
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
ของสำนกังานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน : สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 1 ช่ือตัวช้ีวัด :  รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน 
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุนิสา ปนวิลัย 
ตำแหนง : นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

 
หมายเลขโทรศัพท : 02 224 8177 หรือโทร. 1522 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน ≤60 70 80 90 100 

* กรณีมีผลการดำเนินการต่ำกวารอยละ 60 จะมีคาระดับคะแนนท่ีได เทากับ 1 
 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 
มิติท่ี 1 60 100 5  

 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (ภาพรวม) : 
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร หนวยงานและสวนราชการในกรุงเทพมหานคร และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของใหความ
รวมมือและสนับสนุนการดำเนินการอยางดี  

อุปสรรคตอการดำเนินงาน (ภาพรวม) :   
การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการในชวงเวลาท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวได  
 
 
 
 
  
 



       การประเมินผลสัมฤทธิ์  (รอยละ 100)  
 

สรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกจิ  

    ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 
 (1) 

ลำดับท่ี 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เปาหมาย 
 (4) 

ผลการดำเนินงาน 
 

  (5) 
รอยละ

ความสำเร็จ 
(4)  X 100 

  (3) 
 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
 

1 จำนวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมี
ในกรุงเทพมหานคร 

1 เครือขาย 1 เครือขาย 100   

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนการบริหารงานดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 1 ระบบ  100   

3 ความสำเร็จในการสงเสริม
ความสามารถและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand และ OTOP) และ SMEs ผาน
ความรวมมือกับตางประเทศ    

ระดับ 3 และ
ผูประกอบการ

ไดเขารวม
กิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ 
และกิจกรรม

จับคูธุรกิจ อยาง
นอย 5 ราย 

ระดับ 3 และ
ผูประกอบการไดเขารวม

กิจกรรมการคาระดับ
นานาชาติและกิจกรรม
จับคูธุรกิจจำนวน 5 ราย 

100   

4 ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร
ขอมูลภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะและอำนวยความสะดวก
เก่ียวกับขอมูลท่ีจำเปนตอการใชชีวิตและ
การดำเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

อยางนอย 5 
สำนักงานเขต 

6 สำนักงานเขต 120   



 (1) 
ลำดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

  (5) 
รอยละ

ความสำเร็จ 
(4)  X 100 

  (3) 
 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
 

สำนกังานเขตเปาหมายใหแกชาวตางชาติ
ท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

5 ความสำเร็จในการจัดทำขอเสนอแนะ
จากองคความรูตางประเทศใหกับ
ผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส 

3 เดือนตอครั้ง 
(รายไตรมาส) 

3 เดือนตอครัง้ 
 (รายไตรมาส) 

100   

6 มีการเผยแพรงานดานตางประเทศและ
สำรวจความตองการของหนวยงาน
และสวนราชการของกรุงเทพมหานคร
ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมกับตางประเทศ 

อยางนอย 1 
ครั้ง 

1. มีการสำรวจความตองการ
ของหนวยงานพรอมท้ัง
จัดทำรายงานสรุปนำเสนอ
ผูบริหาร จำนวน ๑ ครัง้ 
2. มีการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบ 
VDO Presentation เพ่ือ
เผยแพรการดำเนินงานดาน
การตางประเทศแก
หนวยงานกรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๒ ชุด ในหัวขอเมือง
พ่ีเมืองนองของกรุงเทพ- 
มหานคร และหัวขอองคการ
ระหวางประเทศท่ี
กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก 
3. มีการจดัเวทีประชาสัมพันธ 
และเสริมสรางความรูใหแก
หนวยงานและสวนราชการ 
อยางนอย 1 ครั้ง 

100   



 (1) 
ลำดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

  (5) 
รอยละ

ความสำเร็จ 
(4)  X 100 

  (3) 
 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
 

7 ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาส
จากงานดานการตางประเทศเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของหนวยงานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหา
และเชื่อมโยงองคความรูจาก
ตางประเทศในดานการพัฒนาเมือง
รวมท้ังการบริหารจัดการน้ำสู
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร 

อยางนอย 3 
เมือง/ประเทศ 

7 เมือง 5 ประเทศ 140   

รวมคะแนน  

 หมายเหตุ (5) กรณีคำนวณไดเกินรอยละ 100 ใหระบุ รอยละ 100 

รวมตัวช้ีวัดทั้งสิ้นจำนวน 7  ตัว   ไดคะแนน .................... คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เปาหมาย 

  
ผลสำเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1. จำนวนเครือขายดานพหุวฒันธรรมท่ี
มีในกรุงเทพมหานคร 
 
 

1 เครือขาย 1 เครือขาย 1. โครงการสรางสังคม 
พหุวัฒนธรรมรวมกับ 
เมืองพ่ีเมืองนอง  
 
 
 
 
1.1 การแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับกรุงโซล ประจำป 2562 
การตอนรับคณะเยาวชน
กรุงโซลเยือนกรุงเทพ- 
มหานคร 
 
 
1.2 การจดัเตรียมความ
พรอมเยาวชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพ่ี
เมืองนองของกรุงเทพ- 
มหานคร ประจำป 2563 
1.3 การแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับจังหวัดไอจิ ประจำป 
2563 การตอนรับคณะ

1. ปลัดกรุงเทพมหานครไดโปรดอนุมัติ
โครงการเพ่ือดำเนินการตอนรับคณะ
เยาวชนและเจาหนาท่ีจากเมืองพ่ีเมืองนอง
ของกรุงเทพมหานครตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีในลักษณะ
ตางตอบแทน รวมถึงการจัดเตรียมความ
พรอมใหแกเยาวชน 
1.1 กรุงเทพมหานครใหการตอนรับเยาวชน
กรุงโซล จำนวน 30 คน และผูแทนกรุงโซล 
จำนวน 5 คน เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับกรุงโซล ประจำป 2562  
การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือน
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 25 – 30 
ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 
1.2 งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 
 
 
1.3 งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 



      
ตัวช้ีวัด 

  
เปาหมาย 

  
ผลสำเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

เยาวชนจังหวัดไอจิเยือน
กรุงเทพมหานคร 
1.4 การแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับเมืองตาเหลียน ประจำป 
2563 การตอนรับคณะ
เยาวชนเมืองตาเหลียน 
เยือนกรุงเทพมหานคร 

 
 
1.4 งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
  -                   
ปญหา อุปสรรค  
  การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถ  
ดำเนินโครงการท่ีกำหนดไวในชวงเวลาท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวได          
                     
หลักฐานอางอิง 
1. โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพ่ีเมืองนอง              
    - โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพ่ีเมืองนอง               
    - หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/2044 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนท่ัวไปและเยาวชนนักแสดง เพ่ือเขารวมโครงการ  
      แลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563             
  1.1 การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำป 2562 การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร          
      - หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/2017 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพ่ือเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพ่ีเมือง
นองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2562                 
      - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 25 เมษายน 2562 เรื่อง 2019 Seoul – Bangkok Youth Exchange Program            
      - หนังสือศูนยเยาวชนโบราเม กรุงโซล ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง Invitation Seoul – Bangkok Youth Exchange Program 2019 (in Bangkok)       



      - หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/1853 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพ่ีเมืองนอง (การแลกเปลี่ยนเยาวชน 
        กับกรุงโซล ประจำป 2562 การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร) ประกอบกับโครงการ และประมาณการคาใชจาย     
      - หนังสือ ท่ี กท 0410/2123 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานการดำเนินโครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพ่ีเมืองนอง (การแลกเปลี่ยน  
เยาวชนกับกรุงโซล ประจำป 2562 การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร)           
      - กลุมแลกเปลี่ยนการสรางเครือขายดานพหุวัฒนธรรมรวมกับเมืองพ่ีเมืองนอง           
  1.2 การจัดเตรียมความพรอมเยาวชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563           
      - หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/0257 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดเตรียมความพรอมเยาวชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพ่ีเมืองนอง 
ของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563 ประกอบกับโครงการ และประมาณการคาใชจาย                 
      - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563      
      - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563  
      - หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/031 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอชะลอการดำเนินงานโครงการจัดเตรียมความพรอมเยาวชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเยาวชน   
        เมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563                        
      - หนังสือ ท่ี กท 0410/0473 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2563 เรื่อง ของดกิจกรรมการตองรับคณะเยาวชนจากเมืองตาเหลียนและจังหวัดไอจิ และการจัดเตรียมความ  
พรอมเยาวชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563          
  1.3 การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประจำป 2563 การตอนรับคณะเยาวชนจังหวัดไอจิเยือนกรุงเทพมหานคร        
      - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563      
      - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563  
      - หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/031 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอชะลอการดำเนินงานโครงการจัดเตรียมความพรอมเยาวชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเยาวชน   
        เมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563                        
      - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563 เรื่อง About students’ exchange program         
      - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เรื่อง About students’ exchange program         
      - หนังสือ ท่ี กท 0410/0473 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2563 เรื่อง ของดกิจกรรมการตองรับคณะเยาวชนจากเมืองตาเหลียนและจังหวัดไอจ ิและการจัดเตรียมความพรอม  
เยาวชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563           
  1.4 การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองตาเหลียน ประจำป 2563 การตอนรับคณะเยาวชนเมืองตาเหลียน เยือนกรุงเทพมหานคร      
      - หนังสือสำนักงานการตางประเทศ เมืองตาเหลยีน ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง Dalian - Bangkok Youth Exchange Program    
      - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 12 พฤศจกิายน 2562 เรื่อง Youth Exchange Program between Bangkok and Dalian (in Dalian)    
      - หนังสือ ท่ี 0410/165 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2563 เรื่อง Bangkok - Dalian Youth Exchange Program 2020       
      - หนังสือ ท่ี สวนสงเสริมฯ/080 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2563 เรื่อง ลงนามในหนังสือแจงเลื่อนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองตาเหลียน ประจำป 2563 
      - หนังสือสำนักงานการตางประเทศ เมืองตาเหลียน ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 เรือ่ง Bangkok - Dalian Youth Exchange Program 2020         



      - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563      
      - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563  
      - หนังสือ ท่ี กท 0410/0473 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2563 เรื่อง ของดกิจกรรมการตองรับคณะเยาวชนจากเมืองตาเหลียนและจังหวัดไอจิ และการจัดเตรียมความพรอม   
เยาวชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563           
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

    -               
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
บริหารงานดานการ
ตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 1 ระบบ โครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการ
ตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับ
การบริหารและการ
ปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร 

1.สำนักงานการตางประเทศไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานครใหดำเนินโครงการ
จัดทำระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร โดย
ใหนำขอสังเกตของคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานครไปประกอบ 
การดำเนินการ รายละเอียดตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 4/2562 
ท่ีแนบ   
2. สวนแผนงานฯมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหฝายบริหารงานท่ัวไป
ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
ดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ
ดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร ฝายบริหารงานท่ัวไป
ดำเนินการขออนุมัติประกาศเผยแพร
การจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันท่ี 30 
ตุลาคม 2562 
3. ดำเนินการแตงตั้งคณะทำงานในการ
ดำเนนิโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ
ดานการตางประเทศ เม่ือวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2562 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใน
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาและ
จัดทำระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงาน
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ดานการตางประเทศ รวมถึงปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงศึกษาขอมูล
เพ่ือใชประกอบการรางขอบเขตของ
งาน (TOR) ท้ังนี้ไดมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหใหนักวิชา การคอมพิวเตอร 
สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครรวมเปนคณะทำงาน
ดวย 
4.จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำ
ระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานครรวมจำนวนท้ังสิ้น 
3 ครั้ง  
- ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี  29 
พฤศจิกายน 2562 เพ่ือกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและจัดทำระบบ
สารสนเทศฯ เพ่ือใชประกอบการราง
ขอบเขตของงาน (TOR)  
- ครั้งท่ี 2 /2562 เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2562 เพ่ือกำหนด
รายละเอียดของโครงการเพ่ิมเติม 
ขอบเขตการดำเนินงานการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศฯ 
รวมถึงดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำรางขอบเขตของงาน (TOR) 
พรอมท้ังกำหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและกำหนด
ราคากลาง  
- ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 
2563 เพ่ือหารือประเด็นท่ีเก่ียวของท่ี
เปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ
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อยางมีประสิทธิภาพ 
-ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 เพ่ือพิจารณารายละเอียดท่ี
เก่ียวของกับการจัดทำระบบสารสนเทศ
ดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร เชน รายละเอียดการ
จัดทำระบบสารสนเทศท่ีไดสงมอบงาน
งวดท่ี 1 การมอบหมายเจาหนาท่ีในแต
ละสวน/ฝาย เปนผูดูแลระบบสูงสุด 
และการแจงตรวจสอบและรวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวของตามรายละเอียดงาน
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
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562) 
และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำรางขอบเขตของงานพรอมท้ัง
กำหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอและกำหนดราคากลาง
เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
6.ประสานรายละเอียดความจำเปนใน
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การดำเนินการตามขอสั่งการของปลัด
กรุงเทพมหานครเก่ียวกับการใชงาน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
เชื่อมโยง (Single Sign On) 
(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
กรุงเทพมหานครท่ี กท 0507/903     
ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562) 
7.คณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตของ
งานพรอมท้ังกำหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอแนะและ
กำหนดราคากลาง (Term of 
Reference: TOR)  พรอมท้ังเสนอขอ
ความเห็นชอบรางขอบเขตของงานฯ 
เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563 
8.ดำเนินการจัดรายงานขอจาง พรอม
ท้ังจัดทำคำสั่ งกรุงเทพมหานครเพ่ือ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และ
ดำเนินการประกาศประกวดราคาจาง
คาใชจายในการจัดทำระบบสารสนเทศ
ด า น ก า ร ต า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง
กรุงเทพมหานครดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เม่ือวันท่ี 
18 กุมภาพันธ 2563 
9 . คณ ะกรรมการพิ จารณ าผลฯ 
ดำเนินการพิจาณาผลการคัดเลือก
พรอมท้ังรายงานผลการพิจารณาให
ผูอำนวยการสำนักงานการตางประเทศ
ทราบและเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 
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2563  และจั ดทำรายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่งจาง เม่ือวันท่ี 
9 มีนาคม 2563  
10. ดำเนินการประกาศเชิญชวนผูรับ
จางงานจัดทำระบบฯ และพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดย
ชวงระยะเวลาการอุทธรณระหวางวันท่ี 
10 - 18 มีนาคม 2563  
11. สงเอกสารรางสัญญาจางจัดทำ  
ระบบฯ ใหสำนักงานกฎหมายและคดี
ตรวจสอบ โดยกำหนดการลงนาม
สญัญาจางในวันท่ี 10 มีนาคม 2563  
12. บริษัทผูรับจางและสำนักงานการ
ตางประเทศไดลงนามสัญญาจางเหมา
จัดทำระบบสารสนเทศดานการ
ตางประเทศของกรุงเทพมหานครเม่ือ
วันท่ี 19 มีนาคม 2563 (รายละเอียด
ตามสัญญาจางเหมาจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครเลขท่ี 22-1-63 ท่ีแนบ 
13.แจงรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของตาม
รายละเอียดหัวขอท่ีกำหนดในเอกสาร
ขอบเขตงานและรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากขาราชการ
สำนักงานการตางประเทศ รวมท้ังให
บริษัทผูรับจางเขาสำรวจขอมูลเพ่ือ
จัดทำระบบฯ และจัดทำตัวอยาง  
ระบบฯ เพ่ือใหคณะทำงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา 
14. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 
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ไดแก รูปแบบการแสดงผลการรายงาน
ขอมูลท่ีตองการจากระบบฯ ท้ัง 9 หัวขอ
ใหตรงกับความตองการใชงาน รวมถึง
ตรวจสอบความถูกตองของระบบการ
บริหารจัดการขอมูลและเว็บไซด และ
บริษัทผูรับจางจัดเตรียมเอกสารเพ่ือสง
มอบงานงวดท่ี 1 ใหแกคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ซ่ึงมีกำหนดสงในวันท่ี 18 
พ.ค. 2563 (ยอดเงินของโครงการ
เปลี่ยนแปลงจาก 4,967,700 บาท เปน 
4,200,000 บาท เนื่องจากบริษัทผูรับจาง
เรียกเก็บและจัดทำสัญญากับสำนักงาน
การตางประเทศตามจำนวนดังกลาว) 
แบงการเบิกจายเปน 3 งวด ไดแก งวดท่ี 
1 ระหวางวันท่ี 20 มี.ค.- 18 พ.ค. 2563 
มียอดการเบิกจาย จำนวน 1,260,000 
บาท งวดท่ี 2 ระหวางวันท่ี 19 พ.ค. - 15 
ก.ย. 2563 มียอดการเบิกจาย จำนวน 
2,100,000 บาท และงวดท่ี 3 ระหวาง
วันท่ี 17 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563 มียอดการ
เบิกจาย จำนวน 840,000 บาท โดย
สำนักงานการตางประเทศไดดำเนินการ
ปรบัลดงบประมาณสวนท่ีเหลือจำนวน 
767,700.- บาท (รอยละ 70) คืนใหแก
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตาม
หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 1902/00255 
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และหนังสือท่ี 
กท 0410/0479 ลงวันท่ี 23 เมษายน 
2563   
 



ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

15. ดำเนินการขอเบิกเงินรายจายตาม
งบประมาณ คาจางเหมาจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศของ
กรุงเทพมหานคร งวดท่ี 1 จำนวน 
1,260,000 บาท เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 
2563 
16. ประสานขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 
กับบริษัทผูรับจางและจัดประชุมรวม
ระหวางบริษัทผูรับจางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือรายงานความ
คืบหนาการจัดทำระบบฯ เม่ือวันท่ี 16 
มิถุนายน 2563 
17. สำนักงานการตางประเทศมีหนังสือ
ท่ี กท 0410/774 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 
2563 ถึงสำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล เพ่ือประสานขอใช
ทรัพยากรบนศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานครในการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานตางประเทศของ
กรุงเทพมหานครและแจงรายชื่อนาย
อภิชัย กุญชรชัย นักวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติการ สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง เปนผูรับผิดชอบหลักใน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ดานการตางประเทศ  
18. ดำเนนิการตรวจสอบระบบฯ และ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ 
เพ่ือบันทึกระบบฯท่ีไดรับการพัฒนาลง
ในcloud ของศูนยขอมูลกรุงเทพ- 
มหานคร ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล 



 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนนุ รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

    19. ประสานกับเจาหนาท่ีจากสำนัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลในการ
ติดตามผลการใชทรัพยากรศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร (Infrastructure 
และระบบ Cloud) รวมถึงการใช 
Domain Name ของ สกต.และการ
ขอใชระบบเครือขายเสมือน
กรุงเทพมหานคร (VPN) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้       
-หนังสอืท่ี กท 0410/774 ลงวันท่ี     
3 สิงหาคม 2563  
-หนังสือท่ี กท 0410/859 ลงวันท่ี    
31 สิงหาคม 2563  
-หนังสือท่ี กท 0410/870 ลงวันท่ี     
2 กันยายน 2563 
20. ประสานงานการจัดอบรมผูใช
ระบบฯ และผูดูแลระบบฯ กับบริษัท 
ผูรับจาง โดยกำหนดวันอบรมผูใช
ระบบในวันท่ี 21 กันยายน 2563 
และวันอบรมผูดูแลระบบฯ ในวันท่ี 
22 กันยายน 2563 

 

 
 
 
 
 



ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
        -                  
                     
ปญหา อุปสรรค 
  เนื่องจากมีการเก็บขอมูลกระจัดกระจาย ทำใหการรวบรวมขอมูลเพ่ือใสลงในระบบตองใชเวลาระยะหนึ่งและตองตรวจสอบวาเปนขอมูลปจจบุันหรือไม 
                     
หลักฐานอางอิง 
   1. บันทึกฝายบริหารงานท่ัวไป ท่ี ฝบ 146/2563 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563 ถึงผูอำนวยการสวนแผนงานฯ เพ่ือสงชื่อผูดูแลระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ 
  2. บันทึก ท่ี สวนสงเสริม/324 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563 ถึงผูอำนวยการสวนแผนงานฯ เพ่ือสงชื่อผูดูแลระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ   
  3. บันทึก ท่ี สวนแผนงาน/305 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2563 ถึงหัวหนากลุมแผนงานฯ เพ่ือสงชื่อผูดูแลระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ    
  4.บันทึก ท่ี สวนแผนงาน/304 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2563 เรื่อง ขอรายชื่อผูดูแลระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร   
  5. บันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/870 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใชระบบเครือขายเสมือนกรุงเทพมหานคร (VPN)    
  6. บันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/0859 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใช Domain Name สำหรับระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของ 
 กรุงเทพมหานคร                  
  7. บันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/774 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอใชทรัพยากรบนศูนยขอมูลกรุงเทพมหานครในการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ 
ของกรุงเทพมหานคร                  
  8. รายงานการประชุมหารือคณะทำงานดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2/2563     
  9. หนังสือ ดวน ท่ี กท 0410/658 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเขารวมการประชุมและนำเสนอขอมูลสำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ 
ของกรุงเทพมหานคร                  
  10. บันทึก ดวน ท่ี กท 0410/659 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดาน  
การตางประเทศของกรงุเทพมหานคร สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร          
  11 บันทึก ดวน ท่ี สวนแผนงานฯ/222 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดาน  
การตางประเทศของกรุงเทพมหานคร                
  12. ใบขอเบิกเงินรายจายตามงบประมาณ เลขท่ี 5988/63 ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 รายการคาเหมาจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร  
งวดท่ี 1                    
  13 รายงานการประชุมหารือคณะทำงานการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1/2563     
  14. บันทึก ท่ี สวนแผนงานฯ/63 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศ 
ของกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2                 
  15. สัญญาจางเหมาจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร เลขท่ี 22-1-63          



  16. บันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี สวนแผนงานฯ/24 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขาราชการเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส                     
  17. บันทึก ท่ี ฝบ 495/2562 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตของงานพรอมท้ังกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอและกำหนดราคากลาง                 
  18. บันทึก ท่ี กท 0507/903 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง การใชงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (Single Sign On)      
  19. รายงานการประชุมหารือคณะทำงานการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเพทมหานคร ครั้งท่ี 1/2563    
  20 บันทึก ท่ี กท 0410/2128 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดาน   
การตางประเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร          
  21. ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร     
  22. คำสั่ง กรุงเทพมหานคร ท่ี 002/2563 เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวด
ราคาจางคาใชจายในการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)            
  23. บันทึก ท่ี กท  0507/2236 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจงรายชื่อขาราชการเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  24. คำสั่ง สำนักงานการตางประเทศ ท่ี 13/2562 เรื่อง การแตงตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร 
สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
  25. บันทึก ท่ี กท 0100/2602 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบหมายใหขาราชการเพ่ือเขารวมเปนคณะทำงานเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินโครงการ 
จัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร             
  26. บันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี สวนแผนงานฯ/505 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก-  
ทรอนิกสเพ่ิมเติม                  
  27. บันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี สวนแผนงานฯ/498 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงผูอำนวยการสวนสงเสริมฯ เพ่ือขอใหสงรายชื่อขาราชการท่ีไดรับมอบหมายมายังสวน  
แผนงานฯ                   
  28. กลุมงานสงเสริมศักยภาพของเมืองแจงมอบหมายขาราชการรวมเปนคณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตงานฯ       
  29. กลุมงานแผนงานและสงเสริมกิจการตางประเทศแจงมอบหมายขาราชการรวมเปนคณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตงานฯ     
  30. บันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี สวนแผนงานฯ/498 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป เพ่ือขอใหสงรายชื่อขาราชการท่ีไดรับมอบหมายมายังสวน
แผนงานฯ                   
  31. บันทึก ดวนท่ีสุดท่ี สวนแผนงานฯ/493 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอรายชื่อผูแทนเขารวมเปนคณะทำงานและคณะกรรมการโครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร               
  32. บันทึก ท่ี กท 0509/1911 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขาราชการเปนคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ                    
  33. บันทึก ท่ี สวนแผนงานฯ/444 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร  



  34. รายละเอียดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร           
  35. รายงานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 4/2562            
 

คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  -                 
                     



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

3. ความสำเร็จในการสงเสริม
ความสามารถและศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand และ 
OTOP) และ SMEs ผานความ
รวมมือกับตางประเทศ    
 

ระดับ 3 และ
ผูประกอบการได
เขารวมกิจกรรม

การคาระดับ
นานาชาติ และ

กิจกรรมจับคูธุรกิจ 
อยางนอย 5 ราย 

ระดับ 3 และ
ผูประกอบการไดเขา
รวมกิจกรรมการคา
ระดับนานาชาติ และ
กิจกรรมจับคูธุรกิจ 
อยางนอย 5 ราย 

1. โครงการประชาสมัพันธ
สงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ
และแสดงวิสัยทัศนของ
กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานการตางประเทศไดนำคณะ
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 
คน นำโดยประธานท่ีปรึกษาของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครเขารวมการ
ประชุมเมืองมิตรภาพเพ่ือความ
รวมมือและพัฒนา (Shandong 
International Friendship Cities 
for Cooperation and 
Development) และนำ
ผูประกอบการเขารวมออกบูธ
จำหนายผลิตภัณฑและจับคูธุรกิจ ใน
งาน International Friendship 
Cities Trade Fair จำนวน 5 ราย 
พรอมท้ัง จัดนิทรรศการสงเสริมการ
ทองเท่ียวกรุงเทพมหานครในงาน
เดียวกัน ณ มณฑลชานตง ระหวาง
วันท่ี 13-18 ตุลาคม 2562 ท้ังนี้ ไดมี
การคืนงบประมาณท่ีเหลือ ตามท่ี
ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชา ตาม
หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 
1902/00555 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 
2563 และสำนักงานการตางประเทศ
ไดพิจารณาปรับลดงบประมาณในเงิน
ของงบประมาณท่ีคาดวาจะยกเลิก

 



ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

โครงการ/กิจกรรม โดยมีการขอคืน
เงินโครงการประชาสัมพันธสงเสริม
การตลาดผลิตภัณฑและแสดง
วิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ี กท 
0410/0479 ลงวันท่ี 23 เมษายน 
2563 

2. โครงการจัดหรือเขารวม
กิจกรรม เพ่ือสงเสริม
ศักยภาพและเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาติ 
 

ยกเลิกโครงการ และโอนเงิน
งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ
เขางบกลาง ตามท่ีปลัดกรุงเทพ-  
มหานครมีบัญชา ตามหนังสือ ดวน
ท่ีสุด ท่ี กท 1902/00555 ลงวันท่ี 
23 มีนาคม 2563 เนื่องจากไม
สามารถดำเนินการเปนเจาภาพ
จัดการประชุม/กิจกรรมนานาชาติฯ 
รวมถึงเขารวมการประชุม/กิจกรรม
นานาชาติฯ ซ่ึงจะเขารวมการจัด
นิทรรศการ HKTDC Hong Kong 
Gift and Premium Fair 2020 ณ 
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนได อันเปน
ผลจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานครไดออกประกาศ
ใหชะลอการเดินทางไปประเทศเสี่ยง

 



ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

และงดการจดักิจกรรมรวมคนหรือ
กิจกรรมท่ีจะทำใหมีคนมารวมกันเปน
จำนวนมาก ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงตอการ
แพรระบาด ตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการ
ควบคุมและปองกัน การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 
2563 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
สำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2563 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
        -                  
                     
ปญหา อุปสรรค 
  การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำใหไมสามารถดำเนิน
โครงการในชวงเวลาท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวได              
หลักฐานอางอิง 

   1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกัน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563  
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563    
  โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑและแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร        
   1. หนังสือ ท่ี กท 0410/0479 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขอสงสรุปการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายไดของกรุงเทพมหานคร    
  ป 2563 (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 )               
   2. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสลงวันท่ี 10 มกราคม 2563 เรื่อง Thai Festival in Moscow 2020        



   3. หนังสือ ท่ี กท 0410/2016 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานการเดินทางเขารวมการประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพ่ือความรวมมือ 
  การพัฒนา ณ มณฑลชานตง พรอมเอกสารแนบ              

   4. หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/1714 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2562 เรื่อง ขอเห็นชอบและอนุมัติตัวบุคคลและคาใชจายการเขารวมการประชุมเมือง 
  มิตรภาพมณฑลชานตงเพ่ือความรวมมือและการพัฒนา ณ มณฑลชานตง พรอมเอกสารแนบ         

   5. หนังสือ ดวนมาก ท่ี กท 0410/1340 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง การประชมุเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพ่ือความรวมมือและการพัฒนา ณ  
  มณฑลชานตง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   6. หนังสือ ท่ี กท 0410/679 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2563 เรื่อง การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพ่ือความรวมมือและการพัฒนา ณ มณฑลชานตง   

  พรอมเอกสารแนบ                 
  โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม เพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาต ิ         
   1. หนังสือ ดวนมาก ท่ี กท 0410/0495 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจ
  ของเมืองในระดับนานาชาติและสงคืนเงินงบประมาณ               
   2. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแจงกำหนดการการเขารวมงาน HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2020      
   3. รางบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางกรุงเทพมหานครและองคการสภาพัฒนาการคาฮองกง        
   4. สรุปรายงานการหารือเก่ียวกับความรวมมือระหวางองคการสภาพัฒนาการคาฮองกงและสำนักงานการตางประเทศ เม่ือวันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ 2563            
  ณ หองประชุมสำนักงานการตางประเทศ               
   5. ขอมูลนำเรียนผูแทนจากองคการสภาพัฒนาการคาฮองกง เขาพบเพ่ือหารือเก่ียวกับความรวมมือระหวางองคการสภาพัฒนาการคาฮองกงและสำนักงาน 
  การตางประเทศ เม่ือวันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมสำนักงานการตางประเทศ         
   6. สรุปการประชุมหารือ เพ่ือดำเนินโครงการตัวชี้วัด 3.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ 
  สำนักงานการตางประเทศ เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานการตางประเทศ          
   7. หนังสือ ลงวันท่ี 31 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเขาพบเพ่ือหารือเก่ียวกับความรวมมือระหวางองคการสภาพัฒนาการคาฮองกงและสำนักงานการตางประเทศ 
  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร                 
 คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  -                  
                    
 
 

 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

4. ความสำเร็จในการจัดทำ
และเผยแพรขอมูล
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะและอำนวย
ความสะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ี
จำเปนตอการใชชีวิตและการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสำนักงานเขตเปาหมาย
ใหแกชาวตางชาติท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร 
 

อยางนอย 5 
สำนักงานเขต 

6 สำนกังานเขต กิจกรรมการจัดทำและ
เผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะและอำนวยความ
สะดวกเก่ียวกับขอมูลท่ี
จำเปนตอการใชชีวิตใหแก
ชาวตางชาติท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร 

1. สำนักงานการตางประเทศได
กำหนดหัวขอท่ีสำคัญในดานการ
ใหบริการสาธารณะตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปน
ชาวตางชาติท่ีพำนักอยูใน
กรุงเทพมหานคร (ระยะยาว) โดย
กำหนดหัวขอจากผลสำรวจความ
คิดเห็นชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครผานแบบสอบถาม
ทางกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ต
ของเว็บไซต Thaivisa และทางกลุม  
เฟซบุก Bangkok Expats และ 
Expats in Bangkok Finding 
ไดแก การขอใบอนุญาตทำงาน             
ภาษีเงินได การจดทะเบียนพาณิชย  
การจัดการขยะ (ท้ังนี้ หัวขอท่ี
กลุมเปาหมายตองการใหบรรจุไวมาก
ท่ีสุด ไดแก 1.การยายเขา (ทะเบียน
บาน)/บัตรประจำตัวคนซ่ึงไมมี
สญัชาติไทย 2. เบอรโทรติดตอกรณี
ฉุกเฉินและรถพยาบาล 3. ขอมูล
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการแลวในป พ.ศ.2562) 
2. กำหนดเขตเปาหมายในพ้ืนท่ี  
ในพ้ืนท่ียานศูนยกลางทางธุรกิจ (CBD) 

 



ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

หรือพ้ืนท่ีท่ีมีชาวตางชาติอยูอาศัยและ
ทำงานจำนวนมากท่ีตองการพัฒนาขอมูล
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของเขต 
ธุรกิจในทองถ่ิน (Bangkok Brand และ 
OTOP) และแหลงทองเท่ียวไดแก เขต
ปทุมวัน  เขตวัฒนา เขตหวยขวาง เขตสา
ธร เขตคลองสานและเขตบางรัก 
3. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือ
จัดทำขอมูลภาษาอังกฤษในหัวขอท่ี
กำหนดไดแก 
    1) ขอมูลท่ัวไปของเขต ธุรกิจใน
ทองถ่ิน (Bangkok Brand และ 
OTOP) และแหลงทองเท่ียว 
    2) การขอใบอนุญาตทำงาน             
    3) ภาษีเงินได  
    4) การจดทะเบียนพาณิชย  
    5) การจัดการขยะ  
3. เผยแพรขอมูลภาษาอังกฤษในหัวขอ
ท่ีกำหนดผานเว็บไซตของสำนักงานการ
ตางประเทศ และเว็บไซตของ
กรุงเทพมหานครและศูนยบริหาร
ราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast 
& Clear : BFC) โดยมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลดังกลาวทางเว็บไซต
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม
หนังสือ ท่ี กท 0410/773 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2563 



ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
   สามารถนำผลการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายซ่ึงเปนชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ท่ีดำเนินการผานทางกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ตของ
เว็บไซต Thaivisa และทางกลุมเฟซบุก Bangkok Expats และ Expats in Bangkok Finding ในป พ.ศ.2562  มาพัฒนาตอยอด ทำใหมีขอมูลภาษาอังกฤษในหัวขอท่ี
ชาวตางชาติตองการครอบคลุมมากข้ึน                
 
ปญหา อุปสรรค 
  1. ขอมูลบนเว็บไซตของสำนักงานเขตเปาหมายบางเขตมีนอยหรือไมมีการปรบัปรุงตองใชขอมูลจากเว็บไซตภายนอกอ่ืน ๆ      
          2. การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำใหตองปรับแผนการดำเนินโครงการและหลีกเลี่ยงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล      
 
หลักฐานอางอิง 
   1. หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/773 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห เผยแพรสื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานการตางประเทศ   

  2. หนังสือท่ี กท 0410/2284 ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอสงหนังสือเวียนผานเว็บไซต (การประชาสัมพันธคูมือเพ่ือการเอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

สำหรับชาวตางชาติ                  

คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  -                 
                    
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

5. ความสำเร็จในการจัดทำ
ขอเสนอแนะจากองคความรู
ตางประเทศใหกับผูบริหาร
ระดับสูงรายไตรมาส  
 

3 เดือน/ครั้ง 

ท้ังนี้ 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
รวมถึงขอมูลท่ีเปน
ประโยชนท่ีท่ัวโลก
กำลังเผชิญอยู เชน 
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 

3 เดือน/ครั้ง  
(4 ครั้ง) 

- โครงการเขารวมการ
ประชุม/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดย
เมืองหรือองคการระหวาง
ประเทศในระดับเมืองท่ี
กรุงเทพมหานครเปนสมาชิก 
 
- โครงการสงเสริมศักยภาพ
ของเมืองในเวทีระดับโลก 
 
- โครงการเขารวมการ
ประชุม/กิจกรรมท่ีจัดโดย
เมืองหรือองคการระหวาง
ประเทศในกลุมประเทศ
อาเซียน 
 
- โครงการสงขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม ประชุม และ
ดูงาน ณ ตางประเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สรุปสาระความรูท่ีไดรับจากการเขา
รวมการประชุมตางประเทศ 
เสนอแนะผูบริหารรายไตรมาส 

 



ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

2019 ภัยธรรมชาติ
ตางๆ หรือภัย
คุกคามระหวาง
ประเทศในรูปแบบ
ใหม ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการ
แพรระบากของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
รวมถึงสรุปบทเรียน
การดำเนินมาตรการ
ตอโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาของเมือง
ตางๆ จากแหลง 
ขอมูลท่ีไดจากการ
ประชุมระหวาง
ประเทศ การศึกษาดู
งานการฝกอบรม 
หรือการสืบคนจาก
แหลงขอมูลตางๆ 
ผานเวบ็ไซต เว็บไซต
ของ World 
Economic Forum 
เวบ็ไซตของเมืองพ่ี
เมืองนองหรืององค
การระหวาง
ประเทศ” 



ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
        -                  
                     
 
ปญหา อุปสรรค 
  การดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดดังกลาวไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำใหไมสามารถเดิน
ทางเขารวมการประชุมในตางประเทศได องคความรูสวนใหญจึงมาจากการเขารวมกิจกรรมหรือการประชุมเสมือนจริงหรือออนไลนรวมกับตางประเทศ ท้ังนี้ไดขอปรับ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครแลว        
  
 
หลักฐานอางอิง 
  1. หนังสือท่ี กท 0410/822 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานเสนอแนะองคความรูตางประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 4     
           2. หนังสือท่ี กท 0410/674 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานเสนอแนะองคความรูตางประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 3   

           3. หนังสือท่ี กท 0410/401 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานเสนอแนะองคความรูตางประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 2   

   4. หนังสือท่ี กท 0410/0016 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานเสนอแนะองคความรูตางประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 1   

          5. หนังสือสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0502/1190 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจงผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)     
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  -                 
                   



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เปาหมาย 

  
ผลสำเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

6. มีการเผยแพรงานดาน
ต างประเทศและสำรวจ
ความตองการของหนวยงาน
และสวนราชการของกรุงเทพ-
มหานครในการดำเนิ น
โครงการ/กิจกรรมรวมกับ
ตางประเทศ  
 
 
 

1. มีการสำรวจความ
ตองการของหนวยงาน
พรอมท้ังจัดทำรายงาน
สรุปนำเสนอผูบริหาร 
2. มีการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธท่ี
นาสนใจเพ่ือเผยแพร
การดำเนินงานดานการ
ตางประเทศแก
หนวยงาน
กรุงเทพมหานคร 
3. มีการจัดเวที
ประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความรูใหแก
หนวยงานและสวน
ราชการ อยางนอย 1 
ครั้ง 
เปาหมายท่ี 3 ไดปรับ
แนวทางการประเมิน
การปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กรณีไดรับ
ผลกระทบจาก
สถานการณการระบาด
ของโรคติดตอเชื้อไวรัส

1. มีการสำรวจความตองการของ
หนวยงานพรอมท้ังจัดทำรายงานสรุป
นำเสนอผูบริหาร จำนวน ๑ ครั้ง 
2. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ 
VDO Presentation เพ่ือเผยแพรการ
ดำเนินงานดานการตางประเทศแก
หนวยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน  
๒ ชุด ในหัวขอเมืองพ่ีเมืองนองของ
กรุงเทพมหานคร และหัวขอองคการ
ระหวางประเทศท่ีกรุงเทพมหานครเปน
สมาชิก 
3. มีการจัดเวทีประชาสัมพันธและ
เสริมสรางความรูใหแกหนวยงานและ
สวนราชการ อยางนอย 1 ครั้ง  
 

กิจกรรมการเผยแพร
งานดานตางประเทศ
และสำรวจความ
ตองการของหนวยงาน
และสวนราชการของ
กรุงเทพมหานครในการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมรวมกับ
ตางประเทศ 

1. สกต. ไดมีหนังสือท่ี กท 0410/2198 ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2562  
เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงการหรือ
กิจกรรมความรวมมือและความ
ชวยเหลือท่ีดำเนินการกับหนวยงานหรือ
องคการในตางประเทศ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พรอมท้ังสำรวจความ
ตองการของหนวยงานในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการตอยอดความรวมมือ
ระหวางประเทศ  
2. สกต.ไดจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมดานการตางประเทศ
ของกรุงเทพมหานครประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 นำเรียนปลัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดโปรดเห็นชอบให
สำนักงานการตางประเทศเวียนแจง
สรุปผลการดำเนินงานฯ ดังกลาวแก
หนวยงานกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบ
และนำไปใชประกอบการดำเนินงานใน
สวนท่ีเก่ียวของ (รายละเอียดปรากฎ
ตามหนังสือ ท่ี กท 0410/498 ลงวันท่ี 
28 เมษายน 2563) 
 

 



      
ตัวช้ีวัด 

  
เปาหมาย 

  
ผลสำเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

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

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



      
ตัวช้ีวัด 

  
เปาหมาย 

  
ผลสำเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

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



      
ตัวช้ีวัด 

  
เปาหมาย 

  
ผลสำเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

(6) การรายงานสถานการณโลกเก่ียวกับ
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ตั้งแตวันท่ี 24 
พฤษภาคม – 29 กันยายน 2563 
5. สำนักงานการตางประเทศไดจัดทำ
แบบสอบถามออนไลนเพ่ือสำรวจความ
คิดเห็นจากการติดตอประสานงานและ
การใหบริการของสำนักงานการ
ตางประเทศ พรอมท้ังจัดทำรายงาน
สรุปผลฯ เสนอหัวหนาหนวยงานเพ่ือ
ทราบและเวียนแจงสวนราชการใน
สำนักงานการตางประเทศนำไปเปน
แนวทางในการดำเนินงานและปรับปรุง
การทำงานของหนวยงานตอไป 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
   -                   
ปญหา อุปสรรค 
    การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือและความชวยเหลือท่ีดำเนินการกับหนวยงานหรือองคการในตางประเทศจากหนวยงานของ  
กรุงเทพมหานครนั้นพบวา หนวยงานกรุงเทพมหานครไมเห็นความสำคัญในการใหขอมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
   - หนวยงานกรุงเทพมหานครยังไมเห็นความสำคัญกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดานตางประเทศท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ  
กรุงเทพมหานครประจำป รวมถึงยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบทอาเซียน พ.ศ.   
2562 – 2568 และสงเสริมการบูรณาการการทำงานรวมกัน              
   - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธตองอาศัยความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ซ่ึงสำนักงานการตางประเทศไมมีนักวิชาการ  
คอมพิวเตอรตองใหนักวิเทศสัมพันธท่ีไมมีความเชี่ยวชาญในดานดังกลาวเปนผูจัดทำ           
    - ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถจัดเวทีประชาสัมพันธและเสริมสรางความรูใหแก  
หนวยงานและสวนราชการของกทม. ได                



หลักฐานอางอิง 
   1. หนังสือท่ี กท 0410/2198 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 เรื่อง รวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือและความชวยเหลือท่ีดำเนินการกับหนวยงานหรือองคการใน  
ตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พรอมท้ังสำรวจความตองการของหนวยงานในประเดน็ท่ีเก่ียวของกับการตอยอดความรวมมือระหวางประเทศ       
   2. หนังสือจากหนวยงานและสวนราชการกทม. เพ่ือสงขอมูลเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือและความชวยเหลือท่ีดำเนินการกับหนวยงานหรือองคการในตางประเทศฯ  

   3. หนังสือท่ี กท 0410/538 ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 และ กท 0410/498 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการ   
ตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซ่ึงป.กทม. ไดโปรดเหน็ชอบใหสกต. เวียนแจงสรปุผลการดำเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมดานการตางประทศของกรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 แกหนวยงานกทม. เพ่ือทราบและนำไปใชประกอบการดำเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ   
   4. สื่อประชาสัมพันธงานดานการตางประเทศในรูปแบบ VDO Presentation จำนวน 2 ชุด ไดแก ความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนอง และองคการท่ีกทม. เปนสมาชิก 
ตามหนังสือท่ี กท 0410/0296 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 และกท 0410/899 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเผยแพรและประชาสัมพันธ  
ภารกิจของสกต. และเอกสารการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธจำนวน 2 ชุด ทางเว็บไซตกทม. และศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)   
   5. หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กท 0502/1190 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจงผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสกต. ไดรับการอนุมัติใหปรับแนวทางการ 
ประเมินการปฏิบัติราชการฯ เปน “การเผยแพรงานดานการตางประเทศ หมายถึง การสรางความเขาใจใหแกกลุมเปาหมายในประเด็นท่ีกำหนดและสอบถามความตองการ  
รวมถึงใหประเด็นความรูขอมูลขาวสารภาษาอังกฤษเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ผานสื่อประชาสัมพันธทางหนาเว็บไซตของสำนักงานการ
ตางประเทศหรือเว็บไซตของสำนักงานประชาสัมพันธ” ซ่ึงสกต. ไดทำขอมูลและประชาสัมพันธแลว ตามเอกสารดังนี้        
      (1) การจัดทำศูนยขอมูลขาวสารภาษาอังกฤษและชองทางการใหความชวยเหลือแกชาวตางชาติท่ีพักอาศัยอยูในกทม. ผานทางเว็บไซต     
http://www.bangkok.go.th/covid19                 
      (2) การจัดทำสาระความรูเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 หัวขอ ทางเว็บไซตของสกต.     
      (3) การแปลประกาศกรุงเทพมหานครและมาตรการท่ีเก่ียวของ พรอมเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซตของกทม. สกต. และสปส.   
      (4) การจัดทำแผนการใหความชวยเหลือชาวตางประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและปองกันโรคโควิด 19 ของกทม. พรอมประชาสัมพันธ 
ผานชองทางตาง ๆ เว็บไซตของกทม. สกต. สปส. และศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)       
      (5) การแปล Infographic สาระความรูเก่ียวกับการควบคุมและปองกันโรค    โควิด 19 เปนภาษาอังกฤษและภาษา อ่ืน ๆ จำนวน 20 ชิ้น   
    (6) การรายงานสถานการณโลกเก่ียวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ตั้งแตวันท่ี 24 พฤษภาคม – 29 กันยายน 2563      
   6. หนังสือดวน  ท่ี กท 0410/858 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน ซ่ึงสกต. ไดจัดทำ  
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลนเพ่ือสำรวจความคิดเห็นจากการติดตอประสานงานและการใหบริการของสกต.         
   7. รายงานสรุปผลความคิดเห็นออนไลนเพ่ือสำรวจความคิดเห็นจากการติดตอประสานงานและการใหบริการของสกต.  โดยเสนอหัวหนาหนวยงานเพ่ือทราบ และ 
เวียนแจงสวนราชการในสกต. เพ่ือทราบและนำไปเปนแนวทางในการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานของหนวยงานตอไป       

คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
     -                 

http://www.bangkok.go.th/covid19


รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

7. ความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงโอกาสจากงานดาน
การตางประเทศเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค
ความรูจากตางประเทศในดาน
การพัฒนาเมืองรวมท้ังการ
บริหารจัดการน้ำสูหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานคร 

อยางนอย 3 เมือง/
ประเทศ 

7 เมือง 5 ประเทศ 1. โครงการแลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือนระหวาง
ผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง 

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

 



ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลดำเนินงาน หมายเหตุ 

Culture Forum (ACCF) ระหวางวันท่ี 
6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี  
5. กรุงเทพมหานครรับรองประธาน
คณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชน
เมืองตาเหลียน สาธารณรัฐ-ประชาชน
จีน และคณะ 6 คน ระหวางวันท่ี 14 - 
17 พฤศจิกายน 2562 
6. ขาราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน 
เดินทางเขารวมการประชุม 2019 
International Cooperation 
Management Program for Local 
Authorities in Asia and Oceania 
ระหวางวันท่ี 2 - 6 ธนัวาคม 2562 ณ 
นครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
7. กรุงเทพมหานครรับรองผูวาราชการ
จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะ 6 คน ตาม
ความรวมมือดานการดูแลผูสูงอายุ 
ระหวางวันท่ี 20 - 23 มกราคม 2563 
ท้ังนี้ จากสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท่ี
ยังคงแพรระบาดท่ัวโลก และประเทศไทย
ยังคงหามอากาศยานทำการบินเขาสู
ประเทศไทยเปนการชั่วคราว ทำใหไม
สามารถดำเนินโครงการฯ ไดสำนักงาน
การตางประเทศจึงไดดำเนินการปรับลด
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งบประมาณรายจาย รอยละ 20  ตามท่ี
ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชา 
รายละเอียดตามหนังสือ ดวนท่ีสุด          
ท่ี กท 1902/00555 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 
2563 และสำนกังานการตางประเทศไดขอ
ยกเลิกกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยน
การเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพ่ี
เมืองนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังนี ้
1. การเดินทางเยือนกรุงจาการตา 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
2. การเดินทางเยือนนครเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
3. การเดินทางเยือนนครบริสเบน เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 
4. การใหการตอนรับคณะฯ กรุงนูร-
สุลตาน สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
5. การใหการตอนรับคณะฯ เมืองปอรโต 
สาธารณรัฐโปรตุเกส 
6. การเดินทางเยอืนกรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหล ี
7. การเดินทางเยือนเมืองออสเตอรชุนด 
ราชอาณาจักรสวีเดน รายละเอียด ปรากฏ
ตามหนังสือท่ี กท 0410/709 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2563  
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2. โครงการสงเสริมความ
รวมมือจากแนวปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมืองนอง 

1. กลุมท่ี 1 เรียนรูในดานคุณภาพชีวิต 
สำนักงานการตางประเทศไดมีหนังสือ
ประสานไปยังสำนักบรรเทาสาธารณ
ภัย สำนักการแพทย สำนักอนามัย 
สำนัก-วัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเท่ียว และสำนักพัฒนาสังคม 
เพ่ือสอบถามถึงหัวขอและเมืองพ่ีเมือง
นองท่ีตองการเดินทางไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู และไดประสานงานกับกรุง
ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจนีเพ่ือขอ
ศึกษาดูงานในเรื่องสุขภาพ สวัสดิการ
สังคม และศูนยการเรียนรูสาธารณะ 
และไดรับแจงจากผูประสานงานวากรุง
ปกก่ิงไมขัดของและขอทราบขอมูล
เพ่ิมเติม 
2. กลุมท่ี 2 เรียนรูในดานสิ่งแวดลอม 
สำนักงานการตางประเทศเชิญผูแทน
จากสำนักการระบายน้ำ สำนักการ
โยธา และสำนักการจราจรและขนสง 
รวมหารือเพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับการ
เรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณดานการบริหารจัดการ
น้ำและการดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับเมืองพ่ีเมืองนองตามโครงการ
สงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติท่ี
ดท่ีีสุด กับเมืองพ่ีเมืองนอง ประจำป 
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2563 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562              
ณ หองประชุมสำนักงานการ
ตางประเทศ และไดประสานงานกับ
กรุงบูดาเปสต สาธารณรัฐฮังการีเพ่ือ
ขอศึกษาดูงานในเรื่องการระบายน้ำและ
การจัดการน้ำเสีย การขนสงทางน้ำและ
การทองเท่ียว และงานสถาปตยกรรม
และงานกอสราง และไดรับแจงจาก
สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำ
ประเทศไทย และกรุงบูดาเปสต ยินดี
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับคณะ 
โดยไดประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และจัดทำกำหนดการสำหรับการ
แลกเปลี่ยนฯ เรียบรอยแลว 
3. กลุมท่ี 3 เรียนรูในดานการศึกษา 
วัฒนธรรมและการทองเท่ียว  
สำนักงานการตางประเทศประสาน           
ไปยัง สำนักการศึกษา และสํานัก-
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว 
และไดรับแจงวามีความประสงคขอ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ในการจัดการโรงเรียนกีฬา และได
ประสานงานกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
ประเทศญี่ปุนเพ่ือขอเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่อง                
การบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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วิชาการและทักษะกีฬาในโรงเรียนกีฬา 
และไดรับแจงจากผูประสานงานวา
จังหวัดฟูกูโอกะไมขัดของและขอทราบ
ขอมูลเพ่ิมเติม ท้ังนี้ จากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่ียังคงแพรระบาด
ท่ัวโลก และประเทศไทยยังคงหาม
อากาศยานทำการบนิเขาสูประเทศไทย
เปนการชั่วคราว ทำใหไมสามารถ
ดำเนินโครงการฯ ไดสำนักงานการ
ตางประเทศจึงไดดำเนินการปรับลด
งบประมาณรายจาย รอยละ 20 
ตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชา 
รายละเอียดตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 
กท1902/00555 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 
2563 และไดขอยกเลิกโครงการ
สงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมืองนอง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี กท 
0410/0485 ลงวันท่ี 23 เมษายน 
2563 และไดดำเนินการสืบคนและ
ประสานขอมูลเก่ียวกับการพัฒนา
เมือง รวมท้ังการบริหารจัดการน้ำ
และตัวอยางโครงการท่ีประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานกับเมือง
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พ่ีเมืองนอง จำนวน 21 หัวขอจาก 17 
เมืองใน 10 ประเทศ รวมท้ังขอมูลดาน
การปองกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ
เมืองพ่ีเมืองนองและเมืองอ่ืน ๆ  เพ่ือเปน
กิจกรรมทดแทน โดยไดนำเรียนผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร พรอมท้ังเวียนแจง
หนวยงานกรุงเทพมหานครทราบตอไป 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ี กท 
0410/791 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
        -                  
                     

ปญหา อุปสรรค 
  ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลตอการดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีตั้งไว อีกท้ังประเทศไทยไดยกระดับมาตรการตาง ๆ 
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของของโรคดังกลาว โดยหลายประเทศท่ัวโลกไดกำหนดมาตรการเพ่ือรับมือกับสถานการณนี้เชนกัน ประกอบกับประเทศไทยยังคงหามอากาศ
ยานทำการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราว สงผลใหการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนองไมสามารถดำเนินการได       

หลักฐานอางอิง 
          โครงการแลกเปล่ียนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพ่ีเมืองนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                       
 1. หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0410/709 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอยกเลิกกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพ่ี
เมืองนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563                        .  
   2. เอกสารการดำเนินการและรายงานการประชมุ The 8th United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Global Summit on Urban 
Tourism ระหวางวันท่ี 7 - 14 ตุลาคม 2562 ณ กรุงนูร-สุลตาน สาธารณรัฐคาซัคสถาน           
   3. เอกสารการดำเนินการและรายงานการเขารวมงาน Ulaanbaatar International Day 2019 ระหวางวันท่ี 19 - 23 ตุลาคม 2562 ณ กรุงอูลานบาตอร 
ประเทศมองโกเลีย                  



   4. เอกสารการดำเนินการและรายงานการเขารวมงาน Gala Meeting 40 Years of International Sister Cities in Guangzhou ระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม                    
- 2 พฤศจิกายน 2562 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน                                   
.  5. เอกสารการดำเนินการและรายงานการเขารวมงาน 2019 Asia Cities Culture Forum (ACCF) ระหวางวันท่ี 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี                   
   6. เอกสารการดำเนินการและรายงานการตอนรับประธานคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนเมืองตาเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 14 - 
17 พฤศจิกายน 2562                  
                       7. เอกสารการดำเนินการและรายงานการเขารวมการประชุม 2019 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia 
and Oceania ระหวางวันท่ี 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ นครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน            
                       8. เอกสารการดำเนินการและรายงานการตอนรับผูวาราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะ ตามความรวมมือดานการดูแลผูสูงอายุ ระหวางวันท่ี 20 - 23 มกราคม 
2563                    
  โครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมืองนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
   1. หนังสือ ดวนมาก ท่ี กท 0410/0485 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการสงเสริมความรวมมือจากแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมือง
นอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563               
   2. เอกสารการดำเนินการกลุมท่ี 1 เรียนรูในดานคุณภาพชีวิต                                                                               
   3. เอกสารการดำเนินการกลุมท่ี 2 เรียนรูในดานสิ่งแวดลอม                      

               4.  เอกสารการดำเนินการกลุมท่ี 3 เรียนรูในดานการศึกษา วัฒนธรรม และการทองเท่ียว                      
               5. หนังสือ ท่ี กท 0410/791 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง รวบรวมขอมูลแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดจากเมืองพ่ีเมืองนอง พรอมเอกสารแนบ   

คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  -                  
                     
 



 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน : สำนักงานการตางประเทศ สำนกัปลัดกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 

                   

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชุดาภา  ทิมจำลอง 

ตำแหนง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :0 2224 8175 

เกณฑการใหคะแนน : 
         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 60 70 80 90 100 

          *กรณีรอยละความสำเรจ็ของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมต่ำกวารอยละ 60 จะมคีาระดับคะแนนท่ีได เทากับ 1 

ผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 

2.1           7                74            3  
 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามตัวชี้วัด 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนนิงาน : 
ไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดทำเอกสารประกอบฎีกาในการเบิกจาย 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
การเบิกจายงบประมาณไมตอเนื่อง สาเหตุเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 
หลักฐานอางอิง : 
แบบ ง.401 ในระบบงานงบประมาณ (MIS) 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจำป                        
(งบทรัพยสิน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

                2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                       

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :นางสาวชุดาภา  ทิมจำลอง 

ตำแหนง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :0 2224 8175  

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทำงบการเงิน ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนของการจัดทำงบการเงินท่ีทำไดจริง 20 40 60 80 100 

                      

ผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 

2.2.2         1.5    
 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
  ดำเนินการจัดสงเอกสารและรายงานใหฝายการคลังเพ่ือดำเนินการในสวนตาง ๆ ตอไป 
 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 
- ไมมี - 
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
-ไมมี- 
 
หลักฐานอางอิง : 
เอกสารท้ังหมดอยูท่ีฝายการคลัง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ) 

                       

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสลิลทิพย  สมคำ 

ตำแหนง :เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอรโทรศัพท :0 2224 8175  

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทำงบการเงิน ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทำรายงานทรัพยสินรายไตรมาสและงบทรัพยสิน
ประจำปท่ีทำไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 20 40 60 80 100 

                     *กรณีมีผลการดำเนินงานตำ่กวา 20 คะแนน จะมีคาระดับคะแนนท่ีได เทากับ 1 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 
2.2.2 1.5 100 5  

 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
ดำเนินการจัดสงรายงานทรัพยสินรายไตรมาสและรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจำป (งบทรัพยสิน) ของหนวยงานตามหลักการ
นโยบายบัญชีเกณฑคงคางใหฝายการคลังครบถวนทันเวลา  
 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 
- ไมมี - 
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
-ไมมี- 
 
หลักฐานอางอิง : 

1. รายงานทรัพยสินรายไตรมาส ปงบประมาณ 2563 
2. รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจำป 2562 (งบทรัพยสิน) 

 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน : สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.1(ข) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวบุษบา กระจางฉาย  

ตำแหนง : นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 02 224 8177 หรือโทร. 1522 

เกณฑการใหคะแนน : 
                                 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน        80 85 90 95 100 

                *กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกวา รอยละ 80 จะมีคาระดับคะแนนท่ีได เทากับ 1 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 
3.1 7 100 5  

 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
1. เตรียมการหารือกับหนวยงานในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเตรียมการจัดทำและขออนุมัติโครงการ  
2. จัดเตรียมขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของและหัวขอการพูดคุย รวมถึงการเตรียมการจัดทำและขออนุมัติ
โครงการ  
3. ศึกษาขอมูลของหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานครและหนวยงานภายนอกจากตางประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับการสงเสริมการคาระหวางประเทศ และประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประสานขอความอนุเคราะหเขา
รวมกิจกรรมใหความรูและ/หรือหารือรวมกัน รวมถึงกำหนดระยะเวลาและหัวขอในการใหความรู รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับการสงเสริมความรูดานการคาระหวางประเทศเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครใหแก
ขาราชการ สกต.   
4. ดำเนินการประชุมหารือกับผูแทนจากหนวยงานกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของ (สำนักพัฒนาสังคม) และกำหนด
กลุมเปาหมาย รวมถึงข้ันตอนการดำเนินงานแลว  
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 เม่ือวันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง และสรุปสาระการหารือองคความรูจากสำนักงานเขตลาดกระบัง  
9. จัดทำแบบทดสอบความรูท่ีเก่ียวกับองคความรูท่ีไดรับของเจาหนาท่ีสำนักงานการตางประเทศ และเวียนแจง
องคความรูในรูปแบบเอกสารหรือออนไลน  
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :- 
 
 



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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.2 รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวนิศากร  แกวมะลัง 

ตำแหนง : นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :0 2224 8175 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลคะแนนตัวชี้วัด (รอยละ) 80 85 90 95 100 

                      *กรณีผลการดำเนินงานต่ำกวารอยละ 80 จะมีคาระดับคะแนนท่ีจะได เทากับ 1 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนนิงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 
3.2 7 100 5  

 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับหนวยงานและสวนราชการภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
2. หนวยงานและสวนราชการกำหนดมาตรการการใชพลังงานอยางถูกวิธีคุมคา 
3. แตงตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจากหนวยงานและสวนราชการภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
4. ทุกหนวยงานและสวนราชการในศาลาวาการกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธและรณรงคการลดใชพลังงานไฟฟา 
ทุกชองทางและดำเนินการตามมาตรการประหยดัไฟฟาของหนวยงานและสวนราชการ 
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 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสลิลทิพย  สมคำ 

ตำแหนง : เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอรโทรศัพท :0 2224 8175 

เกณฑการใหคะแนน : 
                               ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5 

                      *กรณมีีผลการดำเนินงานต่ำกวา 1 คะแนน จะมีคาระดับคะแนน เทากับ1 

 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 
3.3 6 4 4  

 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
กองงานผูตรวจราชการเปนผูประสานจัดหาหนวยงานภายนอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) NIDA เปนผูดำเนินการทอดแบบสอบถามและแจงคะแนนสรุปมายังหนวยงาน 
 
 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 
ไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีในการพัฒนาการใหบริการแกบุคลากรภายในหนวยงานและประชาชนผูมาติดตอราชการ 
 
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
-ไมมี- 
 
 
 
หลักฐานอางอิง : 
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกองงานผูตรวจราชการ ซ่ึงจัดทำโดย
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) NIDA 
 
 
 

 
 

http://www.nida.ac.th/
http://www.nida.ac.th/


 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หนวยงาน : สำนักงานการตางประเทศ  

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล 
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาววรณัน ธรรมโชติ  
ตำแหนง :  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 20 ตอ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน ≤20 40 60 80 100 

* กรณีมีผลการดำเนินการตำ่กวารอยละ 20 จะมีคาระดับคะแนนท่ีได เทากับ 1 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 
4.1 6                                                                                                                                                                                                                                                    100 5  

 
 
 
 
 
 
 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน :  
 1. สำนักงานการตางประเทศประสานงานกับสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลเพ่ือกำหนดฐานขอมูลท่ีตองการ
ของสำนักงานการตางประเทศ ตามแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูลของหนวยงาน รวมถึงไดเขารวมการประชุมซักซอมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว เม่ือวันท่ี 6 
กุมภาพันธ 2563 ณ หองนพรัตน  
 2. สำนักงานการตางประเทศไดทบทวนสถานะขอมูลปจจุบันตามตัวชี้วัดเมืองท่ีสำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลกำหนด พรอมท้ังจัดทำแผนพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ฐานขอมูล ซ่ึงสำนักงานการตางประเทศกำลังดำเนินการสงขอมูลดังกลาวใหแกสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลเพ่ือให
คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานขอมูลฯ พิจารณารายละเอียดดังกลาวตอไป 
 3. สำนักงานการตางประเทศไดสงแผนพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานและปฏิทินการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาฐานขอมูลใหแกสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลเพ่ือใหคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานขอมูลฯ 
พิจารณาขอมูลดังกลาว และสำนักงานการตางประเทศไดนำเขาขอมูลฯ ซ่ึงคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวสูระบบบนัทึก
ฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ซ่ึงประกอบดวย ตารางขอมูลจำนวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคาระดับ
นานาชาติและจำนวนผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีนำไปประชาสัมพันธในตางประเทศ  
 4. สำนักงานการตางประเทศไดนำเขาขอมูลตามตัวชี้วัดระดับเมืองดานท่ี 6 มิติท่ี 6.1 เมืองแหงโอกาสทาง
ธุรกิจและการลงทุน ตัวชี้วัดท่ี 5 จำนวนผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ และตัวชี้วัด 6 จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร ในระบบบันทึกฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 เรียบรอยแลว ท้ังนี้ โครงการซ่ึงอยู
ภายใตตัวชี้วัดดังกลาวของสำนักงานการตางประเทศ ไดแก  
            4.1 โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติไดขอ
อนุมัติยกเลิกการดำเนินการและขอโอนงบประมาณเขางบกลางแลว ตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชาใหทุกหนวยงานปรับ
ลดงบประมาณรายจายรอยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอนโดยไมใหปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและ
คาจางประจำหมวดคาจางชั่วคราวและหมวดคาสาธารณูปโภคและจัดสงขอมูลใหสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กท 1902/00555 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2563) เนื่องจากไมสามารถดำเนินการ
ตามเปาหมายโครงการฯ อันเปนผลจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)   



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

 



 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน :สำนักงานการตางประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทำงานของหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :นางสาวณัฏฐณิชา  ศิลาทอง 

ตำแหนง :เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอรโทรศัพท :0 2224 8175 

เกณฑการใหคะแนน : 
            

ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมายป 
2563 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนนิการ
ดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมใน
การทำงานของ
หนวยงาน 

4 หนวยงานมีการดำเนินงานและ
พัฒนางานดานอาชีวอนามัย     
เพ่ือการจัดการงานท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ใหมีสภาพท่ีสะอาด ปลอดโรค 
ปลอดภัย สงเสริมการมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีในการทำงานของ
บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน 

ระดับ 1 2 3 4 5 

วิธีการ Milestone Output 

 

 

ผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ) ผลการดำเนนิงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 

4.2 4 5 5  
 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน :  
หนวยงานทบทวน วเิคราะหความเสี่ยง และประเมินอันตรายจากการทำงาน พรอมคัดเลือกงานท่ีมีความเสี่ยงสูงมาดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงในการทำงาน อยางนอย 2 งาน และพิจารณาคัดเลือกงานท่ีไดจัดการความเสี่ยงไปแลวในปท่ีผานมา โดยนำมาตอ
ยอดพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน อยางนอย 1 งาน ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดการปญหาความเสี่ยงในการทำงานใหมีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 
ขาราชการและบุคลากรของสำนักงานการตางประเทศทุกคน  
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
-ไมมี- 
หลักฐานอางอิง : 
-ไมมี- 

 
 


