and 
Management 
Engineers จ านวน 1 

Exchange and 
Cooperation Seminar 
2014 ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ 
จังหวัดคาโกชิมา และ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น     
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
องค์กร CLAIR เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติฯ ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด  
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน  
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
ของกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการฝึกอบรมในเร่ือง 
Sewerage Maintenance 
and Management 
Engineers 

ระหว่าง ๙-๑๔ พ.ย. ๕๗ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมองค์กร ANMC21 
เชิญกรุงเทพมหานครส่ง
ผู้แทนร่วมการฝึกอบรมใน
เรื่อง Sewerage 
Maintenance and 
Management Engineers 



 

 
๕๐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

เล่ม/รายงาน และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมใน
เรื่อง The Conference 
on Joint Research and 
Survey จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน และรายงานให้
ผู้บริหารทราบ  
(ผลผลิต) 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมการฝึกอบรมฯ ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด  
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
ของกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการฝึกอบรมในเร่ือง 
The Conference on 
Joint Research and 
Survey  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมการฝึกอบรมฯ ตามวัน 

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พ.ย.๕๗ 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมองค์กร ANMC21 
เชิญกรุงเทพมหานครให้ส่ง
ผู้แทนร่วมการฝึกอบรมใน
เรื่อง The Conference on 
Joint Research and 
Survey ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ 
พ.ย. ๕๗ ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น  
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 



 

 
๕๑ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
21. มีรายงานการเข้าร่วม
ประชุม World Cities 
Summit จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน และรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ  
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา สถานที่ที่ก าหนด 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมการ
ประชุมจ านวน 1 เล่ม/
รายงาน  
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครหรือ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุม World 
Cities Summit ทั้งน้ี การ
ประชุมดังกล่าวอาจเชิญ
หรือไม่เชิญกรุงเทพมหานคร
เน่ืองจากขึ้นอยู่กับเมือง
เป้าหมายของการประชุม 
เช่น เมืองท่าเรือ เมือง
ส่งออกน้ ามัน กลุ่มประเทศ
นับถือศาสนาอิสลาม ฯลฯ   
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้บริหารหรือข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการประชุม World 
Cities Summit 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕๒ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. มีรายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมประชุม The 3rd 
Asia Smart City 
Conferenceจ านวน 1 
เล่ม/รายงาน และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมการประชุม World 
Cities Summit ตามวัน 
เวลา สถานที่ที่ก าหนด 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมการ
ประชุมจ านวน 1 เล่ม/
รายงาน  
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
การประชุม The 3rd Asia 
Smart City Conference 
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองโย
โกฮามา ประเทศญี่ปุ่น     
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้บริหารและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการประชุม The 3rd 
Asia Smart City 
Conference ตามวัน เวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการประชุม The 3rd 
Asia Smart City 
Conference 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕๓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
23. มีรายงานสรุปผลเรื่อง
กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม 
the 3rd Lower 
Maekong Tourism 
Cities Mayors Summit 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
และรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ (ผลลัพธ)์  
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ที่ก าหนด   
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย:  
กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม the 
3rd Lower Maekong 
Tourism Cities Mayors 
Summit หมายถึง 
กรุงเทพมหานครได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม
ดังกล่าวของในระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสและใน
ระดับผู้น าเมือง  
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์:  
รายงานการจัดประชุม the 
3rd Lower Maekong 
Tourism Cities Mayors 
Summit 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการจัดประชุม 
ประชุมของเมืองหลวงในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนประจ าปี 
๒๕๕๘  (3rd Lower 
Maekong Tourism Cities 
Mayors Summit)  
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕๔ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
24. มีรายงานการเข้าร่วม
การประชุมและรับรางวัล 
ณ นครกวางโจว และลง
นามในหนังสือแสดง
เจตนารมณ์สถาปนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กรุงเทพมหานครและนคร
เซี่ยงไฮ้ จ านวน 1 เล่ม/ 
รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการจัดการประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร
เดินทางเยือนนครกวางโจว
และนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หมายถึง ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
คณะผู้บริหารและ
ข้าราชการเดินทางเข้าร่วม
การประชุมและรับรางวัล ณ         
นครกวางโจว และลงนามใน
หนังสือแสดงเจตนารมณ์
สถาปนาความสัมพันธ์
ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และนครเซียงไฮ้ ณ นคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร คณะ

 
 
 
 
 
กิจกรรมผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเดินทาง
เยือนนครกวางโจวและนคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน
จีน 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕๕ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. มีรายงานการเข้าร่วม
การแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดไอจิ จ านวน 1 
เล่ม/รายงาน  
(ผลผลิต) 
 
 
 
 

ผู้บริหารและข้าราชการเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุมและ
รับรางวัล ณ นครกวางโจว 
และลงนามในหนังสือแสดง
เจตนารมณ์สถาปนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กรุงเทพมหานครและ    
นครเซียงไฮ้ 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน  
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับ
จังหวัดไอจิ 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดไอจิ (เยาวชนกรุงเทพ
เดินทางเยือนจังหวัดไอจิ) 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 
 
 
 



 

 
๕๖ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. มีการรายงานการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม Busan 
Sister City 
International Training 
Program จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน และรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 

สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับจังหวัดไอจิ 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ไอจิ จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: 
ข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการ
คัดเลือกจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร Busan 
Sister City International 
Training Program ณ กรุง
โซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ข้าราชการของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองปูซานเชิญ กทม. ส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมอบรม Busan 
Sister City International 
Training Program ระหว่าง 
28 ต.ค.-11 พ.ย. 57 ณ 
เมืองปูซาน โดยแบ่งหัวข้อ
อบรมออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 
คือ ผังเมือง IT และ
สิ่งแวดล้อม 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 



 

 
๕๗ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการประชุม Busan 
Sister City Global 
Forum on Global HRD 
and Int'l Cooperation
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 

คัดเลือกจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ ตามวัน เวลา 
สถานที่ที่ก าหนด 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร จ านวน 
1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
กรุงเทพมหานคร หมายถึง 
ผู้บริหารหรือข้าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการประชุม Busan 
Sister City Global 
Forum on Global HRD 
and Int'l Cooperation ณ 
นครปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่นครปูซานเชิญ 
กทม. ส่งผู้แทนร่วมการ
ประชุม Busan Sister City 
Global Forum on Global 
HRD and Int'l 
Cooperation ระหว่าง 2-5 
ธันวาคม 2557 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 
 
 



 

 
๕๘ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้บริหารหรือข้าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการประชุม Busan 
Sister City Global 
Forum on Global HRD 
and Int'l Cooperation ณ 
นครปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลี ระหว่าง 2-5 
ธันวาคม 2557 และมี
จ านวนรายงาน 1 เล่ม/
รายงาน 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน 
ผลการเข้าร่วมการประชุม  
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕๙ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

28. มีรายงานการเข้าร่วม
เข้าร่วมประชุม Moscow 
Urban Forum คร้ังที่ 4 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
และรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมประชุม Moscow 
Urban Forum คร้ังที่ 4 
หมายถึง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร คณะ
ผู้บริหารและข้าราชการเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุม 
Moscow Urban Forum 
คร้ังที่ 4 ณ กรุงมอสโก 
สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่าง 
11-13 ธ.ค. 57 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมประชุม Moscow 
Urban Forum คร้ังที่ 4 ณ 
กรุงมอสโก สหพันธรัฐ
รัสเซีย ระหว่าง 11-13 
ธ.ค. 57 และมีรายงาน
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน 
ผลการเข้าร่วมการประชุม 

กิจกรรมที่ Mr. Sergey 
Sobyanin นายกเทศมนตรี
กรุงมอสโก เชิญ ผว. กทม. 
เข้าร่วมประชุม Moscow 
Urban Forum  คร้ังที่ 4 ณ 
กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
ระหว่าง 11-13 ธ.ค. 57 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
29. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมโครงการค่ายเยาวชน  
2015 Chongqing 
Summer Camp for 
Overseas Chinese 
Youth ณ นครฉ่งชิง 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับนคร
ฉ่งชิง 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับนครฉงชิ่ง 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน 
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับนคร    
ฉงชิ่ง จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 

 
 
 
 
กิจกรรมการส่งผู้แทนเยาวชน
กรุงเทพมหานครร่วมโครงการ 
2015 Chongqing 
Summer Camp for 
Overseas Chinese Youth 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๑ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

30. มีรายงานผลการ
ฉลองความสัมพันธ์
ครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน 
กับเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 เล่ม/รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย 
การฉลองความสัมพันธ์
ครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน 
หมายถึง การเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 40ปี เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องและเมืองฉันมิตรกับ
เมืองในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของเมือง
ต่างๆ นิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์เมือง เป็นต้น 

ค่ำเป้ำหมำยปี/ผลสัมฤทธิ์  
การจัดงานฉลองความ 
สัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี 
ไทย-จีน จ านวน 1 คร้ัง 
วิธีกำรค ำนวณ 

มีรายงานผลการฉลอง
ความสัมพันธ์ครบรอบ 40 
ปี ไทย-จีน กับเมืองพี่เมือง
น้องกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

โครงการฉลองความ 
สัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี  
ไทย-จีน กับเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพมหานคร  
(กลุ่มงานต่างประเทศ ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๒ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

31. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมโครงการการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุง
โซล จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับกรุง
โซล 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับกรุงโซล 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน 
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานครกับ
กรุงโซล (เยาวชนกรุงเทพ
เยือนกรุงโซล) 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

32. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดฟูกูโอกะ 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน  
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับ
จังหวัดฟูกูโอกะ 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
กรุงเทพมหานครจัดส่ง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการ
สอบแข่งขันเป็นตัวแทน
เยาวชนของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนกับจังหวัด      
ฟูกูโอกะ 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
ผลการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ฟูกูโอกะ จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 
 
 
 

กิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเยาวชนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ
เยาวชนกรุงเทพเยือน 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๔ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

33. มีการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง 
(BSCYP 2015) จ านวน 
1 คร้ัง  
 

นิยำม/ค ำอธิบำย:            
- การจัดกิจกรรมการจัดค่าย
เยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง 
BSCYP หมายถึง การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนให้กับ
เยาวชนในเมืองพี่เมืองน้อง
ของกทม. มาร่วมกิจกรรมใน
กรุงเทพมหานครประมาณ 
1 สัปดาห์ 

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์:
จัดกิจกรรมการจัดค่าย
เยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง 
(BSCYP) จ านวน 1 คร้ัง
วิธีกำรค ำนวณ: นับจ านวน
คร้ังของการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง 
(BSCYP 2015) 

 
 
 

กิจกรรมการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง 
(BSCYP 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๕ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๖ 
มหำนครแห่งเศรษฐกิจ
และกำรเรียนรู้  
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย 
๖.๕ ศูนย์กลำงกำรจัด
ประชุม นิทรรศกำรและ
ศูนย์รวมกำรจัดตั้ง
ส ำนักงำน  
 
 
 
 
 

ประสานงานและ
สนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของเมือง ใน
การจัดประชุมในระดับ
ภูมิภาค 
 
 

34. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมโครงการต้อนรับ
เยาวชนคณะเยาวชนกรุง
โซล ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุง
โซล จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน (ผลผลิต) 
 

- นิยำม/ค ำอธิบำย 
เยาวชนในที่น้ีหมายถึง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจากการรับ
สมัครและเป็นตัวแทน
เยาวชนของกรุงโซลในการ
เดินทางไปแลกเปลี่ยนหรือ
ท ากิจกรรมกับเยาวชนใน
เมืองพี่เมืองน้องของ
กรุงเทพมหานคร 
ค่ำเป้ำหมำยปี/ผลสัมฤทธิ์ 
กองการต่างประเทศ ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการจัดท าโครงการให้
การต้อนรับคณะเยาวชนกรุง
โซลรวม 35 คนเดินทางมา
เยือนกรุงเทพมหานคร 
วิธีกำรค ำนวณ 

มีรายงานผลการเข้าร่วม
โครงการต้อนรับเยาวชน
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

โครงการต้อนรับเยาวชนคณะ
เยาวชนกรุงโซล ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุง
โซลประจ าปี 2557 
 



 

 
๖๖ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 35. มีรายงานผลการเข้า
ร่วม โครงการค่ายเยาวชน
เมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
(ผลผลิต) 
 

- นิยำม/ค ำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือนัก 
ศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนกับกรุง
ปักกิ่ง 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
กองการต่างประเทศ ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการจัดท าโครงการ
ค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงปักกิ่ง ประจ าปี พ.ศ.
2557 โดยส่งข้าราชการ
จ านวน 2 คน และเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 
คน รวมจ านวน 5 คน เข้า
ร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 
19-27 ตุลาคม 2557  
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน 
ผลการเข้าร่วมการโครงการ
ค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงปักกิ่ง จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน 

โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่
เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 
 



 

 
๖๗ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

ประสานงานและ
สนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของเมือง ใน
การจัดกิจกรรมในระดับ
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง  
 

36. มีรายงาน ผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดไอจิ จ านวน 1 
เล่ม/รายงาน (ผลผลิต)  

- นิยำม/ค ำอธิบำย: เยาวชน
หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบแข่งขันเป็น
เยาวชนแลกเปลี่ยนที่มาจาก
จังหวัดไอจิ 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
จังหวัดไอจิจัดส่งนักเรียน
หรือนักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน
ของจังหวัดไอจิเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยน 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน 
ผลการเข้าร่วมการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด 
ไอจิ จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด 
ไอจิ (เยาวชนจังหวัดไอจิ
เดินทางเยือนกรุงเทพ) 
(กลุ่มงานต่างประเทศ1) 
 

 
 
 



 

 
๖๘ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 37. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการร่วมงาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุง
โซล Seoul Friendship 
Fair จ านวน 1 เล่ม/
รายงาน (ผลผลิต)  
 

- นิยำม/ค ำอธิบำย: 
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กรุงโซล หมายถึง 
กรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกรุงโซล 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
กรุงเทพมหานครได้จัดส่ง
นักแสดง ผู้บริหาร 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมงาน Seoul 
Friendship Fair     
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน 
ผลการเข้าร่วมการกิจกรรม
การเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกรุงโซล (Seoul 
Friendship Fair) 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 

กิจกรรมการเข้าร่วมงาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุงโซล 
(Seoul Friendship Fair) 
 

 
 



 

 
๖๙ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(นโยบำย) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ข้อมูลฐำน/ผลงำนท่ี
ผ่ำนมำ 

นิยำม/ค ำอธิบำย
ผลสัมฤทธิ์ของตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงกำร/กิจกรรมและส่วน
รำชกำรท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 38. มีรายงานผลการเข้า
ร่วมการประชุม Green 
Cities-Green Industries 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นิยำม/ค ำอธิบำย: ผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม
การประชุม Green Cities-
Green Industries ระหว่าง
วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 
2557 ณ เมืองมักเดอร์บูร์ก 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
กองการต่างประเทศ ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการจัดท าโครงการ
เดินทางเยือนเมืองมักเดอร์
บูร์ก และกรุงเบอร์ลิน 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เพื่อเข้าร่วมประชุม Green 
Cities-Green Industries 
คร้ังที่ 3 เข้าพบผู้บริหาร
ระดับสูงของเมืองมักเดอร์
บูร์ก รวมถึงการเดินทาง
ศึกษาดูงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง
วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 

กิจกรรมการเดินทางเข้าร่วม
การประชุม Green Cities-
Green Industries คร้ังที่ 3 
ณ เมืองมักเดอร์บูร์ก สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
39. มีรายงานสรุปผลการ
จัดกิจกรรม
กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม
ประจ าปี APCS (Asian-
Pacific City Summit 
Woking Level จ านวน  
1 เล่ม/รายงาน (ผลผลิต) 
 
 
 

2557 
วิธีกำรค ำนวณ: มีรายงาน
สรุปผลการเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
นิยำม/ค ำอธิบำย:  
กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม 
Asian-Pacific City 
Summit Woking Level 
หมายถึง กรุงเทพมหานคร
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม โดยมี 14 เมือง เข้า
ร่วมการประชุม ได้แก่ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ฟูกูโอกะ 
นครกวางโจว เมืองปูซาน 
เมืองกวางยาง เมืองต้า
เหลียน เมืองโปฮัง เมืองอิ
โปะ เมืองคุมาโมโต เมืองคา
โกชิมา เมืองคิตากิวชู เขต
ปกครองพิเศษเชจู และ
กรุงเทพมหานคร           
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์: 
รายงานการจัดประชุม 
Asian-Pacific City 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม
ประจ าปี  APCS (Asian-
Pacific City Summit 
Woking Level) ระหว่างวันที่ 
16-19 ธ.ค. 2557 
 
 
 



 

 
๗๑ 

Summit Woking Level 
วิธีการค านวณ: มีรายงาน
สรุปผลการจัดการประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปตำรำง 2 ข. มีจ ำนวน 39 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

 



 

 
๗๒ 

ตำรำง ๒ ค. ภำรกิจประจ ำท่ีหน่วยงำนด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ.2558 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน  
               ยุทธศำสตร์ท่ี  3 กำรบริหำรจัดกำร มหำนครส ำหรับทุกคน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3.4  มหานครส าหรบัทุก
คน ประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย 3.4 สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
สถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ าประเทศ
ไทย 
 

1. จ านวนครั้งของการ
รับรองคณะทูตานุทูตและ
การให้ความร่วมมือกับ
สถานเอกอัครราชทูต 
(ผลผลิต) 

นิยำม/ค ำอธิบำย 
๑. การรับรอง หมายถึง การให้การต้อนรับอ านวยความสะดวก
ทั้งแบบเป็นพิธีการและไมเ่ป็นพิธีการและรวมถึงการจัดเลี้ยง
รับรองในโอกาสต่าง ๆ 
๒. การให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต หมายถึง การ
ประสานความร่วมมือตามเรื่องหรือประเด็นที่สถานทูตร้องขอ 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธ์ิ 
๖ ครั้งต่อปี 
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ านวนครั้งโครงการ/กิจกรรม รับรองคณะทูตานุทูตและการ
ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต  

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับสถาน
เอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชมุชนชาว
ต่างประเทศใน กทม. 
(กลุ่มงานต่างประเทศ ๑) 

 2. ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ์กับ
ต่างประเทศ 
 

2. จ านวนครั้งของการจัด
การศึกษาดูงานและการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์
ให้กับชาวต่างประเทศ
และผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศ 
(ผลผลิต) 

นิยำม/ค ำอธิบำย 
จัดการศึกษาดูงานภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครหรือ
ประสานการศึกษาดูงานในหน่วยงานภายนอกโดยให้มีการให้
ข้อมูลความรู/้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธ์ิ 
6 ครั้งต่อปี   
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ านวนครั้งของการจัดการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ให้กับชาวต่างประเทศและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ต่างประเทศ 

กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ให้กับชาวต่างประเทศและการฝึกอบรมความรู้ด้านภาษาและ
ความรู้ด้านการต่างประเทศแก่ผู้บรหิารและข้าราชการของ
หน่วยงาน 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 

 3. เพ่ิมประสิทธภิาพใน
งานด้านเอกสาร
ภาษาอังกฤษของ
กรุงเทพมหานคร 

3. จ านวนครั้งของการ
จัดท าค ากล่าวและการ
โต้ตอบจดหมาย
ภาษาอังกฤษ 

นิยำม/ค ำอธิบำย 
จัดท าค ากล่าวภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆและจัดท าจดหมาย
ภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครน าไปใช้ 

การจัดท าร่างค ากล่าว และการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1 และ 2) 



 

 
๗๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

(ผลผลิต) ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธ์ิ 
12 ครั้งต่อปี 
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ านวนครั้งในการจัดท าค ากล่าวภาษาอังกฤษ และการ
โต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 

  4. จ านวนครั้งของการ
แปลเอกสารและการ
ตรวจร่างเอกสารของ
หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

นิยำม/ค ำอธิบำย 
แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้กบั
ผู้บริหารและหน่วยงาน 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธ์ิ 
จ านวน 12 ครั้งต่อปี 
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ านวนครั้งในการแปลเอกสารของหน่วยงาน 

การแปลเอกสารภาษาและการตรวจร่างเอกสารของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานต่างประเทศ 1 และ 2) 
 

 4. สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างประเทศให้กับ
หน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จ านวนครั้งการเป็น
เลขานุการคณะในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศหรืออ านวย
ความสะดวกให้กับ
หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย 
1.เลขานุการคณะฯ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศรวมทั้งอ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารหรือคณะเดินทางในการไป
ราชการต่างประเทศ 
2.การอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน.กทม. หมายถึงการ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการงานด้านต่างประเทศในทุก
รูปแบบให้กับหน่วยงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธ์ิ 
จ านวน  ๕ ครั้งต่อปี 
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ านวนครั้งการปฏิบัติงานเป็นเลขานุการคณะในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศและอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน
อื่น 
 

การเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศกับ
หน่วยงานอื่นหรือความสะดวกในด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงาน
อื่น 

(กลุ่มงานต่างประเทศ 1 และ 2) 

  6. จ านวนผู้ลงทะเบียน
เข้ารับบริการจัดท า

ค ำนิยำม 
หนังสือรับรองเงินเดือน หมายถึง หนังสือราชการที่ข้าราชการ

กิจกรรมการน ากระบวน 
การท างานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงานที่ได้



 

 
๗๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

หนังสือรับรองเงินเดือน
จากหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 

และลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครใช้ประกอบค าขอต่างๆในการ
ติดต่อประสานงานหรือท านิติกรรม ซึ่งในที่น่ี หมายถึง หนังสือ
รับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณ โดยมีความถูกต้องของการใช้ภาษาและถ้อยค าและ
ส านวนตามหลักวิชาการของการเขียนหนังสือราชการ 
ค่ำเป้ำหมำย 
มีผู้ลงทะเบยีนเข้ารับบริการจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนจาก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจ านวน 10 รายต่อปี  
 
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ านวนรายที่เข้ารับบริการ 
 

เสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ (หนังสือรับรองเงินเดือน) 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 

 5. ส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
ให้กับหน่วยงานและ
บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 

7. จ านวนครั้งของการให้
ค าแนะน าปรึกษาและ
ตอบค าถามด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ผลผลิต) 
 

นิยำม/ค ำอธิบำย 
ให้ค าแนะน าปรึกษาและตอบค าถามด้านภาษาอังกฤษแก่
ข้าราชการ/ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครหรือประชาชนทั่วไปผ่าน
ช่องทางตรง และผ่านโทรศัพท์ โทรสาร 
ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธ์ิ 
จ านวน ๑๒ ครั้งต่อปี 
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ านวนครั้งการให้ค าแนะน าปรึกษาและตอบค าถามด้าน
ภาษาอังกฤษ 

การให้ค าแนะน าปรึกษาและตอบค าถามด้านภาษาอังกฤษ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1 และ 2) 

 
 

สรุปตำรำง 2 ค. มีจ ำนวน 7 ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 

 
๗๕ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงแนวทำงกำรด ำเนินกำรของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
ง. ภำรกิจ(เชิงยุทธศำสตร์/ประจ ำ) ท่ีหน่วยงำนด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติกำรกำรเข้ำสู่ประชำคมเซียน  
กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน 

แนวทำง/กลยุทธ์ เป้ำหมำย 
แผนงำน/
โครงกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ** 
งบประมำณรวม 

(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
เจ้ำภำพ 
บูรณำ 
กำร 

หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 

หมำย
เหตุ 

56 57 58 59 60 61 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน 

๑. จัดการแข่งขันกีฬาเมืองอาเซียน
เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
๒. ขยายการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องในกลุ่มประเทศ

อาเซียนเพิ่มขึ้น 
 
 

 

จ านวน ๑ คร้ัง/ปี 
วิธีกำรค ำนวณ  
นับจ านวนคร้ังที่
เข้าร่วม 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 10๐ ของ
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้อง 
วิธีกำรค ำนวณ  
๑. มีการติดต่อ

 ๑. โครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน
บาสเกตบอลชาย 
หรือวอลเล่ย์บอล
ชาย หรือแข่งขันวิ่ง
มาราธอนชาย/
หญิง ณ กรุง
จาการ์ตา  
 
๒. โครงการ
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องกับเมือง
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

      1-1.5 กลุ่มงำน
ต่ำงประเทศ1 

-กองกำร
กีฬำ 

-สวท. 

 



 

 
๗๖ 

กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน 

แนวทำง/กลยุทธ์ เป้ำหมำย 
แผนงำน/
โครงกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ** 
งบประมำณรวม 

(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
เจ้ำภำพ 
บูรณำ 
กำร 

หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 

หมำย
เหตุ 

56 57 58 59 60 61 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน 

ทาบทามในการ
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องกับเมือง
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนคิดเป็น
ร้อยละ ๓๐ 
๒. มีการ
ประสานงานกันใน
รายละเอียดของ
การจัดท าข้อตกลง
การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องฯ คิด
เป็นร้อยละ ๕๐ 
๓. มีการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข
ร่างข้อตกลง
ระหว่างกันจนเห็น
พ้องต้องกันทั้งสอง



 

 
๗๗ 

กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน 

แนวทำง/กลยุทธ์ เป้ำหมำย 
แผนงำน/
โครงกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ** 
งบประมำณรวม 

(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
เจ้ำภำพ 
บูรณำ 
กำร 

หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 

หมำย
เหตุ 

56 57 58 59 60 61 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเตรียมควำมพร้อมของกรุงเทพมหำนครสู่ประชำคมอำเซียน ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน 

ฝ่ายคิดเป็นร้อยละ 
๘๐ 
๔. มีการก าหนด
เดินทางเพื่อลงนาม
ในข้อตกลงฯ และ
มีการลงนามใน
ข้อตกลงของทั้ง
สองฝ่าย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
***น าผลการ
ด าเนินงานที่
ด าเนินการได้ (ตาม
ขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้) คูณ 
๑๐๐ หารด้วยค่า
เป้าหมายของการ
ด าเนินการถ้าครบ
ขั้นตอน คิดเป็น
ร้อยละ๑๐๐ 

สรุปตำรำง 2 ง. มีจ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด 



 

 
๗๘ 

ตำรำง ๒ จ.  ภำรกิจสนับสนุนมิติท่ี ๒ – ๔ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของส ำนักงำน ก.ก.                              
               ยุทธศำสตร์ท่ี  7 กำรบริหำรจัดกำร 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงกำร/กิจกรรมและ 

ส่วนรำชกำรท่ีรับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 7 
การบริหารจัดการ  
 

5. พัฒนาการเบิกจ่ายตาม
แผนงบประมาณประจ าปีให้
รวดเร็วเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
 

 

2.1 ร้อยละของความส าเร็จใน
การใช้จ่ายงบประมาณ  
 
    2.1.1 ร้อยละของ
ความส าเร็จของการก่อหน้ีผูกพัน 
 

ตามที่ สงม. ก าหนด 
 

 
 
 
- กิจกรรมการก่อหน้ีผูกพันตามก าหนด 
(งานธุรการ) 

      2.1.2 ร้อยละของ
ความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม                

 - กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (งานธุรการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ปรับปรุงกระบวนการ
บริหารราชการประจ าให้
เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์
และแผนงานด้านต่างๆไป
ปฏิบัติ 
 

2.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ด้วยระบบ lean  

ตามที่ สกก. ก าหนด 
 

- กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานด้วยระบบ lean                 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 

6. พัฒนาการจัดท างบการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

2.3 คะแนนความส าเร็จในการ
จัดท างบการเงิน  
2.3.1 คะแนนความส าเร็จของ
การจัดท างบการเงินทันเวลาและ
ถูกต้อง 

ตามที่ สนค.ก าหนด  
 
-กิจกรรมการบันทึกรายงานบัญชีและ
จัดท าการเงินถูกต้อง (งานธุรการ) 



 

 
๗๙ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงกำร/กิจกรรมและ 

ส่วนรำชกำรท่ีรับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 7 
การบริหารจัดการ 

6. พัฒนาการจัดท างบการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร 
 
 

2.3.2. คะแนนความส าเร็จของ
การจัดท ารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจ าปี 2557 
ทันเวลาและถูกต้อง 

 - กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชี
ทรัพย์สินในใบรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจ าปี 2557 ทันเวลาและ
ถูกต้อง 
(งานธุรการ) 

 8. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

2.4 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  

ตามที่ สนต.ก าหนด 
 

- กิจกรรมการจัดท าระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 

1. การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

3.1 ระดับความส าเร็จในการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ         

ตามที่ กองกลาง สนป.ก าหนด 
 

- กิจกรรมการรายงานเรื่องที่รับร้องเรียน 
(งานธุรการ) 

 
 

2. การพัฒนาการให้บริการ 
 
 
 
 
 

3.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
(Best Service)  

ตามที่ สกก. ก าหนด - โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best 
Service) 
 (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 
 
 

1. การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

ตามที่ ผตร.ก าหนด -กิจกรรมส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 
(งานธุรการ) 



 

 
๘๐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยำม/ค ำอธิบำยผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงกำร/กิจกรรมและ 

ส่วนรำชกำรท่ีรับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 7 
การบริการจัดการ 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการสร้าง
บรรยากาศการท างานที่มี
ความสุข 
 

3.4 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการท างาน  
 

ตามที่ ผตร.และ สกก. ก าหนด 
 

- กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(งานธุรการ) 

 3.พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็น
องค์ความรู้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน 
 

ตามที่ สกก.ก าหนด 
 

- กิจกรรมการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์การไปสู่การปฏิบัติ 
(กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 

8. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

4.2. ร้อยละความส าเร็จของการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน  
4.2.1. ร้อยละของความมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
หรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน  
4.2.2 ร้อยละของจ านวนเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงานลดลง 

ตามที่ สกก. ก าหนด 
 

 
 
 
 
- กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 
(งานธุรการ) 

 
สรุปตำรำง 2 จ. มีจ ำนวน 13 ตัวช้ีวัด 

 



 

 
๘๑ 

ตำรำงท่ี ๓  โครงกำร/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กองกำรต่ำงประเทศ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ 

ลงทุน ด าเนินการ 

๑ กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศตาม
เกณฑ์การประเมิน  

2 -   - (กลุ่มงานต่างประเทศ 
๑) 

๒ กิจกรรมการน า Core Business ของหน่วยงาน ปี ๒๕๕7 ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

2 -   - (กลุ่มงานต่างประเทศ 
๑) 

๓  โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองผ่านองค์กรระหว่าง
ประเทศในระดับเมือง 

* (จ านวน  ๑๗  โครงการย่อย) 

2 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   กทม. (กลุ่มงานต่างประเทศ 
๒) 

๔ โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก 
* (จ านวน ๒ โครงการย่อย) 

2 ๕,๐๐๐,๐๐๐   กทม. (กลุ่มงานต่างประเทศ 
๒) 

๕ โครงการความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร 

* (จ านวน ๓ โครงการย่อย) 

2 ๒,๐๐๐,๐๐๐   กทม. (กลุ่มงานต่างประเทศ 
๒) 

๖ โครงการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประ
ทศ 
* (จ านวน ๑๖ โครงการย่อย) 

2 ๑๕,๐๐๐,๐๐๐   กทม. (กลุ่มงานต่างประเทศ๑) 

๗ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ
ประจ าประเทศไทยและชุมชนต่างประเทศในประเทศไทย  

* (จ านวน ๑ โครงการย่อย) 

2 ๕๐๐,๐๐๐   กทม. (กลุ่มงานต่างประเทศ๑) 



 

 
๘๒ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ 

ลงทุน ด าเนินการ 

๘ โครงการจัดท าระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
* (จ านวน ๒ โครงการย่อย) 

2 ๗๐๐,๐๐๐   กทม. (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑) 

๙ กิจกรรมการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปของ
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับกรุงเทพมหานคร 

2 -   - (กลุ่มงานต่างประเทศ 
๑ และ ๒) 

๑๐ กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
หน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาวต่างประเทศและประสาน
การศึกษาดูงานในต่างประเทศให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

2 -   - (กลุ่มงานต่างประเทศ 
๑ และ ๒) 

 รวมงบประมำณรวม  ๓๓,๒๐๐,๐๐๐   กทม. กกต. 
 
หมำยเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน.........๑๐.....โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
-ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม..๖..โครงการ /กิจกรรม(หลัก) เป็นเงิน... ๓๓,๒๐๐,๐๐๐. บาท 
 ****โดยเป็นโครงการย่อยรวม......๔๑....โครงการ 
-ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม..........๔.......โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘๓ 

ตำรำงท่ี ๔  โครงกำร/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภำรกิจประจ ำตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  กองกำรต่ำงประเทศ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ 

ลงทุน ด าเนินการ   

๑ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองที่มีความสัมพันธ์และขยาย
ความร่วมมือกับเมืองส าคัญในต่างประเทศ 

2 
*หมายเหตุ : เนื่องจากมี
กรณีเมืองพี่เมืองน้อง
เดินทางมากทม. ลักษณะ
เพียงมาเย่ียมคารวะหรือ
หารือในเรื่องต่างๆเพียง
เท่านั้นโดยใช้งบประมาณ
ของเมืองเอง 

ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑) 

๒ กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับสถาน
เอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชุมชนชาว
ต่างประเทศใน กทม. 

2 ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑) 

๓ กิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศที่เป็นสมาชิกและ
องค์กรระดับโลก 

2 
*หมายเหตุ : กรณีองค์กร
ต่างประเทศเข้ามาหารือ
ในเรื่องต่างๆ 

ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๒) 

๔ กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาวต่างประเทศ 

2 ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๒) 

๕ การจัดค ากล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 2 ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ 
และ ๒) 

๖ การแปลเอกสารและการตรวจร่างเอกสารของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 

2 ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ 
และ ๒) 



 

 
๘๔ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ 

ลงทุน ด าเนินการ   

๗ การเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศกับ
หน่วยงานอื่นหรือความสะดวกในด้านต่างประเทศให้กับ
หน่วยงานอื่น 

2 ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ 
และ ๒) 

๘ การให้ค าแนะน าปรึกษาและตอบค าถามด้านภาษาอังกฤษ 
 

2 ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ 
และ ๒) 

9 จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน
จากหน่วยงานของกทม.  

2 ไม่ใช้งบประมาณ   - (กลุ่มงานต่างประเทศ ๑) 

งบประมำณรวม  ไม่ใช้งบประมาณ -    
 
หมำยเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจ า จ านวน.......9........โครงการ/กิจกรรม 
-ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม.......-...........โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน....-.......บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
๘๕ 

ตำรำงท่ี ๕  โครงกำร/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภำรกิจในมิติ ๒-๔ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  กองกำรต่ำงประเทศ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ 
ลงทุน ด าเนินการ 

๑ กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของกองการต่างประเทศ 

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ งานธุรการ 

๒ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของ 
กองการต่างประเทศ  

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ งานธุรการ 

๓ กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อให้บริการ  ที่ดีที่สุด 
(Best Service)                    

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ 

๔ กิจกรรมการด าเนินการจัดความรู้เพื่อสร้าง 
กกต. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ 

๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบ 
lean 

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานต่างประเทศ ๑ และ ๒ 

๖ กิจกรรมการด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
การท างานของกองการต่างประเทศ  

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ งานธุรการ 

๗ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ งานธุรการ 

๘ กิจกรรมการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน             

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานต่างประเทศ ๒ 

๙ กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (ความส าเร็จของการก่อหน้ีผูกพัน)                         

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ งานธุรการ 

๑๐ กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (ความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม)   

2 ไม่ใช้งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ งานธุรการ 



 

 
๘๖ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ 
ลงทุน ด าเนินการ 

๑๑ กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดท า
งบการเงิน  

2 ไม่ใช้งบประมาณ   - งานธุรการ 

๑๒ กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบมูลค่า
ทรัพย์สิน  

2 ไม่ใช้งบประมาณ   - งานธุรการ 

 งบประมำณรวม  ไม่ใช้งบประมาณ   -  

รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจ า จ านวน.....๑๒..........โครงการ/กิจกรรม 
-ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม.......-...........โครงการ/กิจกรรม 
-ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม..........๑๒.................โครงการ/กิจกรรม 

หมำยเหตุ *** เติมหมายเลข 1กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม./เติมหมายเลข2 กรณีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ20 ปี/เติมหมายเลข3 กรณีที่
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอื่นๆ/เติมหมายเลข1 และ 2 กรณีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้งนโยบาย ผว.กทม.และแผนพัฒนาฯ20 ปี  

 
 



 

15 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

       ช่ือโครงกำร   โครงการจัดส่งเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ 
       ตัวช้ีวัดโครงกำร  เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการเมืองพี่เมืองน้องจ านวน 10 คน/ปี 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ(ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. 
จะได้รับ    
-ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ     
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม              
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๘๘ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
       ช่ือโครงกำร   กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบกลุ่มงานต่างประเทศ1) 
       ตัวช้ีวัดโครงกำร ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด  

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ

(ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
ขั้นตอนที่ 1 ประสานกลุ่มงานต่างๆเพื่อขอ
ข้อมูลมาปรับปรุงเว็บไซต์ของกองการ
ต่างประเทศ 

1. ติดต่อเรา 
 

2. การให้บริการของหน่วยงาน 
 

3. ปฏิทินกิจกรรม 
 

4. เกี่ยวกับองค์กร 
 

5. ข่าวสาร 
 
 

รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 

 
 
 
 

8 
 

10 
 

15 
 

20 
 

47 
 
 

100 

 
 
 
 

8 
 

18 
 

33 
 

53 
 

100 
 
 

100 

 
 

 
 

 
 

 
 

          



 

 
๘๙ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร  กิจกรรมพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (core business) ของกองการต่างประเทศที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี 2557 
   (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ1) E-Form การท าจดหมายโต้ตอบ (Correspondence) หนังสือติดต่อขอดูงาน (Study visit)  
   ตัวช้ีวัดโครงกำร ผลคะแนนการน ากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (core business) ของหน่วยงานที่ได้เสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดท าจดหมายโต้ตอบ (Correspondence) 
หนังสือติดต่อขอดูงาน (Study Visit) 
 
1. เผยแพร่ E-Form ลงในเว็บไซต์กอง             
การต่างประเทศ 
 
2. เปิดให้บริการลงทะเบียนใช้ E-Form 
 

คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
  
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
  
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 
 
 

 
 



 

 
๙๐ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ช่ือโครงกำร  กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุม 2nd  Meeting of Governors/ Mayors  of the ASEAN Capitals  
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร จ านวนผู้แทนของเมืองสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบทั้ง ๑๐ เมือง และผูแ้ทนจากส านักงานเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุม และมีรายงานสรุปผลการประชุม
จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดท ารายละเอียดการจัดประชุม 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าการ
ประชุม        
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/                          
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
-ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมการประชุมและฝึกอบรมตามแผน 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ                     
  

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 



 

 
๙๑ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ช่ือโครงกำร  กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุม The 10th Working Level Conference for Asian Pacific City Summit 
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานผลการด าเนินการจัดประชุม The 10th Working Level Conference for Asian-Pacific City Summit จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดท ารายละเอียดการจัดประชุม 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าการ
ประชุม        
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/                          
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
-ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมการประชุมและฝึกอบรมตามแผน 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ                     
  

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 
 



 

 
๙๒ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ช่ือโครงกำร  กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุม The 10th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Disease in Asia  
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานผลการด าเนินการจัดประชุม The 10th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Disease in Asia  จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดท ารายละเอียดการจัดประชุม 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าการ
ประชุม        
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/                          
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
-ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมการประชุมและฝึกอบรมตามแผน 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ                     
  

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 
 



 

 
๙๓ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ช่ือโครงกำร  กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุม 3rd  ASEM-MGM ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ 
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานผลการด าเนินการจัดประชุม 3rd  ASEM-MGM จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดท ารายละเอียดการจัดประชุม 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าการ
ประชุม        
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/                          
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
-ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมการประชุมและฝึกอบรมตามแผน 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ                     
  

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 
 



 

 
๙๔ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ช่ือโครงกำร  กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุม The 4th General Assembly of Asian Mayors Forum 
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานผลการด าเนินการจัดประชุม The 4th General Assembly of Asian Mayors Forum จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดท ารายละเอียดการจัดประชุม 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าการ
ประชุม        
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/                          
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
-ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมการประชุมและฝึกอบรมตามแผน 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ                     
  

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 
 



 

 
๙๕ 

 ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร    กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยองค์กร C40 (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
  ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับองค์กร C40 ที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการด าเนินกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/ 
ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ   
-.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-ด าเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ด าเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๙๖ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร    กิจกรรมการประชุม Seminar CITYNET Yokohama Office (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
  ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับองค์กร CITYNET Yokohama Project Office จ านวน 1 เล่ม/รายงาน  

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับองค์กร CITYNET ที่
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี 
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการด าเนินกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/ 
ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ   
-.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-ด าเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ด าเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๙๗ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการประชุม The Plennary Meeting of ANMC21 
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานผลการด าเนินการจัดประชุม The Plennary Meeting of ANMC21 จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดท ารายละเอียดการจัดประชุม 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าการ
ประชุม        
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/                          
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
-ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมการประชุมและฝึกอบรมตามแผน 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ                     
  

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 

 
                       



 

 
๙๘ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร    กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร CITYNET คร้ังที่ 32 ณ เมืองเว้ เวียดนาม (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
  ตัวช้ีวัดโครงกำร  มีรายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จ านวน 1 เล่ม/รายงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับองค์กร CITYNET ที่
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี 
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการด าเนินกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/ 
ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ   
-.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-ด าเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ด าเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๙๙ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมกำรประชุมสัมมนำ Guangzhou International Urban Innovative Conference และ Guangzhou Award คร้ังที่ ๒ ณ เมืองกวางโจว       
 (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 

  ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการประชุมสัมมนา Guangzhou International Urban Innovative Conference และ Guangzhou Award คร้ังที่ ๒ จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ.๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม.
จะได้รับ                                         
- ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ   
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ   

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๑๐๐ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมกำรประชุม Japan-OECD Policy Forum และ Resilient Cities in Aging Society ณ ประเทศญี่ปุ่น (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
  ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการประชุมสัมมนา Japan-OECD Policy Forum และ Resilient Cities in Aging Society ณ ประเทศญี่ปุ่นจ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม.
จะได้รับ                                         
- ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ   
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ   

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๐๑ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการเข้าประชุม The Asian Crisis Management Conference คร้ังที่ 3๒ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
  ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม The Asian Crisis Management Conference คร้ังที่ ๑๒ จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับเมืองในต่างประเทศเพื่อก าหนด  
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม                            
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ                     
ในหลักการเข้าร่วมกิจกรรม                                          
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม    
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/                          
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
-ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ    
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน                                
รายละเอียดการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม     
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๑๐๒ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการเข้าประชุม Metropolis World Congress ณ Hyderabad, India (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
  ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานสรุปผลการประชุม Metropolis World Congress จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับเมืองในต่างประเทศเพื่อก าหนด  
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม                            
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ                     
ในหลักการเข้าร่วมกิจกรรม                                          
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม    
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย/                          
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
-ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ    
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน                                
รายละเอียดการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม     
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๑๐๓ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการเข้าร่วมที่ องค์กร GDCO เชิญกรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม GDCO 2014 Executive Committee Meeting ณ กรุงอังการา 
สาธารณรัฐตุรกี  (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)                                                                         

 ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานสรุปผลการประชุม GDCO 2014 Executive Committee Meeting จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

                                    
                          



 

 
๑๐๔ 

           ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการเข้าร่วมที่องค์การ ANMC21 เชิญกรุงเทพมหานคร หรือ บริษัทเอกชนใน กทม ร่วมจัดบูธนิทรรศการ "ANMC21 Asia Zone" ในงาน The 5th 
Int'l Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia 2014 (IGEM 2014) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 

  ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานสรุปผลการร่วมจัดบูธในงาน The 5th Int'l Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia 2014 (IGEM 2014) จ านวน  
  1 เล่ม/รายงาน 
                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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๑๐๕ 

 
                         ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 

 
ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Local Government Exchange and Cooperation Seminar 2014 ณ กรุงโตเกียวและจังหวัดคาโกชิมา ประเทศญี่ปุ่น 

  (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
  ตัวช้ีวัดโครงกำร รายงานสรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ Local Government Exchange and Cooperation Seminar 2014 จ านวน  
  1 เล่ม/รายงาน 
                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
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๑๐๖ 

                                    
ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 

 
ช่ือโครงกำร   กิจกรรมองค์กร ANMC21 เชิญกรุงเทพมหานครส่งผู้แทนร่วมการฝึกอบรมในเรื่อง Sewerage Maintenance and Management Engineers ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานผลการการเข้าร่วมฝึกอบรมในเร่ือง Sewerage Maintenance and Management Engineers จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ/ในประเทศ 
-จัดท ารายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับ     
-จัดท าการขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม 
-จัดท ารายละเอียดผู้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม
แจ้งหน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
-ประสานรายละเอียดและแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
หลักสูตรการฝึกอบรมไปให้กับหน่วยงานผู้มอบทุน 
-ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมได้ฝึกอบรมตามที่
ก าหนดตามเป้าหมาย  
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 30 
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คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
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๑๐๗ 

          
ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 

 
ช่ือโครงกำร   กิจกรรมองค์กร ANMC21 เชิญกรุงเทพมหานครส่งผู้แทนร่วมการฝึกอบรมในเรื่อง The Conference on Joint Research and Survey ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร   รายงานผลการการเข้าร่วมฝึกอบรมในเรื่อง The Conference on Joint Research and Survey จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ/ในประเทศ 
-จัดท ารายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับ     
-จัดท าการขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม 
-จัดท ารายละเอียดผู้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม
แจ้งหน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
-ประสานรายละเอียดและแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
หลักสูตรการฝึกอบรมไปให้กับหน่วยงานผู้มอบทุน 
-ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมได้ฝึกอบรมตามที่
ก าหนดตามเป้าหมาย  
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 40 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๐๘ 

 
ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 

 
   ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการประชุม World Cities Summit (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 

       ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการเข้าร่วมประชุม World Cities Summit จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม.
จะได้รับ                                         
- ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ   
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ   

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๑๐๙ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการประชุม The 3rd Asia Smart City Conference  (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)                                                                             
    ตัวช้ีวัดโครงกำร   รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม The 3rd Asia Smart City Conferenceจ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

                                    
                          

            



 

 
๑๑๐ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการจัดประชุมประชุมของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียนประจ าปี ๒๕๕๘  (3rd Lower Maekong Tourism Cities Mayors Summit)   
(กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร   รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม จัดประชุมประชุมของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียนประจ าปี ๒๕๕๘  (3rd Lower Maekong Tourism Cities Mayors 
Summit) จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๑๑ 

 
ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 

 
ช่ือโครงกำร  กิจกรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนนครกวางโจวและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการเข้าร่วมการประชุมและรับรางวัล ณ นครกวางโจว และลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและนคร
เซี่ยงไฮ้ จ านวน 1 เล่ม/ รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับเมืองที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างกัน 
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการด าเนินกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/ 
ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ   
-.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม 
-ด าเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ด าเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๑๑๒ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ (เยาวชนกรุงเทพเดินทางเยือนจังหวัดไอจิ) (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 

       ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. 
จะได้รับ    
-ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ     
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม              
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๑๓ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ช่ือโครงกำร    กิจกกรมเมืองปูซานเชิญ กทม. ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม Busan Sister City International Training Program ณ เมืองปูซาน  
 (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
    ตัวช้ีวัดโครงกำร   รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม Busan Sister City International Training Program จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
                   

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 



 

 
๑๑๔ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมที่นครปูซานเชิญ กทม. ส่งผู้แทนร่วมการประชุม Busan Sister City Global Forum on Global HRD and Int'l Cooperation   
    (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
    ตัวช้ีวัดโครงกำร   รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม Busan Sister City Global Forum on Global HRD and Int'l Cooperation  จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

                                    
 



 

 
๑๑๕ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมเข้าร่วมประชุม Moscow Urban Forum  คร้ังที่ 4 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซ ีย (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
    ตัวช้ีวัดโครงกำร   รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม Moscow Urban Forum  คร้ังที่ 4 จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

                                    
 
 



 

 
๑๑๖ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการส่งผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมโครงการ 2015 Chongqing Summer Camp for Overseas Chinese Youth 
   (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
   ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 2015 Chongqing Summer Camp for Overseas Chinese Youth จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. 
จะได้รับ    
-ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ     
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม              
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๑๗ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  โครงการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน กับเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานต่างประเทศ ๑) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร  มีรายงานผลการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน กับเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เล่ม/รายงาน  

  

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับเมืองที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมฉลอง
ความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ไทย-จีน 
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการด าเนินกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/  
-.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม 
-ด าเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ด าเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
  



 

 
๑๑๘ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (เยาวชนกรุงเทพเยือนกรุงโซล) (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
   ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล  จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. 
จะได้รับ    
-ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ     
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม              
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๑๙ 

                     ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะเยาวชนกรุงเทพเยือน จังหวัดฟูกูโอกะ  
   (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
   ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานผลการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ จ านวน 1 เล่ม/รายงาน  
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. 
จะได้รับ    
-ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ     
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม              
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๑๒๐ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการจัดค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง (BSCYP 2015) 
  ตัวช้ีวัดโครงกำร  มีการจัดสัปดาห์ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จ านวน 1 คร้ัง 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับเมืองที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างกัน 
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการด าเนินกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/ 
ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ   
-.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม 
-ด าเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ด าเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๒๑ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร   โครงการต้อนรับเยาวชนคณะเยาวชนกรุงโซล ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซลประจ าปี 2557 (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 

       ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการเข้าร่วมต้อนรับเยาวชนคณะเยาวชนกรุงโซน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล จ านวน 1 เล่ม/รายงาน  
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. 
จะได้รับ    
-ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ     
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม              
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๒๒ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร   โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจ าปี พ.ศ.2557 (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
   ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานผลการเข้าร่วม โครงการข่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง จ านวน 1 เล่ม/รายงานจ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. 
จะได้รับ    
-ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ     
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม              
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

           
 



 

 
๑๒๓ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ (เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพ) (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 

       ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงานการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพจ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นถึงประโยชน์ที่ กทม. 
จะได้รับ    
-ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ     
-พิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการ เข้าร่วม
ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม              
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลการเดินทาง 
-ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ ๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๒๔ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุงโซล (Seoul Friendship Fair) 
      ตัวช้ีวัดโครงกำร  รายงาน ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรุงโซล Seoul Friendship Fair จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับเมืองที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างกัน 
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการด าเนินกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/ 
ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ   
-.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม 
-ด าเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ด าเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 



 

 
๑๒๕ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Green Cities-Green Industries คร้ังที่ 3 ณ เมืองมักเดอร์บูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
    (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
    ตัวช้ีวัดโครงกำร   รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม ประชุม Green Cities-Green Industries คร้ังที่ 3 จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

                                    
 



 

 
๑๒๖ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร  กิจกรรมกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี APCS (Asian-Pacific City Summit Woking Level)  (กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 2)
 ตัวช้ีวัดโครงกำร   รายงานสรุปผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี APCS จ านวน 1 เล่ม/รายงาน 
                     

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องที่ได้รับแจ้งจากองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ 
-พิจารณาเสนอการการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
ความร่วมมือเพื่อขออนุมัติในหลักการด าเนินการ 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ในขออนุมัติค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/ด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศ 
-.ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในรายละเอียด  
การเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินกิจกรรม 
-เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

                                    
 
 



 

 
๑๒๗ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ช่ือโครงกำร   โครงการการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชุมชนชาวต่างประเทศใน กทม. 

ตัวช้ีวัดโครงกำร   จ านวนคร้ังของการด าเนินการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยและชุมชนชาวต่างประเทศใน 
กทม. 

 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานรายละเอียดข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูต 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า 
โครงการ/แผนกิจกรรมรับรอง  
-จัดท าข้อมูลการต้อนรับ/รับรองน าเรียนผู้บริหาร 
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย ใน
กรณีที่ต้องใช้.งบประมาณด าเนินการ  
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/  
กิจกรรมในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ    
-ประสานงานแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพื่อเชิญหรือนัด
หมายการด าเนินกิจกรรม/การรับรองกับสถาน
เอกอัครราชทูต 
-ด าเนินกิจกรรมรับรอง/กิจกรรมความร่วมมือ 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 1๕ 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๑๒๘ 

          ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
           

     ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานของกรุงเทพมหานครในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้กับชาวต่างประเทศและการฝึกอบรม  
 ความรู้ด้านภาษาและความรู้ด้านการต่างประเทศแก่ผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงาน 
     ตัวช้ีวัดโครงกำร   จ านวนคร้ังของการจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับชาวต่างประเทศและผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ          
                               

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องพิจารณา 
-ประสานรายละเอียดข้อมูลจัดการบรรยายสรุปกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดหาสถานที่ในการ
ต้อนรับ 
-ขออนุมัติในหลักการต้อนรับและค่าใช้จ่ายในการ
ต้อนรับ(ถ้ามี) 
-ประสานก าหนดการและนัดหมายกับผู้เดินทางมา
ศึกษาดูงาน 
-จัดเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมของสถานที่
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
-..ด าเนินการส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 
 

คิดเป็นร้อยละ 5 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 5 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

  
 
 

 



 

 
๑๒๙ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

          ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการจัดท าร่างค ากล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ                                         
      ตัวช้ีวัดโครงกำร   จ านวนคร้ังของการด าเนินการจัดท าค ากล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ         
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องพิจารณา 
-ยกร่างค ากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ 
-จัดท าค ากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ 
-จัดส่งค ากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร
พิจารณา /ลงนาม 
-จัดส่งค ากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษที่ผู้บริหาร
พิจารณา/ ลงนามแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
                                
 
 
 
 
 
 

 



 

 
๑๓๐ 

                     ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
 ช่ือโครงกำร   กิจกรรมการแปลเอกสารและตรวจร่างเอกสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร                                        

       ตัวช้ีวัดโครงกำร    จ านวนคร้ังของการแปลเอกสารและตรวจร่างเอกสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  
        

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องพิจารณา 
-ด าเนินการแปลเอกสาร 
-จัดส่งค าแปลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๓๑ 

                     ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
  ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ หรืออ านวยความสะดวกในด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  

       ตัวช้ีวัดโครงกำร  จ านวนคร้ังของการเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ หรืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-.รับเรื่องพิจารณา 
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ/ในประเทศ 
-จัดท าการขออนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่าย/ตัวบุคคลใน
กรณีการเดินทางที่ใช้งบประมาณของกองการ
ต่างประเทศ 
-จัดเตรียมงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยประสาน
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ/อ านวยความสะดวก
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 50 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 



 

 
๑๓๒ 

 
ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 

 
   ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการน ากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (core business) ของหน่วยงานที่ได้เสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ (หนังสือรับรองเงินเดือน)  

       (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
   ตัวช้ีวัดโครงกำร จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดท าจดหมายโต้ตอบ (Correspondence) 
หนังสือติดต่อขอดูงาน (Study Visit) 
 
1. รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนและเขียนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
4. ประชุมคณะท างานฯ  
5. ด าเนินการโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 5 
คิดเป็นร้อยละ 5 
คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 10 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 5 
คิดเป็นร้อยละ 10 
คิดเป็นร้อยละ 20 
คิดเป็นร้อยละ 30 
คิดเป็นร้อยละ 90 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
 

 



 

 
๑๓๓ 

 
ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 

 
  ช่ือโครงกำร  กิจกรรมการให้ค าแนะน าปรึกษาและตอบค าถามภาษาอังกฤษ 

       ตัวช้ีวัดโครงกำร  จ านวนคร้ังของการให้ค าแนะน าปรึกษาและตอบค าถามภาษาอังกฤษ 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-รับเรื่องพิจารณา 
-ด าเนินการให้ค าแนะน าและตอบค าถามผ่าน                     
ช่องทางต่าง ๆ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 10 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
 
  
 

 
 
 
 
 



 

 
๑๓๔ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร   โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชายหรือวอลเล่ย์บอลชายหรือแข่งขันวิ่งมาราธอนชาย/หญิง ณ กรุงจาการ์ตา 
ตัวช้ีวัดโครงกำร  จ านวนคร้ังการเข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชายหรือวอลเล่ย์บอลชายหรือแข่งขันวิ่งมาราธอนชาย/หญิง ณ กรุงจาการ์ตา 

 จ านวน 1 คร้ัง 
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ประสานงานกับเมืองที่กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างกัน 
-พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขออนุมัติ
ในหลักการด าเนินกิจกรรม 
-จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
โครงการ/แผนกิจกรรม 
-ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/ 
ขออนุมัติตัวบุคคลในกรณีด าเนินกิจกรรมใน
ต่างประเทศ   
-.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศใน
รายละเอียดการเข้าร่วม 
-ด าเนินกิจกรรม(กิจกรรมที่ด าเนินการในประเทศ/
กิจกรรมที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
- ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ       

คิดเป็นร้อยละ 15 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 30 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

คิดเป็นร้อยละ 5 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     



 

 
๑๓๕ 

ตำรำงท่ี ๖ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 

ช่ือโครงกำร   โครงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน 
        ตัวช้ีวัดโครงกำร  ร้อยละ 100 ของขั้นตอนการด าเนินงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน 
   
 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 
เน้ืองานของขั้นตอน

(ร้อยละ) 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ (ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-มีการติดต่อทาบทามในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน 
-มีการประสานงานกันในรายละเอียดของการจัดท า
ข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองเมืองพี่เมือง
น้องฯ 
-มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขร่างข้อตกลงระหว่างกันจน
เห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่าย 
-มีการก าหนดเดินทางเพื่อลงนามในข้อตกลงฯและมี
การลงนามในข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย 
  

คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 20 
 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 60 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

     

 
      หมำยเหตุ 1. ขั้นตอนการด าเนินงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง คิดเป็นร้อยละ 100 หมายถึง มีการลงนามในข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฯ
   ของทั้งสองฝ่าย 


