แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ของสำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน : สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 1
ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุนิสา ปนวิลัย
ตำแหนง : นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท : 02 224 8177 หรือโทร. 1522
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3
รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน ≤60 70 80
* กรณีมีผลการดำเนินการต่ำกวารอยละ 60 จะมีคาระดับคะแนนที่ได เทากับ 1
ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
มิติที่ 1

น้ำหนัก (รอยละ)
60

ผลการดำเนินงาน
100

คะแนนที่ได
5

4 5
90 100

คาคะแนนถวงน้ำหนัก

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (ภาพรวม) :
ผูบ ริหารกรุงเทพมหานคร หนวยงานและสวนราชการในกรุงเทพมหานคร และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของใหความ
รวมมือและสนับสนุนการดำเนินการอยางดี
อุปสรรคตอการดำเนินงาน (ภาพรวม) :
การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการในชวงเวลาที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวได

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 100)
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
(1)
ลำดับที่

1
2
3

4

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดำเนินงาน

จำนวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมที่มี
1 เครือขาย
1 เครือขาย
ในกรุงเทพมหานคร
มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
1 ระบบ
1 ระบบ
และสนับสนุนการบริหารงานดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
ความสำเร็จในการสงเสริม
ระดับ 3 และ
ระดับ 3 และ
ความสามารถและศักยภาพทาง
ผูประกอบการ ผูประกอบการไดเขารวม
เศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ไดเขารวม
กิจกรรมการคาระดับ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok กิจกรรมการคา นานาชาติและกิจกรรม
Brand และ OTOP) และ SMEs ผาน ระดับนานาชาติ จับคูธุรกิจจำนวน 5 ราย
ความรวมมือกับตางประเทศ
และกิจกรรม
จับคูธุรกิจ อยาง
นอย 5 ราย
ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร
อยางนอย 5
6 สำนักงานเขต
ขอมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการ สำนักงานเขต
สาธารณะและอำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับขอมูลที่จำเปนตอการใชชีวิตและ
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

(5)
รอยละ
ความสำเร็จ
(4) X 100
(3)
100
100
100

120

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลำดับที่

5
6

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

สำนักงานเขตเปาหมายใหแกชาวตางชาติ
ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ความสำเร็จในการจัดทำขอเสนอแนะ 3 เดือนตอครั้ง
จากองคความรูตางประเทศใหกับ
(รายไตรมาส)
ผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส
มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและ อยางนอย 1
สำรวจความตองการของหนวยงาน
ครัง้
และสวนราชการของกรุงเทพมหานคร
ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมกับตางประเทศ

(4)
ผลการดำเนินงาน

(5)
รอยละ
ความสำเร็จ
(4) X 100
(3)

3 เดือนตอครัง้
(รายไตรมาส)

100

1. มีการสำรวจความตองการ
ของหนวยงานพรอมทั้ง
จัดทำรายงานสรุปนำเสนอ
ผูบริหาร จำนวน ๑ ครัง้
2. มีการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบ
VDO Presentation เพื่อ
เผยแพรการดำเนินงานดาน
การตางประเทศแก
หนวยงานกรุงเทพมหานคร
จำนวน ๒ ชุด ในหัวขอเมือง
พี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร และหัวขอองคการ
ระหวางประเทศที่
กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก
3. มีการจัดเวทีประชาสัมพันธ
และเสริมสรางความรูใหแก
หนวยงานและสวนราชการ
อยางนอย 1 ครั้ง

100

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลำดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการดำเนินงาน

(5)
รอยละ
ความสำเร็จ
(4) X 100
(3)

7

ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาส
จากงานดานการตางประเทศเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของหนวยงานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหา
และเชื่อมโยงองคความรูจาก
ตางประเทศในดานการพัฒนาเมือง
รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร

อยางนอย 3
เมือง/ประเทศ

7 เมือง 5 ประเทศ

140

คะแนนเต็ม

รวมคะแนน
หมายเหตุ (5) กรณีคำนวณไดเกินรอยละ 100 ใหระบุ รอยละ 100

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจำนวน 7 ตัว ไดคะแนน .................... คะแนน

คะแนนที่ได

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

1. จำนวนเครือขายดานพหุวฒ
ั นธรรมที่
มีในกรุงเทพมหานคร

1 เครือขาย

1 เครือขาย

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1. ปลัดกรุงเทพมหานครไดโปรดอนุมัติ
โครงการเพื่อดำเนินการตอนรับคณะ
เยาวชนและเจาหนาที่จากเมืองพี่เมืองนอง
ของกรุงเทพมหานครตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีในลักษณะ
ตางตอบแทน รวมถึงการจัดเตรียมความ
พรอมใหแกเยาวชน
1.1 การแลกเปลี่ยนเยาวชน 1.1 กรุงเทพมหานครใหการตอนรับเยาวชน
กับกรุงโซล ประจำป 2562 กรุงโซล จำนวน 30 คน และผูแทนกรุงโซล
การตอนรับคณะเยาวชน จำนวน 5 คน เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับกรุงโซล ประจำป 2562
กรุงโซลเยือนกรุงเทพการตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือน
มหานคร
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 25 – 30
ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
1.2 งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ
1.2 การจัดเตรียมความ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
พรอมเยาวชนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่
เมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563
1.3 การแลกเปลี่ยนเยาวชน 1.3 งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ
กับจังหวัดไอจิ ประจำป การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2563 การตอนรับคณะ
2019 (COVID-19)
1. โครงการสรางสังคม
พหุวัฒนธรรมรวมกับ
เมืองพี่เมืองนอง

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

เยาวชนจังหวัดไอจิเยือน
กรุงเทพมหานคร
1.4 การแลกเปลี่ยนเยาวชน 1.4 งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ
กับเมืองตาเหลียน ประจำป การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
2563 การตอนรับคณะ
เยาวชนเมืองตาเหลียน
เยือนกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถ
ดำเนินโครงการที่กำหนดไวในชวงเวลาที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวได
หลักฐานอางอิง
1. โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง
- โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/2044 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนทั่วไปและเยาวชนนักแสดง เพื่อเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563
1.1 การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำป 2562 การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/2017 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมือง
นองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2562
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่อง 2019 Seoul – Bangkok Youth Exchange Program
- หนังสือศูนยเยาวชนโบราเม กรุงโซล ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง Invitation Seoul – Bangkok Youth Exchange Program 2019 (in Bangkok)

- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/1853 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง (การแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับกรุงโซล ประจำป 2562 การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร) ประกอบกับโครงการ และประมาณการคาใชจาย
- หนังสือ ที่ กท 0410/2123 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานการดำเนินโครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง (การแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับกรุงโซล ประจำป 2562 การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร)
- กลุมแลกเปลี่ยนการสรางเครือขายดานพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง
1.2 การจัดเตรียมความพรอมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/0257 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดเตรียมความพรอมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองนอง
ของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563 ประกอบกับโครงการ และประมาณการคาใชจาย
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/031 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอชะลอการดำเนินงานโครงการจัดเตรียมความพรอมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชน
เมืองพี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563
- หนังสือ ที่ กท 0410/0473 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง ของดกิจกรรมการตองรับคณะเยาวชนจากเมืองตาเหลียนและจังหวัดไอจิ และการจัดเตรียมความ
พรอมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563
1.3 การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประจำป 2563 การตอนรับคณะเยาวชนจังหวัดไอจิเยือนกรุงเทพมหานคร
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/031 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอชะลอการดำเนินงานโครงการจัดเตรียมความพรอมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชน
เมืองพี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง About students’ exchange program
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง About students’ exchange program
- หนังสือ ที่ กท 0410/0473 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง ของดกิจกรรมการตองรับคณะเยาวชนจากเมืองตาเหลียนและจังหวัดไอจิ และการจัดเตรียมความพรอม
เยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563
1.4 การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองตาเหลียน ประจำป 2563 การตอนรับคณะเยาวชนเมืองตาเหลียน เยือนกรุงเทพมหานคร
- หนังสือสำนักงานการตางประเทศ เมืองตาเหลียน ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง Dalian - Bangkok Youth Exchange Program
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง Youth Exchange Program between Bangkok and Dalian (in Dalian)
- หนังสือ ที่ 0410/165 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง Bangkok - Dalian Youth Exchange Program 2020
- หนังสือ ที่ สวนสงเสริมฯ/080 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง ลงนามในหนังสือแจงเลื่อนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองตาเหลียน ประจำป 2563
- หนังสือสำนักงานการตางประเทศ เมืองตาเหลียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 เรือ่ ง Bangkok - Dalian Youth Exchange Program 2020

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
- หนังสือ ที่ กท 0410/0473 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง ของดกิจกรรมการตองรับคณะเยาวชนจากเมืองตาเหลียนและจังหวัดไอจิ และการจัดเตรียมความพรอม
เยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลสำเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลดำเนินงาน
หมายเหตุ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
บริหารงานดานการ
ตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

1 ระบบ

โครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการ
ตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ
การบริหารและการ
ปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร

1.สำนักงานการตางประเทศไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานครใหดำเนินโครงการ
จัดทำระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร โดย
ใหนำขอสังเกตของคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานครไปประกอบ
การดำเนินการ รายละเอียดตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562
ที่แนบ
2. สวนแผนงานฯมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหฝายบริหารงานทั่วไป
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ
ดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร ฝายบริหารงานทั่วไป
ดำเนินการขออนุมัติประกาศเผยแพร
การจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 30
ตุลาคม 2562
3. ดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานในการ
ดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ
ดานการตางประเทศ เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 เพื่อปฏิบัติหนาที่ใน
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาและ
จัดทำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
ดานการตางประเทศ รวมถึงปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงศึกษาขอมูล
เพื่อใชประกอบการรางขอบเขตของ
งาน (TOR) ทั้งนี้ไดมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหใหนักวิชา การคอมพิวเตอร
สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครรวมเปนคณะทำงาน
ดวย
4.จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำ
ระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานครรวมจำนวนทั้งสิ้น
3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2562 เพื่อกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและจัดทำระบบ
สารสนเทศฯ เพื่อใชประกอบการราง
ขอบเขตของงาน (TOR)
- ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2562 เพื่อกำหนด
รายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม
ขอบเขตการดำเนินงานการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศฯ
รวมถึงดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำรางขอบเขตของงาน (TOR)
พรอมทั้งกำหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและกำหนด
ราคากลาง
- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2563 เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวของที่
เปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
-ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 เพื่อพิจารณารายละเอียดที่
เกี่ยวของกับการจัดทำระบบสารสนเทศ
ดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร เชน รายละเอียดการ
จัดทำระบบสารสนเทศที่ไดสงมอบงาน
งวดที่ 1 การมอบหมายเจาหนาที่ในแต
ละสวน/ฝาย เปนผูดูแลระบบสูงสุด
และการแจงตรวจสอบและรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของตามรายละเอียดงาน
ของระบบฯ โดยเชิญผูจัดการ บริษัท บี
ทามส โซลูชั่น จำกัดเขารวมประชุม
ดวย
5.ดำเนินการขอรายชื่อผูแทนเปน
คณะกรรมการโครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร ไดแก คณะกรรมการ
กำหนดขอบเขตงาน (TOR)และกำหนด
ราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (หนังสือสวนแผนงานฯ/493ลง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562)
และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำรางขอบเขตของงานพรอมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอและกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
6.ประสานรายละเอียดความจำเปนใน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
การดำเนินการตามขอสั่งการของปลัด
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใชงาน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
เชื่อมโยง (Single Sign On)
(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
กรุงเทพมหานครที่ กท 0507/903
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562)
7.คณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตของ
งานพรอมทั้งกำหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอแนะและ
กำหนดราคากลาง (Term of
Reference: TOR) พรอมทั้งเสนอขอ
ความเห็นชอบรางขอบเขตของงานฯ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
8.ดำเนินการจัดรายงานขอจ าง พรอม
ทั้ งจั ดทำคำสั่ งกรุ งเทพมหานครเพื่ อ
แต งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาผลการ
ประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ และ
ดำเนิ นการประกาศประกวดราคาจาง
คาใชจายในการจัดทำระบบสารสนเทศ
ด า น ก า ร ต า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง
กรุงเทพมหานครดวยวิธีประกวดราคา
อิ เล็ กทรอนิ กส (e-bidding) เมื่ อวั น ที่
18 กุมภาพันธ 2563
9. คณ ะกรรมการพิ จารณ าผลฯ
ดำเนิ น การพิ จ าณาผลการคั ด เลื อ ก
พร อมทั้ งรายงานผลการพิ จารณาให
ผูอำนวยการสำนักงานการตางประเทศ
ทราบและเห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
2563 และจั ดทำรายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่งจาง เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2563
10. ดำเนิ นการประกาศเชิ ญชวนผู รั บ
จางงานจัดทำระบบฯ และพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส โดย
ชวงระยะเวลาการอุทธรณระหวางวันที่
10 - 18 มีนาคม 2563
11. สงเอกสารรางสัญญาจางจัดทำ
ระบบฯ ใหสำนักงานกฎหมายและคดี
ตรวจสอบ โดยกำหนดการลงนาม
สัญญาจางในวันที่ 10 มีนาคม 2563
12. บริษัทผูรับจางและสำนักงานการ
ตางประเทศไดลงนามสัญญาจางเหมา
จัดทำระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานครเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2563 (รายละเอียด
ตามสัญญาจางเหมาจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครเลขที่ 22-1-63 ที่แนบ
13.แจงรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของตาม
รายละเอียดหัวขอที่กำหนดในเอกสาร
ขอบเขตงานและรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากขาราชการ
สำนักงานการตางประเทศ รวมทั้งให
บริษัทผูรับจางเขาสำรวจขอมูลเพื่อ
จัดทำระบบฯ และจัดทำตัวอยาง
ระบบฯ เพื่อใหคณะทำงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา
14. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
ไดแก รูปแบบการแสดงผลการรายงาน
ขอมูลที่ตองการจากระบบฯ ทั้ง 9 หัวขอ
ใหตรงกับความตองการใชงาน รวมถึง
ตรวจสอบความถูกตองของระบบการ
บริหารจัดการขอมูลและเว็บไซด และ
บริษัทผูรับจางจัดเตรียมเอกสารเพื่อสง
มอบงานงวดที่ 1 ใหแกคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีกำหนดสงในวันที่ 18
พ.ค. 2563 (ยอดเงินของโครงการ
เปลี่ยนแปลงจาก 4,967,700 บาท เปน
4,200,000 บาท เนื่องจากบริษัทผูรับจาง
เรียกเก็บและจัดทำสัญญากับสำนักงาน
การตางประเทศตามจำนวนดังกลาว)
แบงการเบิกจายเปน 3 งวด ไดแก งวดที่
1 ระหวางวันที่ 20 มี.ค.- 18 พ.ค. 2563
มียอดการเบิกจาย จำนวน 1,260,000
บาท งวดที่ 2 ระหวางวันที่ 19 พ.ค. - 15
ก.ย. 2563 มียอดการเบิกจาย จำนวน
2,100,000 บาท และงวดที่ 3 ระหวาง
วันที่ 17 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563 มียอดการ
เบิกจาย จำนวน 840,000 บาท โดย
สำนักงานการตางประเทศไดดำเนินการ
ปรับลดงบประมาณสวนที่เหลือจำนวน
767,700.- บาท (รอยละ 70) คืนใหแก
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 1902/00255
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และหนังสือที่
กท 0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน
2563

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
15. ดำเนินการขอเบิกเงินรายจายตาม
งบประมาณ คาจางเหมาจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร งวดที่ 1 จำนวน
1,260,000 บาท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2563
16. ประสานขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
กับบริษัทผูรับจางและจัดประชุมรวม
ระหวางบริษัทผูรับจางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อรายงานความ
คืบหนาการจัดทำระบบฯ เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2563
17. สำนักงานการตางประเทศมีหนังสือ
ที่ กท 0410/774 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2563 ถึงสำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล เพื่อประสานขอใช
ทรัพยากรบนศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานครในการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครและแจงรายชื่อนาย
อภิชัย กุญชรชัย นักวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติการ สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง เปนผูรับผิดชอบหลักใน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ดานการตางประเทศ
18. ดำเนินการตรวจสอบระบบฯ และ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ
เพื่อบันทึกระบบฯที่ไดรับการพัฒนาลง
ในcloud ของศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
19. ประสานกับเจาหนาที่จากสำนัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลในการ
ติดตามผลการใชทรัพยากรศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร (Infrastructure
และระบบ Cloud) รวมถึงการใช
Domain Name ของ สกต.และการ
ขอใชระบบเครือขายเสมือน
กรุงเทพมหานคร (VPN)
รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้
-หนังสือที่ กท 0410/774 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2563
-หนังสือที่ กท 0410/859 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2563
-หนังสือที่ กท 0410/870 ลงวันที่
2 กันยายน 2563
20. ประสานงานการจัดอบรมผูใช
ระบบฯ และผูดูแลระบบฯ กับบริษัท
ผูรับจาง โดยกำหนดวันอบรมผูใช
ระบบในวันที่ 21 กันยายน 2563
และวันอบรมผูด ูแลระบบฯ ในวันที่
22 กันยายน 2563

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
เนื่องจากมีการเก็บขอมูลกระจัดกระจาย ทำใหการรวบรวมขอมูลเพื่อใสลงในระบบตองใชเวลาระยะหนึ่งและตองตรวจสอบวาเปนขอมูลปจจุบันหรือไม
หลักฐานอางอิง
1. บันทึกฝายบริหารงานทั่วไป ที่ ฝบ 146/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงผูอำนวยการสวนแผนงานฯ เพื่อสงชื่อผูดูแลระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ
2. บันทึก ที่ สวนสงเสริม/324 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงผูอำนวยการสวนแผนงานฯ เพื่อสงชื่อผูดูแลระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ
3. บันทึก ที่ สวนแผนงาน/305 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงหัวหนากลุมแผนงานฯ เพื่อสงชื่อผูดูแลระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ
4.บันทึก ที่ สวนแผนงาน/304 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง ขอรายชื่อผูดูแลระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
5. บันทึก ดวนที่สุด ที่ กท 0410/870 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใชระบบเครือขายเสมือนกรุงเทพมหานคร (VPN)
6. บันทึก ดวนที่สุด ที่ กท 0410/0859 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใช Domain Name สำหรับระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร
7. บันทึก ดวนที่สุด ที่ กท 0410/774 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอใชทรัพยากรบนศูนยขอมูลกรุงเทพมหานครในการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานคร
8. รายงานการประชุมหารือคณะทำงานดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563
9. หนังสือ ดวน ที่ กท 0410/658 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเขารวมการประชุมและนำเสนอขอมูลสำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานคร
10. บันทึก ดวน ที่ กท 0410/659 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดาน
การตางประเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
11 บันทึก ดวน ที่ สวนแผนงานฯ/222 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดาน
การตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
12. ใบขอเบิกเงินรายจายตามงบประมาณ เลขที่ 5988/63 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 รายการคาเหมาจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
งวดที่ 1
13 รายงานการประชุมหารือคณะทำงานการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563
14. บันทึก ที่ สวนแผนงานฯ/63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
15. สัญญาจางเหมาจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เลขที่ 22-1-63

16. บันทึก ดวนที่สุด ที่ สวนแผนงานฯ/24 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขาราชการเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
17. บันทึก ที่ ฝบ 495/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตของงานพรอมทั้งกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอและกำหนดราคากลาง
18. บันทึก ที่ กท 0507/903 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง การใชงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (Single Sign On)
19. รายงานการประชุมหารือคณะทำงานการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเพทมหานคร ครั้งที่ 1/2563
20 บันทึก ที่ กท 0410/2128 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดาน
การตางประเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
21. ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
22. คำสั่ง กรุงเทพมหานคร ที่ 002/2563 เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวด
ราคาจางคาใชจายในการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
23. บันทึก ที่ กท 0507/2236 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจงรายชื่อขาราชการเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
24. คำสั่ง สำนักงานการตางประเทศ ที่ 13/2562 เรื่อง การแตงตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
25. บันทึก ที่ กท 0100/2602 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบหมายใหขาราชการเพื่อเขารวมเปนคณะทำงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินโครงการ
จัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
26. บันทึก ดวนที่สุด ที่ สวนแผนงานฯ/505 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติม
27. บันทึก ดวนที่สุด ที่ สวนแผนงานฯ/498 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงผูอำนวยการสวนสงเสริมฯ เพื่อขอใหสงรายชื่อขาราชการที่ไดรับมอบหมายมายังสวน
แผนงานฯ
28. กลุมงานสงเสริมศักยภาพของเมืองแจงมอบหมายขาราชการรวมเปนคณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตงานฯ
29. กลุมงานแผนงานและสงเสริมกิจการตางประเทศแจงมอบหมายขาราชการรวมเปนคณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตงานฯ
30. บันทึก ดวนที่สุด ที่ สวนแผนงานฯ/498 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป เพื่อขอใหสง รายชื่อขาราชการที่ไดรับมอบหมายมายังสวน
แผนงานฯ
31. บันทึก ดวนที่สุดที่ สวนแผนงานฯ/493 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอรายชื่อผูแทนเขารวมเปนคณะทำงานและคณะกรรมการโครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
32. บันทึก ที่ กท 0509/1911 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขาราชการเปนคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
33. บันทึก ที่ สวนแผนงานฯ/444 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร

34. รายละเอียดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
35. รายงานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลสำเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลดำเนินงาน
หมายเหตุ
ระดับ 3 และ
3. ความสำเร็จในการสงเสริม
ผูประกอบการได
ความสามารถและศักยภาพ
เขารวมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของ
การคาระดับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
นานาชาติ และ
ของกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมจับคูธุรกิจ
(Bangkok Brand และ
OTOP) และ SMEs ผานความ อยางนอย 5 ราย
รวมมือกับตางประเทศ

ระดับ 3 และ
ผูประกอบการไดเขา
รวมกิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ และ
กิจกรรมจับคูธุรกิจ
อยางนอย 5 ราย

1. โครงการประชาสัมพันธ
สงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ
และแสดงวิสัยทัศนของ
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการตางประเทศไดนำคณะ
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 5
คน นำโดยประธานที่ปรึกษาของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครเขารวมการ
ประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความ
รวมมือและพัฒนา (Shandong
International Friendship Cities
for Cooperation and
Development) และนำ
ผูประกอบการเขารวมออกบูธ
จำหนายผลิตภัณฑและจับคูธุรกิจ ใน
งาน International Friendship
Cities Trade Fair จำนวน 5 ราย
พรอมทั้ง จัดนิทรรศการสงเสริมการ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานครในงาน
เดียวกัน ณ มณฑลชานตง ระหวาง
วันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ไดมี
การคืนงบประมาณที่เหลือ ตามที่
ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชา ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท
1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2563 และสำนักงานการตางประเทศ
ไดพิจารณาปรับลดงบประมาณในเงิน
ของงบประมาณที่คาดวาจะยกเลิก

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

2. โครงการจัดหรือเขารวม
กิจกรรม เพื่อสงเสริม
ศักยภาพและเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาติ

รายละเอียดผลดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม โดยมีการขอคืน
เงินโครงการประชาสัมพันธสงเสริม
การตลาดผลิตภัณฑและแสดง
วิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท
0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน
2563
ยกเลิกโครงการ และโอนเงิน
งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ
เขางบกลาง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชา ตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่
23 มีนาคม 2563 เนื่องจากไม
สามารถดำเนินการเปนเจาภาพ
จัดการประชุม/กิจกรรมนานาชาติฯ
รวมถึงเขารวมการประชุม/กิจกรรม
นานาชาติฯ ซึ่งจะเขารวมการจัด
นิทรรศการ HKTDC Hong Kong
Gift and Premium Fair 2020 ณ
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนได อันเปน
ผลจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ซึง่ กระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานครไดออกประกาศ
ใหชะลอการเดินทางไปประเทศเสี่ยง

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
-

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน

หมายเหตุ

และงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือ
กิจกรรมที่จะทำใหมีคนมารวมกันเปน
จำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงตอการ
แพรระบาด ตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการ
ควบคุมและปองกัน การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ
2563 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
สำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่
3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ
2563

ปญหา อุปสรรค
การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำใหไมสามารถดำเนิน
โครงการในชวงเวลาที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวได
หลักฐานอางอิง
1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกัน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑและแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร
1. หนังสือ ที่ กท 0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขอสงสรุปการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายไดของกรุงเทพมหานคร
ป 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 )
2. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง Thai Festival in Moscow 2020

3. หนังสือ ที่ กท 0410/2016 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเขารวมการประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความรวมมือ
การพัฒนา ณ มณฑลชานตง พรอมเอกสารแนบ
4. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/1714 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ขอเห็นชอบและอนุมัติตัวบุคคลและคาใชจายการเขารวมการประชุมเมือง
มิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความรวมมือและการพัฒนา ณ มณฑลชานตง พรอมเอกสารแนบ
5. หนังสือ ดวนมาก ที่ กท 0410/1340 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความรวมมือและการพัฒนา ณ
มณฑลชานตง
6. หนังสือ ที่ กท 0410/679 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 เรื่อง การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความรวมมือและการพัฒนา ณ มณฑลชานตง
พรอมเอกสารแนบ
โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม เพื่อสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ
1. หนังสือ ดวนมาก ที่ กท 0410/0495 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจ
ของเมืองในระดับนานาชาติและสงคืนเงินงบประมาณ
2. ไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกสแจงกำหนดการการเขารวมงาน HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2020
3. รางบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางกรุงเทพมหานครและองคการสภาพัฒนาการคาฮองกง
4. สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับความรวมมือระหวางองคการสภาพัฒนาการคาฮองกงและสำนักงานการตางประเทศ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2563
ณ หองประชุมสำนักงานการตางประเทศ
5. ขอมูลนำเรียนผูแทนจากองคการสภาพัฒนาการคาฮองกง เขาพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือระหวางองคการสภาพัฒนาการคาฮองกงและสำนักงาน
การตางประเทศ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมสำนักงานการตางประเทศ
6. สรุปการประชุมหารือ เพื่อดำเนินโครงการตัวชี้วัด 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานการตางประเทศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานการตางประเทศ
7. หนังสือ ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเขาพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือระหวางองคการสภาพัฒนาการคาฮองกงและสำนักงานการตางประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลสำเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลดำเนินงาน
หมายเหตุ
4. ความสำเร็จในการจัดทำ
และเผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะและอำนวย
ความสะดวกเกี่ยวกับขอมูลที่
จำเปนตอการใชชีวิตและการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสำนักงานเขตเปาหมาย
ใหแกชาวตางชาติที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร

อยางนอย 5
สำนักงานเขต

6 สำนักงานเขต

กิจกรรมการจัดทำและ
เผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะและอำนวยความ
สะดวกเกี่ยวกับขอมูลที่
จำเปนตอการใชชีวิตใหแก
ชาวตางชาติที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร

1. สำนักงานการตางประเทศได
กำหนดหัวขอที่สำคัญในดานการ
ใหบริการสาธารณะตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย ซึ่งเปน
ชาวตางชาติที่พำนักอยูใน
กรุงเทพมหานคร (ระยะยาว) โดย
กำหนดหัวขอจากผลสำรวจความ
คิดเห็นชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครผานแบบสอบถาม
ทางกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ต
ของเว็บไซต Thaivisa และทางกลุม
เฟซบุก Bangkok Expats และ
Expats in Bangkok Finding
ไดแก การขอใบอนุญาตทำงาน
ภาษีเงินได การจดทะเบียนพาณิชย
การจัดการขยะ (ทั้งนี้ หัวขอที่
กลุมเปาหมายตองการใหบรรจุไวมาก
ที่สุด ไดแก 1.การยายเขา (ทะเบียน
บาน)/บัตรประจำตัวคนซึ่งไมมี
สัญชาติไทย 2. เบอรโทรติดตอกรณี
ฉุกเฉินและรถพยาบาล 3. ขอมูล
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการแลวในป พ.ศ.2562)
2. กำหนดเขตเปาหมายในพื้นที่
ในพื้นที่ยานศูนยกลางทางธุรกิจ (CBD)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
หรือพื้นที่ที่มีชาวตางชาติอยูอาศัยและ
ทำงานจำนวนมากที่ตองการพัฒนาขอมูล
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของเขต
ธุรกิจในทองถิ่น (Bangkok Brand และ
OTOP) และแหลงทองเที่ยวไดแก เขต
ปทุมวัน เขตวัฒนา เขตหวยขวาง เขตสา
ธร เขตคลองสานและเขตบางรัก
3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อ
จัดทำขอมูลภาษาอังกฤษในหัวขอที่
กำหนดไดแก
1) ขอมูลทั่วไปของเขต ธุรกิจใน
ทองถิ่น (Bangkok Brand และ
OTOP) และแหลงทองเที่ยว
2) การขอใบอนุญาตทำงาน
3) ภาษีเงินได
4) การจดทะเบียนพาณิชย
5) การจัดการขยะ
3. เผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษในหัวขอ
ที่กำหนดผานเว็บไซตของสำนักงานการ
ตางประเทศ และเว็บไซตของ
กรุงเทพมหานครและศูนยบริหาร
ราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast
& Clear : BFC) โดยมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลดังกลาวทางเว็บไซต
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม
หนังสือ ที่ กท 0410/773 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2563

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
สามารถนำผลการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายซึ่งเปนชาวตางชาติที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการผานทางกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ตของ
เว็บไซต Thaivisa และทางกลุมเฟซบุก Bangkok Expats และ Expats in Bangkok Finding ในป พ.ศ.2562 มาพัฒนาตอยอด ทำใหมีขอ มูลภาษาอังกฤษในหัวขอที่
ชาวตางชาติตองการครอบคลุมมากขึ้น
ปญหา อุปสรรค
1. ขอมูลบนเว็บไซตของสำนักงานเขตเปาหมายบางเขตมีนอยหรือไมมีการปรับปรุงตองใชขอมูลจากเว็บไซตภายนอกอื่น ๆ
2. การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำใหตองปรับแผนการดำเนินโครงการและหลีกเลี่ยงการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล
หลักฐานอางอิง
1. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/773 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเผยแพรสื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานการตางประเทศ
2. หนังสือที่ กท 0410/2284 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอสงหนังสือเวียนผานเว็บไซต (การประชาสัมพันธคูมือเพื่อการเอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร
สำหรับชาวตางชาติ
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลสำเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลดำเนินงาน
หมายเหตุ
5. ความสำเร็จในการจัดทำ
ขอเสนอแนะจากองคความรู
ตางประเทศใหกับผูบริหาร
ระดับสูงรายไตรมาส

3 เดือน/ครั้ง
ทั้งนี้ ไดปรับแนว
ทางการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรณี
ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19)
เปน“การจัดทำ
ขอเสนอแนะจากองค
ความรู ตางประเทศ
หมายถึง การจัดเก็ย
รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดาน
การพัฒนาเมือง
รวมถึงขอมูลที่เปน
ประโยชนที่ทั่วโลก
กำลังเผชิญอยู เชน
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา

3 เดือน/ครั้ง
(4 ครั้ง)

- โครงการเขารวมการ
ประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
เมืองหรือองคการระหวาง
ประเทศในระดับเมืองที่
กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก
- โครงการสงเสริมศักยภาพ
ของเมืองในเวทีระดับโลก
- โครงการเขารวมการ
ประชุม/กิจกรรมที่จัดโดย
เมืองหรือองคการระหวาง
ประเทศในกลุมประเทศ
อาเซียน
- โครงการสงขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม ประชุม และ
ดูงาน ณ ตางประเทศ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563

สรุปสาระความรูที่ไดรับจากการเขา
รวมการประชุมตางประเทศ
เสนอแนะผูบริหารรายไตรมาส

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2019 ภัยธรรมชาติ
ตางๆ หรือภัย
คุกคามระหวาง
ประเทศในรูปแบบ
ใหม ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการ
แพรระบากของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
รวมถึงสรุปบทเรียน
การดำเนินมาตรการ
ตอโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาของเมือง
ตางๆ จากแหลง
ขอมูลที่ไดจากการ
ประชุมระหวาง
ประเทศ การศึกษาดู
งานการฝกอบรม
หรือการสืบคนจาก
แหลงขอมูลตางๆ
ผานเว็บไซต เว็บไซต
ของ World
Economic Forum
เว็บไซตของเมืองพี่
เมืองนองหรืององค
การระหวาง
ประเทศ”

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำใหไมสามารถเดิน
ทางเขารวมการประชุมในตางประเทศได องคความรูสวนใหญจึงมาจากการเขารวมกิจกรรมหรือการประชุมเสมือนจริงหรือออนไลนรวมกับตางประเทศ ทั้งนี้ไดขอปรับ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครแลว
หลักฐานอางอิง
1. หนังสือที่ กท 0410/822 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานเสนอแนะองคความรูตางประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4
2. หนังสือที่ กท 0410/674 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานเสนอแนะองคความรูตางประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
3. หนังสือที่ กท 0410/401 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานเสนอแนะองคความรูต างประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
4. หนังสือที่ กท 0410/0016 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานเสนอแนะองคความรูตางประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
5. หนังสือสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล ดวนที่สุด ที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจงผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)

-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

6. มี การเผยแพร งานด า น
ต า งประเทศและสำรวจ
ความตองการของหนวยงาน
และสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนิ น
โครงการ/กิ จกรรมร วมกั บ
ตางประเทศ

1. มีการสำรวจความ
ตองการของหนวยงาน
พรอมทั้งจัดทำรายงาน
สรุปนำเสนอผูบริหาร
2. มีการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธที่
นาสนใจเพื่อเผยแพร
การดำเนินงานดานการ
ตางประเทศแก
หนวยงาน
กรุงเทพมหานคร
3. มีการจัดเวที
ประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความรูใหแก
หนวยงานและสวน
ราชการ อยางนอย 1
ครั้ง
เปาหมายที่ 3 ไดปรับ
แนวทางการประเมิน
การปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรณีไดรับ
ผลกระทบจาก
สถานการณการระบาด
ของโรคติดตอเชื้อไวรัส

1. มีการสำรวจความตองการของ
หนวยงานพรอมทั้งจัดทำรายงานสรุป
นำเสนอผูบริหาร จำนวน ๑ ครั้ง
2. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
VDO Presentation เพื่อเผยแพรการ
ดำเนินงานดานการตางประเทศแก
หนวยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน
๒ ชุด ในหัวขอเมืองพี่เมืองนองของ
กรุงเทพมหานคร และหัวขอองคการ
ระหวางประเทศที่กรุงเทพมหานครเปน
สมาชิก
3. มีการจัดเวทีประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความรูใหแกหนวยงานและ
สวนราชการ อยางนอย 1 ครั้ง

กิจกรรมการเผยแพร
งานดานตางประเทศ
และสำรวจความ
ตองการของหนวยงาน
และสวนราชการของ
กรุงเทพมหานครในการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมรวมกับ
ตางประเทศ

1. สกต. ไดมีหนังสือที่ กท 0410/2198 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือ
กิจกรรมความรวมมือและความ
ชวยเหลือที่ดำเนินการกับหนวยงานหรือ
องคการในตางประเทศ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พรอมทั้งสำรวจความ
ตองการของหนวยงานในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการตอยอดความรวมมือ
ระหวางประเทศ
2. สกต.ไดจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานครประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 นำเรียนปลัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดโปรดเห็นชอบให
สำนักงานการตางประเทศเวียนแจง
สรุปผลการดำเนินงานฯ ดังกลาวแก
หนวยงานกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ
และนำไปใชประกอบการดำเนินงานใน
สวนที่เกี่ยวของ (รายละเอียดปรากฎ
ตามหนังสือ ที่ กท 0410/498 ลงวันที่
28 เมษายน 2563)

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
โคโรนา 2019 (COVID
19) เปน“การเผยแพร
งานดานการ
ตางประเทศ หมายถึง
การสรางความเขาใจ
ใหแกกลุมเปาหมายใน
ประเด็นที่กำหนดและ
สอบถามความตองการ
รวมถึงใหประเด็น
ความรูขอมูลขาวสาร
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ผานสื่อประชาสัมพันธ
ทางหนาเว็บไซตของ
สกต. หรือเว็บไซตของ
สปส. จำนวน 5 ครั้ง”

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
3. สำนักงานการตางประเทศไดจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธงานดานการตางประเทศ
ในรูปแบบ VDO Presentation จำนวน
2 ชุด ในหัวขอเมืองพี่เมืองนองของ
กรุงเทพมหานคร และหัวขอองคการ
ระหวางประเทศที่กรุงเทพมหานครเปน
สมาชิกโดยนำไปเผยแพรทางเว็บไซต
กรุงเทพมหานคร และศูนยบริหาร
ราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast
& Clear : BFC) แลว
4. สำนักงานการตางประเทศไดรับการ
อนุมัติใหปรับแนวทางการประเมินการ
ปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรณีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยขอปรับเปน “การเผยแพรงานดาน
การตางประเทศ หมายถึง การสราง
ความเขาใจใหแกกลุมเปาหมายใน
ประเด็นที่กำหนดและสอบถามความ
ตองการ รวมถึงใหประเด็นความรูขอมูล
ขาวสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผาน
สื่อประชาสัมพันธทางหนาเว็บไซตของ
สำนักงานการตางประเทศหรือเว็บไซต

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานประชาสัมพันธ” ซึ่งสกต.
ไดทำขอมูลและประชาสัมพันธแลว ดังนี้
(1) การจัดทำศูนยขอมูลขาวสาร
ภาษาอังกฤษและชองทางการใหความ
ชวยเหลือแกชาวตางชาติที่พักอาศัยอยู
ในกทม. ผานทางเว็บไซต
http://www.bangkok.go.th/covid19
(2) การจัดทำสาระความรูเกี่ยวกับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จำนวน 5 หัวขอ ทางเว็บไซตของสกต.
(3) การแปลประกาศกรุงเทพมหานคร
และมาตรการที่เกี่ยวของ พรอมเผยแพร
ผานชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซตของ
กทม. สกต. และสปส.
(4) การจัดทำแผนการใหความชวยเหลือ
ชาวตางประเทศที่ไดรับผลกระทบจาก
มาตรการควบคุมและปองกันโรคโควิด
19 ขอกทม. พรอมประชาสัมพันธผาน
ชองทางตาง ๆ เว็บไซตของกทม. สกต.
สปส. และศูนยบริหารราชการฉับไว ใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)
(5) การแปล Infographic สาระความรู
เกี่ยวกับการควบคุมและปองกันโรค
โควิด 19 เปนภาษาอังกฤษและภาษา
อื่น ๆ จำนวน 20 ชิ้น

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
(6) การรายงานสถานการณโลกเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ตั้งแตวันที่ 24
พฤษภาคม – 29 กันยายน 2563
5. สำนักงานการตางประเทศไดจัดทำ
แบบสอบถามออนไลนเพื่อสำรวจความ
คิดเห็นจากการติดตอประสานงานและ
การใหบริการของสำนักงานการ
ตางประเทศ พรอมทั้งจัดทำรายงาน
สรุปผลฯ เสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อ
ทราบและเวียนแจงสวนราชการใน
สำนักงานการตางประเทศนำไปเปน
แนวทางในการดำเนินงานและปรับปรุง
การทำงานของหนวยงานตอไป

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือและความชวยเหลือที่ดำเนินการกับหนวยงานหรือองคการในตางประเทศจากหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครนั้นพบวา หนวยงานกรุงเทพมหานครไมเห็นความสำคัญในการใหขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของ
- หนวยงานกรุงเทพมหานครยังไมเห็นความสำคัญกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดานตางประเทศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำป รวมถึงยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบทอาเซียน พ.ศ.
2562 – 2568 และสงเสริมการบูรณาการการทำงานรวมกัน
- การจัดทำสื่อประชาสัมพันธตองอาศัยความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ซึ่งสำนักงานการตางประเทศไมมีนักวิชาการ
คอมพิวเตอรตองใหนักวิเทศสัมพันธที่ไมมีความเชี่ยวชาญในดานดังกลาวเปนผูจัดทำ
- ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถจัดเวทีประชาสัมพันธและเสริมสรางความรูใหแก
หนวยงานและสวนราชการของกทม. ได

หมายเหตุ

หลักฐานอางอิง
1. หนังสือที่ กท 0410/2198 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือและความชวยเหลือที่ดำเนินการกับหนวยงานหรือองคการใน
ตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พรอมทั้งสำรวจความตองการของหนวยงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตอยอดความรวมมือระหวางประเทศ
2. หนังสือจากหนวยงานและสวนราชการกทม. เพื่อสงขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือและความชวยเหลือที่ดำเนินการกับหนวยงานหรือองคการในตางประเทศฯ
3. หนังสือที่ กท 0410/538 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และ กท 0410/498 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งป.กทม. ไดโปรดเห็นชอบใหสกต. เวียนแจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดานการตางประทศของกรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 แกหนวยงานกทม. เพื่อทราบและนำไปใชประกอบการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
4. สื่อประชาสัมพันธงานดานการตางประเทศในรูปแบบ VDO Presentation จำนวน 2 ชุด ไดแก ความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง และองคการที่กทม. เปนสมาชิก
ตามหนังสือที่ กท 0410/0296 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 และกท 0410/899 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเผยแพรและประชาสัมพันธ
ภารกิจของสกต. และเอกสารการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธจำนวน 2 ชุด ทางเว็บไซตกทม. และศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)
5. หนังสือดวนที่สุด ที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจงผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสกต. ไดรับการอนุมัติใหปรับแนวทางการ
ประเมินการปฏิบัติราชการฯ เปน “การเผยแพรงานดานการตางประเทศ หมายถึง การสรางความเขาใจใหแกกลุมเปาหมายในประเด็นที่กำหนดและสอบถามความตองการ
รวมถึงใหประเด็นความรูขอมูลขาวสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผานสื่อประชาสัมพันธทางหนาเว็บไซตของสำนักงานการ
ตางประเทศหรือเว็บไซตของสำนักงานประชาสัมพันธ” ซึ่งสกต. ไดทำขอมูลและประชาสัมพันธแลว ตามเอกสารดังนี้
(1) การจัดทำศูนยขอมูลขาวสารภาษาอังกฤษและชองทางการใหความชวยเหลือแกชาวตางชาติที่พักอาศัยอยูในกทม. ผานทางเว็บไซต
http://www.bangkok.go.th/covid19
(2) การจัดทำสาระความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 หัวขอ ทางเว็บไซตของสกต.
(3) การแปลประกาศกรุงเทพมหานครและมาตรการที่เกี่ยวของ พรอมเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซตของกทม. สกต. และสปส.
(4) การจัดทำแผนการใหความชวยเหลือชาวตางประเทศที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและปองกันโรคโควิด 19 ของกทม. พรอมประชาสัมพันธ
ผานชองทางตาง ๆ เว็บไซตของกทม. สกต. สปส. และศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)
(5) การแปล Infographic สาระความรูเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันโรค โควิด 19 เปนภาษาอังกฤษและภาษา อื่น ๆ จำนวน 20 ชิ้น
(6) การรายงานสถานการณโลกเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม – 29 กันยายน 2563
6. หนังสือดวน ที่ กท 0410/858 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน ซึ่งสกต. ไดจัดทำ
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลนเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากการติดตอประสานงานและการใหบริการของสกต.
7. รายงานสรุปผลความคิดเห็นออนไลนเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากการติดตอประสานงานและการใหบริการของสกต. โดยเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อทราบ และ
เวียนแจงสวนราชการในสกต. เพื่อทราบและนำไปเปนแนวทางในการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานของหนวยงานตอไป
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดบูรณาการ  ตัวชี้วัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลสำเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลดำเนินงาน
หมายเหตุ
7. ความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงโอกาสจากงานดาน
การตางประเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค
ความรูจากตางประเทศในดาน
การพัฒนาเมืองรวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ำสูหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานคร

อยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ

7 เมือง 5 ประเทศ

1. โครงการแลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือนระหวาง
ผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง

สำนักงานการตางประเทศไดดำเนิน
กิจกรรมตามโรงการฯ เรียบรอยแลว
ดังนี้
1. ขาราชการกรุงเทพมหานคร 6 คน
เดินทางเขารวมการประชุม The 8th
United Nations World Tourism
Organization (UNWTO) Global
Summit on Urban Tourism ระหวาง
วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2562 ณ กรุงนูรสุลตาน สาธารณรัฐคาซัคสถาน
2. ขาราชการกรุงเทพมหานครและ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร 6 คน เดิน
ทางเขารวมงาน Ulaanbaatar
International Day 2019 ระหวางวันที่
19 - 23 ตุลาคม 2562 ณ กรุง
อูลานบาตอร ประเทศมองโกเลีย
3. ขาราชการกรุงเทพมหานคร 3 คน
เดินทางเขารวมงาน Gala Meeting 40
Years of International Sister Cities in
Guangzhou ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2562 ณ นครกวางโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. ขาราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน
เดินทางเขารวมงาน 2019 Asia Cities

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
Culture Forum (ACCF) ระหวางวันที่
6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
5. กรุงเทพมหานครรับรองประธาน
คณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชน
เมืองตาเหลียน สาธารณรัฐ-ประชาชน
จีน และคณะ 6 คน ระหวางวันที่ 14 17 พฤศจิกายน 2562
6. ขาราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน
เดินทางเขารวมการประชุม 2019
International Cooperation
Management Program for Local
Authorities in Asia and Oceania
ระหวางวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ
นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
7. กรุงเทพมหานครรับรองผูวาราชการ
จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะ 6 คน ตาม
ความรวมมือดานการดูแลผูสูงอายุ
ระหวางวันที่ 20 - 23 มกราคม 2563
ทั้งนี้ จากสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ยังคงแพรระบาดทั่วโลก และประเทศไทย
ยังคงหามอากาศยานทำการบินเขาสู
ประเทศไทยเปนการชั่วคราว ทำใหไม
สามารถดำเนินโครงการฯ ไดสำนักงาน
การตางประเทศจึงไดดำเนินการปรับลด

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
งบประมาณรายจาย รอยละ 20 ตามที่
ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชา
รายละเอียดตามหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2563 และสำนักงานการตางประเทศไดขอ
ยกเลิกกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยน
การเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่
เมืองนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้
1. การเดินทางเยือนกรุงจาการตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2. การเดินทางเยือนนครเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
3. การเดินทางเยือนนครบริสเบน เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
4. การใหการตอนรับคณะฯ กรุงนูรสุลตาน สาธารณรัฐคาซัคสถาน
5. การใหการตอนรับคณะฯ เมืองปอรโต
สาธารณรัฐโปรตุเกส
6. การเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี
7. การเดินทางเยือนเมืองออสเตอรชุนด
ราชอาณาจักรสวีเดน รายละเอียด ปรากฏ
ตามหนังสือที่ กท 0410/709 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
2. โครงการสงเสริมความ
รวมมือจากแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง

รายละเอียดผลดำเนินงาน
1. กลุมที่ 1 เรียนรูในดานคุณภาพชีวิต
สำนักงานการตางประเทศไดมีหนังสือ
ประสานไปยังสำนักบรรเทาสาธารณ
ภัย สำนักการแพทย สำนักอนามัย
สำนัก-วัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที่ยว และสำนักพัฒนาสังคม
เพื่อสอบถามถึงหัวขอและเมืองพี่เมือง
นองที่ตองการเดินทางไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู และไดประสานงานกับกรุง
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขอ
ศึกษาดูงานในเรื่องสุขภาพ สวัสดิการ
สังคม และศูนยการเรียนรูสาธารณะ
และไดรับแจงจากผูประสานงานวากรุง
ปกกิ่งไมขัดของและขอทราบขอมูล
เพิ่มเติม
2. กลุมที่ 2 เรียนรูในดานสิ่งแวดลอม
สำนักงานการตางประเทศเชิญผูแทน
จากสำนักการระบายน้ำ สำนักการ
โยธา และสำนักการจราจรและขนสง
รวมหารือเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการ
เรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณดานการบริหารจัดการ
น้ำและการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับเมืองพี่เมืองนองตามโครงการ
สงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติที่
ดีที่สุด กับเมืองพีเ่ มืองนอง ประจำป

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
2563 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ณ หองประชุมสำนักงานการ
ตางประเทศ และไดประสานงานกับ
กรุงบูดาเปสต สาธารณรัฐฮังการีเพื่อ
ขอศึกษาดูงานในเรื่องการระบายน้ำและ
การจัดการน้ำเสีย การขนสงทางน้ำและ
การทองเที่ยว และงานสถาปตยกรรม
และงานกอสราง และไดรับแจงจาก
สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำ
ประเทศไทย และกรุงบูดาเปสต ยินดี
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับคณะ
โดยไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
และจัดทำกำหนดการสำหรับการ
แลกเปลี่ยนฯ เรียบรอยแลว
3. กลุมที่ 3 เรียนรูในดานการศึกษา
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
สำนักงานการตางประเทศประสาน
ไปยัง สำนักการศึกษา และสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
และไดรับแจงวามีความประสงคขอ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการจัดการโรงเรียนกีฬา และได
ประสานงานกับจังหวัดฟูกูโอกะ
ประเทศญี่ปุนเพื่อขอเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่อง
การบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน
วิชาการและทักษะกีฬาในโรงเรียนกีฬา
และไดรับแจงจากผูประสานงานวา
จังหวัดฟูกูโอกะไมขัดของและขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ จากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพรระบาด
ทั่วโลก และประเทศไทยยังคงหาม
อากาศยานทำการบินเขาสูประเทศไทย
เปนการชั่วคราว ทำใหไมสามารถ
ดำเนินโครงการฯ ไดสำนักงานการ
ตางประเทศจึงไดดำเนินการปรับลด
งบประมาณรายจาย รอยละ 20
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชา
รายละเอียดตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่
กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2563 และไดขอยกเลิกโครงการ
สงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติที่
ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือ ดวนมาก ที่ กท
0410/0485 ลงวันที่ 23 เมษายน
2563 และไดดำเนินการสืบคนและ
ประสานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
เมือง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ
และตัวอยางโครงการที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานกับเมือง

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลดำเนินงาน

หมายเหตุ

พี่เมืองนอง จำนวน 21 หัวขอจาก 17
เมืองใน 10 ประเทศ รวมทั้งขอมูลดาน
การปองกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ
เมืองพี่เมืองนองและเมืองอืน่ ๆ เพื่อเปน
กิจกรรมทดแทน โดยไดนำเรียนผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร พรอมทั้งเวียนแจง
หนวยงานกรุงเทพมหานครทราบตอไป
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท
0410/791 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
ปญหา อุปสรรค
ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลตอการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว อีกทั้งประเทศไทยไดยกระดับมาตรการตาง ๆ
เพื่อปองกันการแพรระบาดของของโรคดังกลาว โดยหลายประเทศทั่วโลกไดกำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณนี้เชนกัน ประกอบกับประเทศไทยยังคงหามอากาศ
ยานทำการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราว สงผลใหการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนองไมสามารถดำเนินการได
หลักฐานอางอิง
โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0410/709 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอยกเลิกกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่
เมืองนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เอกสารการดำเนินการและรายงานการประชุม The 8th United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Global Summit on Urban
Tourism ระหวางวันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2562 ณ กรุงนูร-สุลตาน สาธารณรัฐคาซัคสถาน
3. เอกสารการดำเนินการและรายงานการเขารวมงาน Ulaanbaatar International Day 2019 ระหวางวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2562 ณ กรุงอูลานบาตอร
ประเทศมองโกเลีย
.

4. เอกสารการดำเนินการและรายงานการเขารวมงาน Gala Meeting 40 Years of International Sister Cities in Guangzhou ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม
- 2 พฤศจิกายน 2562 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
5. เอกสารการดำเนินการและรายงานการเขารวมงาน 2019 Asia Cities Culture Forum (ACCF) ระหวางวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
6. เอกสารการดำเนินการและรายงานการตอนรับประธานคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนเมืองตาเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 14 17 พฤศจิกายน 2562
7. เอกสารการดำเนินการและรายงานการเขารวมการประชุม 2019 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia
and Oceania ระหวางวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
8. เอกสารการดำเนินการและรายงานการตอนรับผูวาราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะ ตามความรวมมือดานการดูแลผูสูงอายุ ระหวางวันที่ 20 - 23 มกราคม
2563
โครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. หนังสือ ดวนมาก ที่ กท 0410/0485 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมือง
นอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เอกสารการดำเนินการกลุมที่ 1 เรียนรูในดานคุณภาพชีวิต
3. เอกสารการดำเนินการกลุมที่ 2 เรียนรูในดานสิ่งแวดลอม
4. เอกสารการดำเนินการกลุมที่ 3 เรียนรูในดานการศึกษา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
5. หนังสือ ที่ กท 0410/791 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง รวบรวมขอมูลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากเมืองพี่เมืองนอง พรอมเอกสารแนบ
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)

-

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน : สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชุดาภา ทิมจำลอง
เบอรโทรศัพท :0 2224 8175
ตำแหนง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
60
70
80
90 100
*กรณีรอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมต่ำกวารอยละ 60 จะมีคาระดับคะแนนทีไ่ ด เทากับ 1
ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ำหนัก (รอยละ)
2.1
7

ผลการดำเนินงาน
74

คะแนนที่ได
3

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :
ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามตัวชี้วัด
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดทำเอกสารประกอบฎีกาในการเบิกจาย
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
การเบิกจายงบประมาณไมตอเนื่อง สาเหตุเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
หลักฐานอางอิง :
แบบ ง.401 ในระบบงานงบประมาณ (MIS)

คาคะแนนถวงน้ำหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจำป
(งบทรัพยสิน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :นางสาวชุดาภา ทิมจำลอง
เบอรโทรศัพท :0 2224 8175
ตำแหนง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทำงบการเงิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
คะแนนของการจัดทำงบการเงินที่ทำไดจริง
20
40
60
80
ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ำหนัก (รอยละ)
2.2.2
1.5

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :
ดำเนินการจัดสงเอกสารและรายงานใหฝายการคลังเพื่อดำเนินการในสวนตาง ๆ ตอไป
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
- ไมมี อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
-ไมมีหลักฐานอางอิง :
เอกสารทั้งหมดอยูที่ฝายการคลัง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

5
100

คาคะแนนถวงน้ำหนัก

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสนิ )
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสลิลทิพย สมคำ
เบอรโทรศัพท :0 2224 8175
ตำแหนง :เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทำงบการเงิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
คะแนนของการจัดทำรายงานทรัพยสินรายไตรมาสและงบทรัพยสิน
20
40
60
80
ประจำปที่ทำไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง)

5
100

*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกวา 20 คะแนน จะมีคาระดับคะแนนที่ได เทากับ 1
ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ำหนัก (รอยละ)
ผลการดำเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ำหนัก
2.2.2
1.5
100
5
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :
ดำเนินการจัดสงรายงานทรัพยสินรายไตรมาสและรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจำป (งบทรัพยสิน) ของหนวยงานตามหลักการ
นโยบายบัญชีเกณฑคงคางใหฝายการคลังครบถวนทันเวลา
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
- ไมมี อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
-ไมมีหลักฐานอางอิง :
1. รายงานทรัพยสินรายไตรมาส ปงบประมาณ 2563
2. รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจำป 2562 (งบทรัพยสิน)

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน : สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวบุษบา กระจางฉาย
เบอรโทรศัพท : 02 224 8177 หรือโทร. 1522
ตำแหนง : นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
80 85
90 95 100
*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกวา รอยละ 80 จะมีคาระดับคะแนนที่ได เทากับ 1
ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ำหนัก
3.1
7
100
5
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :
1. เตรียมการหารือกับหนวยงานในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเตรียมการจัดทำและขออนุมัติโครงการ
2. จัดเตรียมขอมูลหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของและหัวขอการพูดคุย รวมถึงการเตรียมการจัดทำและขออนุมัติ
โครงการ
3. ศึกษาขอมูลของหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานครและหนวยงานภายนอกจากตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการสงเสริมการคาระหวางประเทศ และประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประสานขอความอนุเคราะหเขา
รวมกิจกรรมใหความรูและ/หรือหารือรวมกัน รวมถึงกำหนดระยะเวลาและหัวขอในการใหความรู รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับการสงเสริมความรูดานการคาระหวางประเทศเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครใหแก
ขาราชการ สกต.
4. ดำเนินการประชุมหารือกับผูแทนจากหนวยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ (สำนักพัฒนาสังคม) และกำหนด
กลุมเปาหมาย รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานแลว
5. หารือรวมกับหนวยงานภายนอก ไดแก องคการสภาพัฒนาการคาฮองกง (HKTDC) กระทรวงอุตสาหกรรม
6. ดำเนินการสรุปสาระการหารือกับผูแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และขอปรับตัวชี้วัดโครงการฯจากสำนักงาน
ก.ก. เรียบรอยแลว เปนการหาขอมูลองคความรูผานชองทางออนไลนจากหนวยงานเปาหมาย ไดแก กรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย องคการสภาพัฒนาการคาฮองกง (HKTDC) และ องคการสงเสริมการคา
ตางประเทศของญี่ปุน (JETRO Bangkok)
7. ดำเนินการสรุปขอมูลองคความรูผานชองทางออนไลน
8. สำนักงานการตางประเทศไดเขาพบและหารือกับผูอำนวยการเขตลาดกระบัง เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง และสรุปสาระการหารือองคความรูจากสำนักงานเขตลาดกระบัง
9. จัดทำแบบทดสอบความรูที่เกี่ยวกับองคความรูที่ไดรับของเจาหนาที่สำนักงานการตางประเทศ และเวียนแจง
องคความรูในรูปแบบเอกสารหรือออนไลน
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :-

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ทำใหตองขอปรับตัวชี้วัดโครงการฯ จากสำนักงาน ก.ก.
หลักฐานอางอิง :

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชีว้ ดั : 3.2 รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวนิศากร แกวมะลัง
เบอรโทรศัพท :0 2224 8175
ตำแหนง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนตัวชี้วัด (รอยละ)
80
85
90
95
100
*กรณีผลการดำเนินงานต่ำกวารอยละ 80 จะมีคาระดับคะแนนที่จะได เทากับ 1
ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ำหนัก (รอยละ)
ผลการดำเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ำหนัก
3.2
7
100
5
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับหนวยงานและสวนราชการภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
2. หนวยงานและสวนราชการกำหนดมาตรการการใชพลังงานอยางถูกวิธีคุมคา
3. แตงตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจากหนวยงานและสวนราชการภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
4. ทุกหนวยงานและสวนราชการในศาลาวาการกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธและรณรงคการลดใชพลังงานไฟฟา
ทุกชองทางและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟาของหนวยงานและสวนราชการ
5. กำกับติดตามการใชพลังงานตามมาตรการลดใชพลังงานไฟฟาและรายงานความกาวหนาพรอมปญหาและอุปสรรค
และขอแกไขทุกเดือน พรอมสรุปรายงานการใชปริมาณไฟฟาทุก 3 เดือน
6. รวบรวมสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอผูบริหาร
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : ไดรับความรวมมือจากหนวยงาน/ สวนราชการ ตามบันทึกขอตกลงความชวยเหลือ (MOU)
การลดการใชพลังงานไฟฟาภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ระหวางหนวยงานและสวนราชการภายในศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา)
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
การดำเนินการรณรงคประชาสัมพันธทำไดไมตอเนื่อง สาเหตุเกิดจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC-19)
หลักฐานอางอิง :
รายงานสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอผูบริหาร
รายงานสรุปการใชไฟฟาทุก 3 เดือน
รายงานการตรวจติดตามสถานภาพการดำเนินการตามแผนความรวมมือ
ภาพถายการรณรงคและประชาสัมพันธการลดการใชพลังงานไฟฟา

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบตั ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 3

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสลิลทิพย สมคำ
เบอรโทรศัพท :0 2224 8175
ตำแหนง : เจาพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกวา 1 คะแนน จะมีคาระดับคะแนน เทากับ1
ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ำหนัก (รอยละ)
3.3
6

ผลการดำเนินงาน
4

คะแนนที่ได
4

คาคะแนนถวงน้ำหนัก

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :
กองงานผูตรวจราชการเปนผูประสานจัดหาหนวยงานภายนอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นิดา) NIDA เปนผูดำเนินการทอดแบบสอบถามและแจงคะแนนสรุปมายังหนวยงาน
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ในการพัฒนาการใหบริการแกบุคลากรภายในหนวยงานและประชาชนผูมาติดตอราชการ

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
-ไมมี-

หลักฐานอางอิง :
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกองงานผูตรวจราชการ ซึ่งจัดทำโดย
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) NIDA

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน : สำนักงานการตางประเทศ
มิติที่ : 4
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาววรณัน ธรรมโชติ
เบอรโทรศัพท :
ตำแหนง : นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 20 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน

1 2
≤20 40

* กรณีมีผลการดำเนินการต่ำกวารอยละ 20 จะมีคาระดับคะแนนที่ได เทากับ 1
ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน
คะแนนที่ได
4.1
6
100
5

3
60

4 5
80 100

คาคะแนนถวงน้ำหนัก

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :
1. สำนักงานการตางประเทศประสานงานกับสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลเพื่อกำหนดฐานขอมูลที่ตองการ
ของสำนักงานการตางประเทศ ตามแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูลของหนวยงาน รวมถึงไดเขารวมการประชุมซักซอมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2563 ณ หองนพรัตน
2. สำนักงานการตางประเทศไดทบทวนสถานะขอมูลปจจุบันตามตัวชี้วัดเมืองที่สำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลกำหนด พรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ฐานขอมูล ซึ่งสำนักงานการตางประเทศกำลังดำเนินการสงขอมูลดังกลาวใหแกสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลเพื่อให
คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานขอมูลฯ พิจารณารายละเอียดดังกลาวตอไป
3. สำนักงานการตางประเทศไดสงแผนพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานและปฏิทินการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาฐานขอมูลใหแกสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลเพื่อใหคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานขอมูลฯ
พิจารณาขอมูลดังกลาว และสำนักงานการตางประเทศไดนำเขาขอมูลฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวสูระบบบันทึก
ฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ซึ่งประกอบดวย ตารางขอมูลจำนวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคาระดับ
นานาชาติและจำนวนผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครที่นำไปประชาสัมพันธในตางประเทศ
4. สำนักงานการตางประเทศไดนำเขาขอมูลตามตัวชี้วัดระดับเมืองดานที่ 6 มิติที่ 6.1 เมืองแหงโอกาสทาง
ธุรกิจและการลงทุน ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ และตัวชี้วัด 6 จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร ในระบบบันทึกฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 เรียบรอยแลว ทั้งนี้ โครงการซึ่งอยู
ภายใตตัวชี้วัดดังกลาวของสำนักงานการตางประเทศ ไดแก
4.1 โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติไดขอ
อนุมัติยกเลิกการดำเนินการและขอโอนงบประมาณเขางบกลางแลว ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชาใหทุกหนวยงานปรับ
ลดงบประมาณรายจายรอยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอนโดยไมใหปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและ
คาจางประจำหมวดคาจางชั่วคราวและหมวดคาสาธารณูปโภคและจัดสงขอมูลใหสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) เนื่องจากไมสามารถดำเนินการ
ตามเปาหมายโครงการฯ อันเปนผลจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

4.2 โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑและแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร ได
บันทึกขอมูลจำนวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติและจำนวนผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมงาน
International Friendship Cities Trade Fair พรอมจัดนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยว กทม.ในการประชุมเมือง
มิตรภาพเพื่อความรวมมือและพัฒนา (Shandong International Friendship Cities for Cooperation and
Development) เมื่อวันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบรอยแลว สวน
โครงการที่อยูระหวางประสานรายละเอียดกับเมืองอื่น ๆ เพื่อเตรียมการเขารวมกิจกรรม ไมสามารถดำเนินการได
เนื่องจากตองปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ทำใหตองเลื่อนการเดินทางออกไปจนกวาสถานการณจะ
กลับมาเปนปกติ โดยไดคืนงบประมาณที่เหลือเขางบกลางแลว
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
การดำเนินกิจกรรมฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการได สงผลกระทบตอการพัฒนาฐานขอมูลตามตัวชี้วัด
ดังกลาวและรายงานเปนรายเดือนได
หลักฐานอางอิง :
1. หนังสือ ที่ กท 0402/971 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดทำระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดระดับเมือง
ของสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล
2. หนังสือ ที่ กท 0410/0563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจงผลการนำเขาขอมูลประกอบตัวชี้วัด
เมืองในระบบบันทึกฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลของสำนักงานการ
ตางประเทศ พรอมหลักฐานการนำเขาขอมูลฯ
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0502/787 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1
รอยละความสำเร็จของการพัฒนาขอมูลของหนวยงาน
4. หนังสือ ดวนมาก ที่ กท 0410/0495 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดหรือเขา
รวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติและสงคืนเงินงบประมาณ
5. หนังสือ ที่ กท 0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขอสงสรุปผลการปรับลดงบประมาณจาก
ผลกระทบกับรายไดของกรุงเทพมหานคร ป 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
6. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ
และอาการสำคัญของโรคติตออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
7. หนังสือ ที่ กท 0410/0272 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง การจัดทำเอกสารตามตัวชี้วัด 4.1 รอยละ
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลของสำนักงานการตางประเทศ พรอมเอกสารแนบ
8. หนังสือ ที่ กท 0502/231 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมซักซอมแนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
9. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1
รอยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
10. เอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มิติที่ : 4

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :นางสาวณัฏฐณิชา ศิลาทอง
ตำแหนง :เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(รอยละ)

เปาหมายป
2563

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
ดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมใน
การทำงานของ
หนวยงาน

4

หนวยงานมีการดำเนินงานและ
พัฒนางานดานอาชีวอนามัย
เพื่อการจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง
ใหมีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค
ปลอดภัย สงเสริมการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีในการทำงานของ
บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2

น้ำหนัก (รอยละ)
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ผลการดำเนินงาน
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เบอรโทรศัพท :0 2224 8175
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วิธีการ

คะแนนที่ได
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Milestone

3

4

5
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Output

คาคะแนนถวงน้ำหนัก

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :
หนวยงานทบทวน วิเคราะหความเสี่ยง และประเมินอันตรายจากการทำงาน พรอมคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงมาดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงในการทำงาน อยางนอย 2 งาน และพิจารณาคัดเลือกงานที่ไดจัดการความเสี่ยงไปแลวในปทผี่ านมา โดยนำมาตอ
ยอดพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น อยางนอย 1 งาน ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการปญหาความเสี่ยงในการทำงานใหมีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
ขาราชการและบุคลากรของสำนักงานการตางประเทศทุกคน
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
-ไมม-ี
หลักฐานอางอิง :
-ไมม-ี

