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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏบิตัิราชการตามค ารับรอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 1 ช่ือตัวช้ีวัด :  ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางอณุสรา ช่ืนทรวง 
ต าแหน่ง :ผู้อ านวยการส านักงานการต่างประเทศ 

เบอร์โทรศัพท์ :1520 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 20 40 60 80 100 

 
 

ผลการด าเนินงาน : ส่วนท่ี 1 (ร้อยละ 30)  และส่วนท่ี 2 (ร้อยละ 70) 
 

ส่วนท่ี  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (ร้อยละ 30)     
 

องค์ประกอบ ร้อยละ ผลงาน รายละเอียดผลการด าเนินการ  
1. การวางแผน 
 (14 องค์ประกอบย่อย) 

14  14 1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/     
      คณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ 
      ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
1.2 มีการจัดท าข้อมูลหรือมรีะบบข้อมูล  
      สนับสนนุกระบวนการในการวเิคราะห์  
      สังเคราะห์เพื่อก าหนดแผนงาน/ 
      โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตาม 
      แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ 
      หน่วยงาน 
1.3 มีการประชุมคณะกรรมการ/ 
      คณะท างานเพื่อแลกเปลีย่น เรยีนรู้  
      ระดมความคิดเห็นต่อการก าหนดทิศ 
      ทางการพัฒนา และการจัดท า 
      โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาตาม 
      แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ 
      หน่วยงาน 
1.4 มีการรับฟังความคิดเหน็เก่ียวกับ 
      แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ 
      หน่วยงาน 
1.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
      แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ 
      หน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 



1.6 โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับ 
      ข้อมูลจากการวิเคราะหส์ถานการณ์  
      สภาพปัญหา เป้าประสงค์การพัฒนา 
      และภารกิจของหน่วยงาน 
1.7 โครงการ/กิจกรรมต้องตอบสนองและ 
      ส่งผลโยตรงต่อตัวชี้วัด 
1.8 ตัวชี้วัดต้องตอบสนองและส่งผลต่อ 
      การพัฒนาพืน้ที่สนับสนนุตัวชี้วัดระดับ  
      กลยุทธ์ และยทุธศาสตร์การพัฒนา 
      ของกรุงเทพมหานคร 
1.9 ตัวชี้วัดต้องสนับสนนุแผนปฏิบัติ 
      ราชการประจ าปีของกรุงเทพมหานคร 
1.10 ตัวชี้วัดต้องสนับสนุนแผนเฉพาะด้าน 
1.11 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
      หน่วยงานต้องระบรุายละเอียดที ่
      ส าคัญ คือ สภาพปญัหา หรือ 
      สถานการณ์ เป้าประสงค์การพัฒนา  
      กลยุทธ์ 
1.12 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
      หน่วยงานต้องระบรุายละเอียดตัวชี้วัด  
      นิยาม และค่าเป้าหมายนิยามการเก็บ 
      ข้อมูล และวิธีการค านวณ 
1.13 โครงการ/กิจกรรมทีร่ะบุใน 
      แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ 
      หน่วยงาน ต้องก าหนดขัน้ตอนการ 
      ปฏิบัติงานซ่ึงสามารถติดตามผลการ 
      ด าเนินงานได้ทุกขัน้ตอน 
1.14 ต้องน าตัวชี้วัดที่สนับสนนุการพัฒนา 
      ในมิติที่ 2-4 บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ 
      ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 (3 องค์ประกอบย่อย) 

8 8  2.1 หน่วยงานมีการบันทึกตัวชี้วัดตาม 
      แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ 
      หน่วยงานครบถ้วนในระบบติดตาม  
      ประเมินผล 
2.2 มีการรายงานความก้าวหน้าของ 
      ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 
2.3 หน่วยงานมีกระบวนการรายงาน 
      ติดตามความก้าวหน้าตามข้อ 2.2 ต่อ 
      หัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส โดย 
     ให้พิมพ์จากระบบติดตามประเมินผล 



3. การติดตามและประเมินผล 
      (2 องค์ประกอบย่อย) 
      

8 8   3.1 หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลทุก 
      โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ    
      ราชการประจ าปีของหน่วยงาน  
      โดยต้องมีรายละเอียดของโครงการ/ 
      กิจกรรมลงในระบบติดตามประเมนิผล   
      โครงการ (Daily plans) ครบถ้วน 
      ทุกรายการ 
3.2 มีการรายงานความก้าวหน้าและ 
      ปรับปรุงรายละเอียดผลการด าเนนิการ 
      โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดย 
      สามารถอธิบายได้ว่าโครงการ/  
      กิจกรรมนั้น หน่วยงานท าอะไร กับใคร   
      ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และรายงาน  
      ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการประเมิน :  (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก) 
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. กาวางแผน 
 
 

  

2. การแปลงแผนไปสู่กาปฏิบัติ      
 
 

  

3. การติดตามแลประเมินผล 
 
 
 

  

รวม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1. จ านวนคร้ังความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพ
ของกรุงเทพมหานคร 

2 คร้ัง 3 คร้ัง 1. โครงการอบรม WeGO            
e-Government Training Program 
2017: Seoul Program  
 
2. โครงการเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม Lower Mekong Tourism 
Cities Mayors Summit คร้ังที่ 4 
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร-
กัมพูชา 

1. ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2 ราย 
เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อน าเสนอการ
ด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับ e-Government ในหัวข้อ 
BMA GIS Portal and BMA GIS 
Web Application ระหว่างวันที่ 
26 มีนาคม – 2 เมษายน 2560   
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
 

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) ร่วมการประชุมฯ 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 
2559 ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกมัพูชา เพื่อ
ประชาสมัพันธ์และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมาย
เหตุ 

   3. การเดินทางเข้า
ร่วมงาน 2017 Seoul 
Friendship Fair  

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ   รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  
และปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร           (นาง
รัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครดนตรี
ไทยจากกองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมจ านวน 19 
คน      เดินทางเข้าร่วมงาน 2017 Seoul Friendship Fair ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในระดับโลก 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ..................................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค 

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงโซล และกรุงพนมเปญ ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง ท าให้สามารถด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์เมือง และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ได้โดยราบร่ืน  

- ไม่ม ี- 



 

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. การเดินทางเข้าร่วมงาน 2017 Seoul Friendship Fair               
 3.1 หนังสือ ที่ กท 0410/1632 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน 2017 Seoul Friendship Fair     
 3.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1499 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน 2017 Seoul Friendship Fair  
 3.3 หนังสือที่ กท 0410/75 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบการเดินทางเข้าร่วมงาน 2017 Seoul Friendship Fair      

1. โครงการอบรม WeGO e-Government Training Program 2017: Seoul Program 
 1.1 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/86 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม WeGO e-Government Training Program 
2017: Seoul Program 
 1.2 หนังสือที่ กท 1701/220 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม WeGO e-Government Training Program 2017: 
Seoul Program 
 1.3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0510/219 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม WeGO e-Government Training Program 
2017: Seoul Program 
 1.4 หนังสือที่ กท 0410/393 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรม WeGo e-Government 
Training Program: Seoul Program ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
 1.5 หนังสือที่ กท 0510/1077 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม WeGO e-Government Training Program 2017: 
Seoul Program  
2. โครงการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit คร้ังที่ 4 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
 2.1 หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2762 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit คร้ังที่ 4  
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 2.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2847 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong 
Tourism Cities Mayors Summit คร้ังที่ 4 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 2.3 หนังสือที่ กท 0410/047 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit  
คร้ังที่ 4 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 



 

 
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 -                   
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 



 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมนานาชาติ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 1. การจัดการประชุม The 13th 
Conference Countermeasures 
to Combat Infectious Diseases 
in Asia 

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
อนุมัติด าเนินการการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม The 13th 
Conference Countermeasures 
to Combat Infectious 
Diseases in Asia เกี่ยวกับ
สถานการณ์การควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ ระหว่างวันที่ 
1 - 3 สิงหาคม 2560 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
                    
                   



 

 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่ม ี-                   
 
หลักฐานอ้างอิง 
1. การจัดการประชุม The 13th Conference Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia         
1.1 หนังสือที่ ส่วนแผนงานฯ/011 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 13th Conference Countermeasures  
to Combat Infectious Diseases in Asia                
  1.2 หนังสือที่ กท 0410/1637 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 13th Conference Countermeasures 
to Combat Infectious Diseases in Asia                
 1.3 หนังสือที่ กท 0410/1760 - 1764 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่อง Invitation to the 13th Conference Countermeasures to Combat Infectious 
Diseases in Asia                 
  1.4 หนังสือที่ กท 0410/426 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง รายงานการประชุมเตรียมจัดการประชุม The Countermeasures to Combat Infectious 
Diseases in Asia คร้ังที่ 13                
 1.5 หนังสือที่ กท 0410/234 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติให้การต้อนรับคณะเตรียมการจัดประชุม The Countermeasures to Combat  
Infectious Diseases in Asia คร้ังที่ 13              
 
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 -                   
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 



 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

3. ร้อยละความส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
กรุงเทพมหานคร 

70% 100% 1. การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและขยายความก้าวหน้าด้าน
เศรษฐกิจของเมืองในระดับ
นานาชาติ>> การประชุม Chicago 
Forum on Global Cities 
 

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
น าคณะผู้บริหารและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วม
การประชุม Chicago Forum ตาม
ค าเชิญของ H.E. Mr.Rahm 
Emanuel นายกเทศมนตรีนคร   
ชิคาโก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการบรรเทาสาธารณภัย        
ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่      
5 – 15 มิถุนายน 2560  
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
กรุงเทพมหานครในสายตาประชาคมโลก เป็นเมืองใหญ่และมีความเป็นเมืองสากล ท าให้เวทีระดับโลกให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร  



 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................ ................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

- ไม่ม ี- 

1. รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Chicago Forum และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ณ สหรัฐอเมริกา 
 - หนังสือที่ กท 0410/1319 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Chicago Forum และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การบรรเทาสาธารณภัย ณ สหรัฐอเมริกา   
 



 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

4. จ านวนคร้ังของการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศ 

7 คร้ัง 8 คร้ัง 1. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ
จังหวัดไอจิ 
 
 
 
 
 
2. โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมือง
น้องกรุงปักกิ่ง ประจ าปี 2559 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ
กรุงโซล ประจ าปี 2559 การ
ต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซล 

1.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
คณะข้าราชการและเยาวชน
กรุงเทพมหานครรวมจ านวน 25 
คน เดินทางเยือนจังหวัดไอจิ 
ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 
2559 
2. ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ
โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมือง
น้องกรุงปักกิ่ง ประจ าปี 2559 ให้
ข้าราชการ 1 คน และเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 คน 
เยือนกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 24-
30 ตุลาคม 2559 
3. ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ
โครงการฯ ต้อนรับคณะเยาวชน
กรุงโซล จ านวน 35 คน ระหว่าง
วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2559 
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ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 



 

4. จ านวนคร้ังของการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศ 

7 คร้ัง 8 คร้ัง 4. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
นานาชาติเมืองแตกู 
 
 
 
 
5. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ
กรุงโซล ประจ าปี 2560 คณะ
เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทาง
เยือนกรุงโซล 
 

 
 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ 
ประจ าปี 2560 (การต้อนรับคณะ
เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร) 

4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
คณะข้าราชการและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 5คน 
เดินทางเยือนเมืองแตกู ระหว่าง
วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560 
5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
คณะข้าราชการและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 35
คน เดินทางเยือนกรุงโซล ระหว่าง
วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2560 
6. ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ
โครงการฯ ต้อนรับคณะเยาวชน
จังหวัดไอจิ รวมจ านวน 15 คน 
เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 
สิงหาคม 2560 
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ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 



 

4. จ านวนคร้ังของการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศ 

7 คร้ัง 8 คร้ัง 7. โครงการ 13th Shanghai 
International Youth Interactive 
Friendship Camp 2017 
 
 
 
 
8. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
เฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัด
ฟูกูโอกะ การต้อนรับคณะเยาวชน
จังหวัดฟูกูโอกะเยือน
กรุงเทพมหานคร 
 
9. โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน    
ณ นครฉงชิ่ง ประจ าปี 2560 

7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
คณะข้าราชการและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 6คน 
เดินทางเยือนเมืองนครเซี่ยงไฮ้ 
ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 
2560 
8. ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ
โครงการฯ ต้อนรับคณะเยาวชน
จังหวัดฟูกูโอกะ รวมจ านวน 8 คน 
เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 
2560 
9. ส านักงานการต่างประเทศ นคร
ฉงชิ่งแจ้งยกเลิกการจัดงาน
เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ของนครฉงชิ่ง  
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. .............................................. 
ปัญหาอุปสรรค 

 

- ไม่ม ี- 



 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
หลักฐานอ้างอิง 

1.โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ 
1.1 หนังสือที่ กท 0410/2601 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานการด าเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ 
1.2 หนังสือด่วนที่สุดที่ กท 0410/2457 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559เรื่อง ขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน  
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น 
1.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดไอจิ  
1.4 ใบสมัครเยาวชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน ส าหรับจังหวัดไอจิ 
1.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งประสานเยาวชนกรุงเทพมหานครให้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ 

2. โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจ าปี 2559  
2.1 หนังสือที่ กท 0410/2693 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานการเดินทางตามโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจ าปี 2559  
2.2 หนังสือที่ กท 0410/2255 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559เรื่อง ขออนุมัติโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจ าปี 2559 
2.3 หนังสือที่ กท 0410/2499 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบินส าหรับหน่วยงานราชการ  
2.4 ประกาศกองการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่งฯ 
2.5 หนังสือที่ กท 0410/3007 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง 
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2559 
2.6 รายงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง 2559 โดย ภัทรพล สมเพราะ (เยาวชนกรุงเทพมหานคร) 
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  3.โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจ าปี 2559 การต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซล  
3.1 หนังสือที่ กท 0410/2731 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานการต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซล ประจ าปี 2559 
3.2หนังสือที่ กท 0410/2489 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจ าปี 2559 กาสรต้อนรับคณะเยาวชน  
กรุงโซล  



 

3.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศส านักปลัดกรุงเทพมหานคร กับศูนย์เยาวชนโบราเมกรุงโซล  
4. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู 
4.1 หนังสือที่ กท 0410/1312 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู  
4.2 หนังสือที่ กท 0410/854 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู  
ประจ าปี 2560 
4.3 หนังสือที่ กท 0410/1009 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
4.4 ส าเนากรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
4.5 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Application form (Daegu International Youth Camp 2017) 
4.6 แบบลงทะเบียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนฯ วันที่ 21 เมษายน 2560 
4.7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครกับเมืองแตกู  

 4.7 หนังสือที่ กท 0410/3007 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง   
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 

 4.8 หนังสือที่ กท 0410/057 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองแตกู ประจ าปี 2560 
 4.9 หนังสือกลุ่มงานต่างประเทศ 1 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง ลงนามในหนังสือเชิญนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Daegu International Youth  
Camp 
 4.10 หนังสือที่ กท 0410/640 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2017Daegu International Youth Camp 
 4.11 หนังสือที่ กท 0410/641 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2017Daegu International Youth Camp 
 4.12 หนังสือที่ กท 0410/642 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2017Daegu International Youth Camp 
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5. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจ าปี 2560 คณะเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล  

5.1 หนังสือที่ กท 0410/1493 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่องรายงานการเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจ าปี 2560 คณะเยาวชน 
กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล 
5.2 หนังสือด่วนที่ กท 0410/1030 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล  



 

ประจ าปี 2560 คณะเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล 
5.3 หนังสือที่ กท 0410/1096 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบินในราคาราชการ  
5.4 หนังสือที่ กท 0410/727 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงศูนย์เยาวชนโบราเม เรื่อง Bangkok and Seoul Youth Exchange Program 2017 
5.5 หนังสือที่ กท 0410/1162 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดกระเป๋าพร้อมเวชภัณฑ์ 

 5.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครกับศูนย์เยาวชนโบราเม กรุงโซล  
5.7 หนังสือที่ กท 0410/3007 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง   
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 

5.8หนังสือที่ กท 0410/2964 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 
5.9หนังสือที่ กท 0410/2969 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560  
5.10 หนังสือที่ กท 0410/334 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง 
5.11 หนังสือกลุ่มงานต่างประเทศที่ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่  
เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 
5.12 หนังสือกลุ่มงานต่างประเทศที่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของ 
กรุงเทพมหานคร ปี 2560 
5.13หนังสือที่ กท 0410/635 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร  
ปี 2560 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประจ าปี 2560 (การต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร) 
6.1 หนังสือที่ กท 0410/1471 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประจ าปี 2560  

หน้า 6/9 
 
 
 
 

 
 6.2 หนังสือที่ กท 0410/793 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประจ าปี 2560 
 6.3 หนังสือที่ กท 0410/912 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมตามโครงการ Aichi-Bangkok high School Student  
Exchange Program 2017 
 6.4หนังสือที่ กท 0410/1055 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น าคณะเยาวชนและผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะเยี่ยมชมหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ  



 

 6.5 รายชื่อครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประจ าปี 2560 
     6.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ 

 6.7 หนังสือที่ กท 0410/3007 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ เมืองพี่เมืองน้อง   
 ของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 

7.โครงการ 13th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2017 
7.1 หนังสือที่ กท 0410/1551 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางตามโครงการ 13th Shanghai International Youth Interactive 
Friendship Camp 2017 
7.2 หนังสือที่ กท 0410/1049 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 13th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp  
2017 
7.3หนังสือที่ กท 0410/1216 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
7.4 หนังสือที่ No 0410/1114 ถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การขอท าวีซ่า 

 7.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ  
7.6 หนังสือที่ กท 0410/3007 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ เมืองพี่เมืองน้อง   
 ของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 
7.7 หนังสือที่ กท 0410/2964 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 
7.7 หนังสือที่ กท 0410/2969 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 
7.8 หนังสือที่ กท 0410/334 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง 
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7.9 หนังสือกลุ่มงานต่างประเทศที่ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่ 
เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 
7.10 หนังสือกลุ่มงานต่างประเทศที่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของ 
กรุงเทพมหานคร ปี 2560 



 

7.11 หนังสือที่ กท 0410/635 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร  
ปี 2560 

8. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัดฟูกูโอกะ การต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะเยือนกรุงเทพมหานคร 
8.1 หนังสือที่ กท 0410/1594 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานการต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน  
(Animation) กับจังหวัดฟูกูโอกะ 
8.2 หนังสือที่ กท 0410/1420 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) กับจังหวัดฟูกูโอกะ การต้อนรับ 
คณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะเยือนกรุงเทพมหานคร 
8.3 หนังสือที่ กท 0410/1157 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) 
8.4 หนังสือที่ No. 0410/1147 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ถึง International Affairs Bureau, Fukuoka Prefecture เรื่อง Specialized Youth Exchange  
Program  
8.5 หนังสือที่ กท 0410/1451 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขออนุญาตน าคระเยาวชนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดฟูกูโอกะเฉพาะด้าน  
(Animation) เยี่ยมคารวะปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน 
8.6 หนังสือที่ กท 0410/1171 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) (ถึงสถาบันการศึกษาเป้าหมาย) 
8.7หนังสือที่ กท 0410/81485 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมบริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จ ากัด  
8.8 หนังสือด่วนที่สุดที่ กท 0410/1492 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการต้อนรับคณะเยาวชนโครงการ  
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดฟูกูโอกะเฉพาะด้าน (Animation) 
8.9 Working Form ของคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะที่เข้าร่วมโครงการ 
8.10 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ  
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9.โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน ณ นครฉงชิ่ง ประจ าปี 2560  (ยกเลิกเน่ืองจากนครฉงชิ่งงดการเชิญเพราะข้อจ ากัดด้านงบประมาณของนครฉงชิ่ง) 
หนังสือที่ กท 0410/1496 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง นครฉงชิ่งแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน ประจ าปี 2560 
 
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 



 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 



 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

5. จ านวนคร้ังของการด าเนินโครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะหลัก 

7 คร้ัง 8 คร้ัง 1. การเดินทางเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารองค์การ 
CityNet คร้ังที่ 34 ณ เมืองมากาติ 

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง
รัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) อนุมัติ
ให้ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การ CityNet ณ เมืองมากาติ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 
22 – 25 พฤศจิกายน 2559 
เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านแนว
ทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาเมือง และประชุม
คณะกรรมการบริหารองค์การ 
CityNet 
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 



 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   2. การเดินทางไปร่วมประชุม The 
12th Metropolis World 
Congress ณ เมืองมอนทรีออล 
ประเทศแคนาดา 
 
 

2. ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 3 คน เดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม The 12th Metropolis 
World Congress ณ เมืองมอนทรีออล 
ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่   
18 - 25 มิถุนายน 2560 เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง 
และส ารวจปัญหาความท้าทายของ
เมืองใหญ่ต่างๆ จากทั่วโลกที่
เกิดขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคปัจจุบัน 
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 



 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   3. การเดินทางเข้าร่วมการประชุม 
The 10th Regional EST Forum 
in Asia 
 
 

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานคร ได้
อนุมัติให้คณะผู้แทนจาก
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
เดินทางเข้าร่วมการประชุม The 
10th Regional EST Forum in 
Asia ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวระหว่างวันที่ 13 - 17 
มีนาคม 2560 เพื่อเข้าร่วมประชุม
ด้านการพัฒนาภาคการขนส่งของ
ประเทศสมาชิกฯ 
 
 

 

 
หน้า 3/9 

 
 
 
 

รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 



 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   4. การเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม The 4th WeGO 
General Assembly 

4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 
และปลัดกรุงเทพมหานคร (นางรัชนีวรรณ อัศวธิตา
นนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกรุงเทพมหานคร) อนุมัติให้คณะผู้บริหารและ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน เดินทางเข้า
ร่วมการประชุมฯ ณ แคว้นอูยานอฟสค์ สหพันธรัญ
รัสเซีย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 
เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของ
ภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเมืองที่
ชาญฉลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฯลฯ 
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โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 



 

   5. การเดินทางไปร่วมประชุม 
SouthEast Asia Toilet 
Conference ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

5. ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง
วันทนีย์ วัฒนะ) ละข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน      
5 คน เดินทางไปร่วมประชุม 
SouthEast Asia Toilet 
Conference ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง
วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 
เพื่อเข้าร่วมการอภิปรายการ
จัดการส้วมสาธารณะที่สะอาด 
ปลอดภัย ละเพียงพอต่อการ
ท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
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ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 



 

   6. การประชุม Islamic Mayors 
Summit ณ เมืองมัชฮัด สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน 
 

6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง
วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฎิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้
โปรดอนุมัติให้ประธานที่ปรึกษา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม
จ านวน 2 คน เดินทางไปร่วม
ประชุม Islamic Mayors Summit 
ณ เมืองมัชฮัด สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน ระหว่างวันที่ 25 - 27 
เมษายน 2560 เพื่อร่วมอภิปราย
เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมือง 
และแผนความร่วมมือระหว่างเมือง
อิสลามในอนาคต 
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ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 
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   7. การประชุม ASEM Meeting of 
Governors and Mayors ระหว่าง
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2560 
ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 

7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้มอบหมายนายวัลลภ สุวรรณดี 
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและผู้แทน
กรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วม
การประชุม ASEM Meeting of 
Governors and Mayors ระหว่าง
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2560     
ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐ
โปรตุเกส   

 

   8.การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยเมืองหรือองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของเมือง 
- การประชุม Bloomberg 
Philanthropies Interactive for 
Global Road Safety วันที่ 7 – 9 
มิถุนายน 2560 ณ เมืองมุมไบ    
สาธารณรัฐอินเดีย   

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรด
อนุมัติให้ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน
เดินทางเข้าร่วมการประชุม 
Bloomberg Philanthropies 
Interactive for Global Road 
Safety ระหว่างวันที่ 7 – 9 
มิถุนายน 2560 ณ เมืองมุมไบ  
สาธารณรัฐอินเดีย        
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการ                
2. บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าใจร่วมโครงการ               
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่ม ี-                    
หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การ Citynet คร้ังที่ 34 ณ เมืองมากาติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์       



 

- หนังสือที่ กท 0410/2796 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การ Citynet คร้ังที่ 34       
ณ เมืองมากาติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์                 
2. รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมประชุม The 12th Metropolis World Congress ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา       

- หนังสือที่ กท 0410/1304 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เร่ือง รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม The 12th Metropolis World Congress ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา                     
3.รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 10th Regional EST Forum in Asia             

- หนังสือที่ กท 0410/578 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 10th Regional EST Forum in Asia    
4. รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 4th WeGo General Assembly  ณ แคว้นอูลยานอฟสค์ สหพันธรัฐรัสเซีย        
 - หนังสือที่ กท 0410/1279 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 4th WeGo General Assembly     
5. รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม Southeast Asia Toilet Conference ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

- หนังสือที่ กท 0410/840 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เร่ือง รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม Southeast Asia Toilet Conference ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย                     
6. รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม Islamic World Mayors Summit ณ เมืองมัชฮัด สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  

- หนังสือที่ กท 0410/903 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม Islamic World Mayors Summit ณ เมืองมัชฮัด สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน                     
7. รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม ASEM Meeting of Governors and Mayors            
 - หนังสือที่ กท 0410/ 1139 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง สรุปรายงานการประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ระหว่างวันที่ 24 – 27  
พฤษภาคม 2560 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
8. รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม Bloomberg Philanthropies Interactive for Global Road Safety           
 - หนังสือที่ กท 0410/1290 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เร่ือง รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม Bloomberg Philanthropies Interactive for Global Road 
Safety ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย                -
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ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 -                   
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

6. จ านวนคร้ังของการด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพของบคุลากรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะ
วิชาชีพ  

3 คร้ัง 3 คร้ัง 1. การประชุม Asia Smart City 
Conference ระหว่างวันที่ 16-18 
พ.ย. 2559 ณ เมืองโยโกฮามา 
ประเทศญี่ปุ่น  
 
 

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
ผู้บริหาร และข้าราชการกทม.   
รวม 2 ราย เข้าร่วมการประชุมฯ 
เพื่อน าเสนอผลงานการบริหารงาน
ของกรุงเทพมหานคร เรื่องการย้าย
แหล่งที่อยู่ให้กับผู้รุกล้ าพื้นที่
สาธารณะโดยความร่วมมือกับ
รัฐบาลกลาง หารือการต่ออายุ
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทาง
วิชาการเรื่องการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน และศึกษากระบวนการจัด
การพลังงานของเมืองโยโกฮามา  
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   2. กิจกรรม World  
e-Government Organization 
(WeGO) (การส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการอบรม WeGO  
e-Government Training 2016 
ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 
2559 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
 

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) และ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
รวม 5 ราย เข้าร่วมการประชุมฯ 
เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
เกี่ยวกับการให้การบริการของ
ภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการเมืองที่ชาญฉลาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อรับรู้และส่งเสริมใน
ระดับนานาชาติระหว่างผู้น าภาค
ประชาสัมคมและธุรกิจ  
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 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   3. การประชุม UCLG Culture 
Summit ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 
2560 ณ  จังหวัดเจจู สาธารณรัฐ
เกาหลี 

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อนุมัติให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) และผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการ
ประชุมฯ และปลัดกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
(นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์) และ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมการ
ประชุมฯ เพื่อร่วมอภิปรายในด้าน
การด าเนินการทางวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
                    
                     
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่ม ี-                    
หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการการประชุม The 5th Asia Smart City Conference ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น         
 1.1 หนังสือที่ กท 0410/2733 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 5th Asia Smart City Conference  
 1.2 หนังสือที่ กท 0410/2306 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง การประชุม The 5th Asia Smart City Conference ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น    
2. โครงการการเข้าร่วมการประชุม The 4th WeGO General Assembly ณ แคว้นอูยานอฟสค์ สหพันธรัฐรัสเซีย        
 2.1 หนังสือที่ กท 0410/1279 ลงวันที่ 17 กกรฎาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 4th EeGO General Assembly    
  2.2 หนังสือที่ กท 0410/ ลงวันที่ เรื่อง ขออนุมัติโครงการและบุคคลเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 4th WeGO General Assembly ณ แคว้นอูยานอฟสค์  
สหพันธรัฐรัสเซีย                   
 2.3 หนังสือที่ กท 0410/1084 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติม) เดินทางเข้าร่วมการประชุม  The 4th WeGO      
General Assembly ณ แคว้นอูยานอฟสค์ สหพันธรัฐรัสเซีย                
3. การเดินทางไปร่วมการประชุม UCLG Culture Summit 2017 ณ จังหวัดเจจู สาธารณรัฐเกาหลี         
 3.1 หนังสือที่ กท 0410/996 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม UCLG Culture Summit 2017 ณ จังหวัดเจจู สาธารณรัฐเกาหลี
 3.2 หนังสือที่ กท 0410/784 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ ตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายการเดินทางโครงการเข้าร่วมประชุม UCLG Culture 
Summit 2017 คร้ังที่ 2 ณ จังหวัดเจจู สาธารณรัฐเกาหลี                
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 -                   
                     

 
หน้า 4/4 

 



 

รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

7. จ านวนคร้ังของการเข้าชมข้อมูลและ
การใช้งานฐานข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ของกองการ
ต่างประเทศ 

8,500 คร้ัง 31,536 คร้ัง 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับงานต่างประเทศผ่านสื่อ
ออนไลน์  
 
2. กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูล
ค าศัพท์เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 

1. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับงานต่างประเทศผ่านทาง
เว็บไซต ์โดยมีการเข้าชมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
31,536 คร้ัง 
 
2. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
ค าศัพท์เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
บนเว็บไซต์โดยมีการใช้บริการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
7,427 คร้ัง 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

มีการจ้างเหมาบ ารุงรักษาเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเว็บไซต์ ท าให้การด าเนินงานมีความรวดเร็วและราบร่ืน  

- ไม่ม ี- 

1. สถิติการเข้าชมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
2. สถิติการใช้บริการฐานข้อมูลค าศัพท์เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

8. จ านวนคร้ังของการจัดการศึกษา      
ดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับ     
ชาวต่างประเทศ 

5 คร้ัง 6 คร้ัง 1. คณะผู้แทนสมาคม Japan 
Parking System Manufacturers 
Association Incorporation 
ประเทศญี่ปุ่น ดูงานด้านการบริหาร
สถานที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559    
ณ ส านักการจราจรและขนส่ง 
 
 
 

2. การเข้าศึกษาดูงานของคณะ
ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชน    
บังคลาเทศ  
 

1. ปลัดกรุงเทพมหานคร       
(นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์    
รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) 
อนุมัติให้คณะผู้แทนจากสมาคม 
Japan Parking System 
Manufacturers Association 
Incorporated เข้าหารือเพื่อศึกษา
ระบบการจราจรและการบริหารที่
จอดรถในกรุงเทพมหานครและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ก่อสร้างระบบที่จอดรถเคร่ืองกล
แนวสูง 
2. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง  
รัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด-
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) อนุมัติ 
ให้คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศศึกษาดูงาน 
ในเรื่องการบริหารจัดการกรุงเทพ-
มหานครในภาพรวมและการ
บริหารจัดการการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 
มกราคม 2560       
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หมายเหตุ 

   3. การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการเขต
ราชเทวีเกี่ยวกับการบริการ 

3. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง รัชนี
วรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกรุงเทพมหานคร) เห็นชอบให้
ส านักงานเขตราชเทวีให้การต้อนรับ
และให้สัมภาษณ์คณะผู้แทนจาก
สถาบันวิจัยโนมุระ ประเทศญี่ปุ่น ใน
ด้านการบริการสาธารณะของเขตใน 3 
ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 
4. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง  รัชนี
วรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกรุงเทพมหานคร) อนุมัติให้คณะ
ผู้แทนเมืองโยโกฮามาหารือการจัดท า
บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทาง
วิชาการเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 
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หมายเหตุ 

    5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) ให้การต้อนรับนายก 
และคณะผู้แทนจากยุวสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในวันที่ 7 มีนาคม 
2560 เพื่อขอประชาสัมพันธ์และ
หารือการสนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครด าเนินการตาม
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ  
6. ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบ
ให้คณะนักศึกษาจากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงานด้านผัง
เมืองของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 
27 เมษายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
                    
                     
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่ม ี-                    
หลักฐานอ้างอิง 
1. คณะผู้แทนสมาคม Japan Parking System Manufacturers Association Incorporation ประเทศญี่ปุ่น ดูงานด้านการบริหารสถานที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร
 1.1 หนังสือที่ กท 0410/2672 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานคณะผู้แทนสมาคม Japan Parking System Manufacturers Association  
Incorporation ประเทศญี่ปุ่น ดูงานด้านการบริหารสถานที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร           
 1.2 หนังสือที่ กท 0410/2474 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง คณะผู้แทนสมาคม Japan Parking System Manufacturers Association   
Incorporation  ประเทศญี่ปุ่น ดูงานด้านการบริหารสถานที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร           
2. การเข้าศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ              
 2.1 หนังสือที่ กท 0410/048 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง รายงานการเข้าศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ   
  2.2 หนังสือที่ กท 0410/008 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 เร่ือง คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศขอเข้าศึกษาดูงาน    
 2.3 หนังสือที่ กต 1403/2930 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง คณะเจ้าหน้าที่บังคลาเทศประสงค์จะขอศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานคร    
3. การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการเขตราชเทวีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยโนมุระ ประเทศญี่ปุ่น      
 3.1 หนังสือที่ ก.2 22/2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการเขตราชเทวีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของคณะผู้แทนจาก  
สถาบันวิจัยโนมุระ ประเทศญี่ปุ่น                 
 3.2 หนังสือที่ กท 0410/2951 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่อง คณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยโนมุระ ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์  
ผู้อ านวยการเขตเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ                           
4. คณะผู้แทนเมืองโยโกฮามาหารือการจัดท าบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน         
 4.1 หนังสือที่ กท 0410/179 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 เรื่อง รายงานคณะผู้แทนเมืองโยโกฮามาหารือการจัดท าบันทึกความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
 4.2 หนังสือที่ กท 0410/015 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง คณะผู้แทนเมืองโยโกฮามาหารือการจัดท าบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน   
5. การหารือระหว่างนายกยุวสมาคมนานาชาติ ในการเข้าพบนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร       
 5.1 หนังสือที่ กท 0410/488 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการหารือระหว่างนายกยวุสมาคมนานาชาติ ในการเข้าพบนางวรรณวไิล พรหมลักขโณ        
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                  
 5.2 หนังสือที่ กท 0410/452 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง นายกยุวสมาคมนานาชาติขอเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร     
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ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 -                   
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

๙. จ านวนคร้ังของการจัดท าค ากล่าว
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

๑๒ ๑๕ การจัดท าค ากล่าวภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานการต่างประเทศได้จัดท า
ค ากล่าวภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจ านวน 
๑๕ คร้ัง ระหว่างวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
หลักฐานอ้างอิง 
๑. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดงาน The Networking Event for Sister & Friendship Cities of  
Shenzhen China Hi – Tech Fair 2016 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙           
๒. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดงาน The Networking Event for Sister & Friendship Cities of Shenzhen  
China Hi – Tech Fair 2016 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙            
๓. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนายณัฐ ศรีสุคนธนันท์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดงาน The Water Management Cooperation Program of Dutch Risk Reduction 
(DRR) Team Mission วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙             
๔. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดงาน The Mourning Reception and Musical Event   
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                 

หน้า ๑/๒ 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านการต่างประเทศกับเมืองพี่เมืองน้อง/องค์กรทั้งในและต่างประเทศตามก าหนด 

- ไม่ม ี- 



 

๕. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดงาน The Photo Exhibition วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
๖. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การประชุม The 4th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit  
“Diverse Culture, Common Vision, One Destination วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙           
๗. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดประติมากรรมของคุณวาเลอครี กูตาร์ ศิลปินชาวฝร่ังเศส    
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                 
๘. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผุ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดงาน Bangkok Resilience Strategy วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
๙. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พิธีลงนาม The Record of Discussion (R/D) on the Project for Strengthening   
Institutional Capacity for the Implementation of Bangkok Master Plan on Climate Change 2013 – 2023 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   
๑๐. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนายจิรศักด์ิ เพ็งกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตสัมพันธวงศ์ การต้อนรับคณะจากองค์กร City Government of Addis Ababa Trade Bureau 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐                  
๑๑. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร งาน Bangkok Brand: Innovative Local Products of Bangkok  
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐                  
๑๒. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การต้อนรับคณะ 106 th National Management Course of Pakistan 
National School of Public Policy Delegation วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐          
๑๓. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดงาน ASEM MGM 2017 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
๑๔. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดงาน Days of Bangkok in Moscow วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  
๑๕. ค ากล่าวภาษาอังกฤษของนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร งานเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐    
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

๑๐. จ านวนคร้ังของการจัดท าจดหมาย
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

๑๒ ๑๗ การจัดท าจดหมายภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานการต่างประเทศได้จัดท า
จดหมายภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจ านวน 
๑๗ คร้ัง ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๙ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
หลักฐานอ้างอิง 
๑. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พิจารณาเลื่อนก าหนดการจัดงาน Days of Moscow ณ กรุงเทพมหานคร   
๒. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๐๒๘๗๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ลงนามในหนังสือถึงเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร     
๓. หนังสือ No. 0410/2923 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง Joint Event in Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej     
๔. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๒๙๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หนังสือแจ้งข้อมูลถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจ าประเทศไทย  
๕. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๐๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ลงนามในหนังสือแสดงความยินดีและตอบขอบคุณถึงนครอู่ฮ่ัน     
๖. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๗๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ลงนามในหนังสือแสดงความขอบคุณถึงรักษาการและรองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง  
๗. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับแก้ไขขอ้มูลในหนังสือขอความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครส่งหนังสือมาจัดเก็บ 
ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร                
๘. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๓๙๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เรื่อง ลงนามในหนังสือแสดงความขอบคุณถึงนายกเทศมนตรีเมืองแต้จ๋ิว     

หน้า ๑/๒ 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับการประสานข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านการต่างประเทศกับเมืองพี่เมืองน้อง/องค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ไม่ม ี- 



 

 
๙. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๖๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือแสดงความเสียใจถึงผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก     
๑๐. หนังสือที่ กท ๐๔๑๐/๖๖๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การขยายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงอูลานบาตอร์กับกรุงเทพมหานคร   
๑๑. หนังสือที่ กท ๐๔๑๐/๗๑๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าการมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ 
๑๒. หนังสือ No. 0410/889 ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง Invitation to Visit the City of Dallas        
๑๓. หนังสือ No. 0410/890 ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง Invitation to Visit the Fairfex County Fire and Rescue Department    
๑๔. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๙๗๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือเชิญผู้ว่าการและนายกเทศมนตรีกรุงอูลานบาตอร์เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อ   
ลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง             
๑๕. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๙๙๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ลงนามในหนังสือแสดงความขอบคุณถึงกรุงลิสบอนและจังหวัดเถื่อเทียนเว้    
๑๖. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๑๒๐๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปการหารือการจัดงาน Days of Bangkok in Moscow ประจ าปี ๒๕๖๐   
๑๗. ลงนามในหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ              
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

๑๑. จ านวนคร้ังของการแปลและ 
ตรวจร่างเอกสารของกรุงเทพมหานคร 

๑๐ ๑๔ การแปลและตรวจร่างเอกสารของ
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานการต่างประเทศได้การ
แปลและตรวจร่างเอกสารของ
กรุงเทพมหานครจ านวน ๑๔ คร้ัง 
ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

เอกสารมีทั้ง
แบบที่มีเลข
หนังสือและ
เอกสารทั่วไป 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
หลักฐานอ้างอิง 
๑. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๒๖๐๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ตรวจร่างสารฉบับภาษาอังกฤษของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร     
๒. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๗๐๒/๓๕๙๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ล่ามแปลภาษา        
๓. หนังสือ ที่ กท ๐๔๑๐/๒๙๑๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดข้อความภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบป้ายข้อบังคับจราจร      
๔. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๒๙๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ตรวจร่างหนังสือเชิญคณะยุวทูตและเจ้าหน้าที่จากเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น    
๕. หนังสือ ที่ กท ๑๑๐๔/๑๙๒๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เร่ือง ขอความอนุเคราะห์และเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกการหารือข้อตกลงฯ (Record of Discussion) 
๖. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๖๑๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ตรวจร่างหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับภาษาอังกฤษ       
๗. ใบน าส่งโทรสารของส านักงานการต่างประเทศลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ต าแหน่งภาษาอังกฤษ (ลูกจ้าง)        
๘. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๑๐/๗๔๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ตรวจร่างหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับภาษาอังกฤษ       
๙. หนังสือที่ กท ๐๔๑๐/๘๑๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแปลเอกสารราชการ        

หน้า ๑/๒ 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในเอกสารของกรุงเทพมหานคร 

- ไม่ม ี- 



 

๑๐. เอกสารจากส านักงานเขตบางกอกน้อย (ตรวจร่างจดหมาย)              
๑๑. เอกสารจากโรงเรียนประภาสวิทยา เขตบึงกุ่ม (ตรวจร่างหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ)          
๑๒. เอกสารจากส านักงานสวนสาธารณะ (แปลชื่อหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)             
๑๓. ส าเนาหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารริมทางกรุงเทพมหานคร (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)         
๑๔. เอกสารของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์) (ตรวจร่างหนังสือแนะน าตัวภาษาอังกฤษ)        
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

12. จ านวนคร้ังของการประสานงานกับ
สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานครเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเข้าเยี่ยมคารวะหรือหารือ
ข้อราชการกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

6 คร้ัง 13 คร้ัง 1. เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
เบลเยียมฯ เยีย่มคารวะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
2. นายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน 
สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมคารวะ               
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์) 
 
 
 
 
3. คณะผู้แทนสภามหานครอินชอน
สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมคารวะ       
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) 
 
 
 
 
 

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้
การต้อนรับ เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเบลเยียมฯ  เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 
15.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน 
 
2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายทวีศักด์ิ      
เลิศประพันธ์) ให้การต้อนรับ
นายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน 
 
3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) ให้การต้อนรับ 
ประธานสภามหานครอินชอนและ
คณะ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
อมรพิมาน 
 

 



 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

 
4. เอกอัครราชทูตมองโกเลียฯ 
เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
5. ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะ             
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) 
 
 
 
 
 
 
6. ประธานคณะกรรมาธิการสากล
ว่าด้วยเรื่องนโยบายด้านยาเสพติด
เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้
การต้อนรับเอกอัครราชทูต
มองโกเลียฯ เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องอมรพิมาน 
 
5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ 
ผิวงาม) ให้การต้อนรับ
ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะและ
คณะ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
อมรพิมาน 
 
 
6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้
การต้อนรับประธาน
คณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยเรื่อง
นโยบายด้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องอมรพิมาน 
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ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

 
 
7. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถานฯ เยี่ยมคารวะ      
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
8. ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะ              
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
9. นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน 
สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมคารวะ       
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) 
 
 
 
 
 
10. หัวหน้าส านักงานองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น
ฐานประจ าประเทศไทยเยี่ยมคารวะ

7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้
การต้อนรับเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานฯ เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 
10.30 น. ณ ห้องอมรพิมาน 
 
8. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้
การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด            
ฟูกูโอกะและคณะ เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องอมรพิมาน 
 
9. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) ให้การต้อนรับ
นายกเทศมนตรีเมืองปูซานและ
คณะ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง
อมรพิมาน  
 
10. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ให้การต้อนรับหัวหน้าส านักงาน
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐานประจ าประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรินทร์  
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ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
11. คณะกรรมการประจ าสภา
ประชาชนเมืองต้าเหลียนเยี่ยม
คารวะรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) 
 
 
 

 
 
 
12. อุปทูตประจ าสถาน
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 

 
13. นายกเทศมนตรีเมืองคุโรเบะ 
ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะ                      
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) 

11. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประจ าสภา
ประชาชนเมืองต้าเหลียนเยี่ยม
คารวะ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง
อมรพิมาน 
 
 

12. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ให้การต้อนรับอุปทูตประจ าสถาน
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ฯ เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 
น. ณ ห้องอัมรินทร์ 
 

13. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล 
พรหมลักขโณ) ให้การต้อนรับ
นายกเทศมนตรีเมืองคุโรเบะและ
คณะเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง
อมรพิมาน 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................. ............................................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค   
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
หลักฐานอ้างอิง 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถประสานงานได้อย่างราบร่ืน  

- ไม่ม ี- 

1. เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 1.1 หนังสือ ที่ กท 0410/1613 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานการสนทนาระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับเอกอัครราชทูตราชอาณา จักร-
เบลเยียมประจ าประเทศไทย 
 1.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อขอเข้าเยี่ยมคารวะ 
2. นายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์)  
 2.1 หนังสือ ที่ กท 0410/1109 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานการสนทนาระหว่างรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์) 
กับนายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี 
 2.2 หนังสือ ที่ กท 0410/925 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี ขอเข้าเยี่ยมคารวะ  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. คณะผู้แทนสภามหานครอินชอนสาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ)  
 3.1 หนังสือ ที ่กท 0410/954 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายงานคณะผู้แทนสภามหานครอินชอนขอเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3.2 หนังสือ ที่ กท 0100/1237 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอน าคณะผู้แทนจากสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมคารวะ  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
4. เอกอัครราชทูตมองโกเลียฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 4.1 หนังสือ ที่ กท 0410/916 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 4.2 หนังสือ ที่ กท 0410/140 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
5. ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักพันธุ์ ผิวงาม) 
 5.1 หนังสือ ที่ กท 0410/920 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายงานการเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนจาก 
จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
 5.2 หนังสือ ที่ กท 0100/1133 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอน าคณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        . 
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6. ประธานคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยเรื่องนโยบายด้านยาเสพติดเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 6.1 หนังสือ ที่ กท 0410/733 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง รายงานการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประธาน
คณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยเรื่องนโยบายด้านยาเสพติด 
 6.2 หนังสือคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยเรื่องนโยบายด้านยาเสพติด ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
7. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 7.1 หนังสือ ที่ กท 0410/418 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง รายงานการหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานฯ 
 7.2 หนังสือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานฯ No. 1/2017 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
8. ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 8.1 หนังสือ ที่ กท 0410/675 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 รายงานการให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 8.2 หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/127 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ และคณะท างานจังหวัดฟู
กูโอกะในการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
9. นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) 
 9.1 หนังสือ ที่ กท 0410/427 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง รายงานการต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี              . 
 9.2 หนังสือ ที่ กท 0410/028 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ           .
กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                            . 
10. หัวหน้าส านักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจ าประเทศไทยเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                     . 
 10.1 หนังสือ ที่ กท 0410/118 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง หัวหน้าส านักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจ าประเทศ  .
ไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                       . 
 10.2 หนังสือ ที่ กท 0410/2590 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง หัวหน้าส านักงานไอโอเอ็มประจ าประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะ                  . 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
11. คณะกรรมการประจ าสภาประชาชนเมืองต้าเหลียนเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ)                                     . 
 11.1 หนังสือ ที่ กท 0410/2855 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานการต้อนรับประธานคณะกรรมการประจ าสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน
และคณะ                                                                                                                                                                                     . 
 11.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2746 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการต้อนรับประธานคณะกรรมการประจ าสภา
ประชาชนคณะกรรมการประจ าสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน                                                                                                                        . 
12. อุปทูตประจ าสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                             .                                                                
ร 12.1 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2694 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง อุปทูตประจ าสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์      .            
1เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                          .                                                                                                                                             
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 12.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2661 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง อุปทูตประจ าสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์                . 
ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                  . 
13  นายกเทศมนตรีเมืองคุโรเบะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ                                                       . 
 13.1 หนังสือ ที่ กท 0410/2720 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการสนทนานายกเทศมนตรีเมืองคุโรเบะและคณะเข้าเยี่ยมคารวะ                . 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        . 
 13.2  หนังสือ ที่ กท 0410/2594 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเมืองคุโรเบะ (Kurobe city) ขอเข้าเยี่ยมคารวะ      . 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นายกเทศมนตรีเมืองคุโรเบะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) 
 13.1 หนังสือ ที่ กท 0410/2720 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการสนทนานายกเทศมนตรีเมืองคุโรเบะและคณะเข้าเยี่ยมคารวะ  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 13.2 หนังสือ ที่ กท 0410/2594 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเมืองคุโรเบะ (Kurobe city) ขอเข้าเยี่ยมคารวะ                    
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 



 
 

 

รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

13. จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุม
เวทีผู้บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็น
สมาชิก 

2 คร้ัง 4 คร้ัง 1. การประชุมระดับผู้น าเมืองหลวง
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน The 
4th Meeting of 
Governos/Mayors of the 
Capitals of ASEAN ระหว่างวันที่
13 – 16 พฤศจิกายน 2559     
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว  

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ
การเดินทางเข้าร่วมการประชุม
ระดับผู้น าเมืองหลวงกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน The 4th Meeting 
of Governors/Mayors of the 
Capitals of ASEAN ระหว่างวันที่
13 – 16 พฤศจิกายน 2559     
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว  

 

   2. การประชุม Tokyo Global 
Partner Seminar ระหว่างวันที่   
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น 

2.ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางรัชนี
วรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้
อนุมัติให้ผู้อ านวยการกองการ
ต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม Tokyo Global Partner 
Seminar ระหว่างวันที่ 31 
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 



 

 

รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์   
  ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   3. การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศ
อาเซียน The Senior Officials 
Meetings of the Capitals of 
ASEAN ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 
พฤษภาคม 2560  

3. กระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้แจ้งน าส่ง
หนังสือลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2560 ของรองประธาน
คณะกรรมการจัดงานกรุงมะนิลา 
เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการ
ประชุม 2017 ASEAN Capital 
Cities Summit Senior Officials’ 
Meeting (ACCS SOM)  เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์อันดีและ
ส่งเสริมความร่วมมือของเมืองหลวง
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่
กรุงเทพมหานครได้รับเชิญเข้าร่วม
การประชุมฯในระยะเวลาที่
ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงได้ประสาน
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมะนิลา ส่งผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมแทน  
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์    

 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   4. การประชุม Guangzhou 
International Sister – City 
Roundtable (GISCR) ระหว่าง  
วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2559    
ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ
และข้าราชการกองการต่างประเทศ 
รวมจ านวน 2 คน เดินทางเข้าร่วม
การประชุม Guangzhou 
International Sister – City 
Roundtable (GISCR) ระหว่าง
วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2559   
ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาและ
วางแผนความร่วมมือกันระหว่างเมือง 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการ               
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่ม ี-                   
หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม The Meeting of Governors/Mayors of the Capitals of ASEAN Capitals 2016 ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2559      
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว               
 -หนังสือที่ กท 0410/2791 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม The Meeting of Governors/Mayors of the Capitals of 
ASEAN Capitals 2016 คร้ังที่ 4 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป. ลาว   
2. รายงานการประชุม Tokyo Global Partner Seminar ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

 -หนังสือที่ กท 0410/333 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการสัมมนา Tokyo Global Partners Seminar คร้ังที่ 2 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 
3. การประชุม 2017 ASEAN Capital Cities Summit Senior Officials’ Meeting (ACCS SOM)          

 -หนังสือที่ กท 0410/921 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การประชุม 2017 ASEAN Capital Cities Summit Senior Officials’ Meeting (ACCS SOM)   
4. รายงานการเดินทางเยือนนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน              

 -หนังสือที่ กท 0410/2764 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานการเดินทางเยือนนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน     
 
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
 -                   
                   

 
หน้า 4/4 

 
 

 



 

 

รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

14. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ
เมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร 

80% 100% 1. โครงการการจัดงาน Days of 
Bangkok in Moscow และการจัด
กิจกรรมและต้อนรับคณะผู้แทนจาก
กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย  
 
 
 
 
 
 
2. โครงการให้การต้อนรับคณะผู้ว่า
ราชการ และคณะท างานจังหวัด     
ฟูกูโอกะในการเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานครเพื่อลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MoU) ตามโครงการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 
 
 

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับกรุงมอสโก เพื่อน้อมร าลึก
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 
2559 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัด
กรุงเทพมหานครอนุมัติผู้บริหารและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงมอสโก 
สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคม 
2560 เพื่อเข้าร่วมการจัดงาน Days of Moscow 
 
2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้
ด าเนินการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น และปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ
โครงการฯ โดยคณะท างานโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่าง
วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะผู้ว่า
ราชการจังหวัดฟูกูโอกะเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 19 – 22 
กุมภาพันธ์ 2560 

 



 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

3. การเข้าร่วมงานกวางโจวแฟร์ 
2017 (งดการเดินทาง) 

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบการงด
การเดินทางเข้าร่วมงานกวางโจวแฟร์ 2017 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2560 
เน่ืองจากการแจ้งเชิญจากนครกวางโจวมีความ
กระชั้นชิด ใกล้กับสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ได้ทัน 
ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครติดภารกิจใน
ช่วงเวลาจัดงาน 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................................. ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 
 
 
 

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงมอสโกและจังหวัดฟูกูโอกะในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง ท าให้สามารถด าเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
ราบร่ืน  

การแจ้งเชิญจากเมืองเจ้าภาพจัดงานมีความกระชั้นชิด จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา 

1. โครงการการจัดงาน Days of Bangkok in Moscow และการจัดกิจกรรมและต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย  
 1.1 หนังสือ ที่ กท 0410/1650 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเยือนกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
 1.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1572 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ลงนามในหนังสือขอบคุณนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก  
 1.3 หนังสือ No. 0410/2782 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 
 1.4 หนังสือ ที่ กท 0410/2578 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย                         . 
 1.5 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1469 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการจัดงาน Days of       . 
Bangkok in Moscow  .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................………… 
 1.6 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1421 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การจัดงาน Days of Bangkok in Moscow ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย       . 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

การงดการเดินทางเข้าร่วมงานกวางโจวแฟร์ 2017 ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2560 เน่ืองจากการแจ้งเชิญจากนครกวางโจวมีความกระชั้นชิด ใกล้กับสิ้นปีงบประมาณ 
ซึ่งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ได้ทัน ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครติดภารกิจในช่วงเวลาจัดงาน  

 1.7 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1208 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง สรุปการหารือการจัดงาน Days of Bangkok in Moscow ประจ าปี 2560 
 1.8 หนังสือ No. 0410/2153 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
 1.9 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร กับส านักเศรษฐกิจต่างประเทศและความสัมพันธ์รระหว่างประเทศ 
กรุงมอสโก 
2. โครงการให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ และคณะท างานจังหวัดฟูกูโอกะในการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ตามโครงการดูแล  
    ผู้สูงอายุระยะยาว  
 2.1 หนังสือ ที่ กท 0410/675 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง รายงานการให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 2.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/364 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
 2.3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0405/1267 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 2.4 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/329 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 2.5 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/332 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานด าเนินการต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ  
 2.6 หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/127 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ และคณะท างานจังหวัดฟูกูโอกะ
ในการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว                                                                       . 
 2.7 ขอความเห็นชอบการด าเนินการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ                                                                                                          . 
 2.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร กับส านักการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ                               . 
3. การเข้าร่วมงานกวางโจวแฟร์ 2017 (งดการเดินทาง)                                                                                                                                      . 
 3.1 หนังสือ ที่ กท 0410/1385 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เรื่อง นครกวางโจวเชิญเข้าร่วมงานกวางโจวแฟร์ 2017                                                  . 
 3.2 หนังสือ No. 0410/1497 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560                                                                                                                           . 
 3.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร กับส านักงานการต่างประเทศ นครกวางโจว                             . 
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รายละเอียดส่วนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

      
ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

15. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ
เมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 1. การประชุม The Development 
of Medical and Health Care 
for the Elderly in Bangkok 
Metropolitan (BMA) 
Cooperation with Fukuoka 
Prefecture, Japan at BMA 
General Hospital, Thailand  
2. การประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิง
ป้องกัน (Preventive Long – Term 
Care (PLC)) 
3. โครงการให้การต้อนรับผู้ว่าราชการ 
และคณะท างานจังหวัดฟูกูโอกะใน
การเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MoU) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 

 

1. วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 คณะท างาน
ฝ่ายญี่ปุ่นเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อประชุม
การด าเนินงานจัดต้ังโครงการและส ารวจ
พื้นที่ โดยคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย คือ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 56 พร้อมทั้งฝ่ายกรุงเทพมหานคร
ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 

2. วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 
คณะท างานฝ่ายญี่ปุ่นเยือนกรุงเทพมหานคร
เพื่อท าพิธีเปิดโครงการและจัดประชุม
คณะกรรมการคร้ังที่ 1 และฝึกอบรม     
ผู้ถ่ายทอดความรู้ (Instructors) คร้ังที่ 1 

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ
ให้ด าเนินการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด  
ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และปลัดกรุงเทพ-  
มหานครอนุมัติโครงการฯ โดยคณะท างาน
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเดินทาง
เยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่        
5 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 19 – 22 
กุมภาพันธ์ 2560    
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ตัวช้ีวัด 

  
เป้าหมาย 

  
ผลส าเร็จ 

 

 
โครงการท่ีสนับสนุน 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   4. การประชุมโครงการการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันใน
กรุงเทพมหานคร (PLC) 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ     
ผู้ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC)  
และโครงการกระชับความสัมพันธ์
และหารือความร่วมมือตามโครงการ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิง
ป้องกัน (Preventive Long – 
Term Care PLC) 

4. วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 
คณะท างานฝ่ายญี่ปุ่นเยือนกรุงเทพมหานคร 
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2 
และบันทึกเทปวิดีโอพร้อมเตรียมท า      
สื่อการสอน 
5. ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
คณะกรรมการ 5 คน และผู้ถ่ายทอด
ความรู้ (Instructors) จากศูนย์บริการ
สาธารณสุข 5 และศูนย์บริการสาธารณสุข 
56 จ านวน 10 คน เดินทางเยือนจังหวัด
ฟกููโอกะ เพื่อท าการอบรมผู้ถ่ายทอด
ความรู้ (Instructors) คร้ังที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 
รวมทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้รอง-     
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นาย
ทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์) พร้อมผู้บริหารจาก 
4 ส านัดที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนจังหวัด
ฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 
2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเกี่ยวกับ
นโยบายแนวทางการดูแลผู้สูงอายุและ   
ท าข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาม
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน 
(Preventive Long – Term Care: PLC) 
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- ไม่ม ี- 

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจังหวัดฟูกูโอกะในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง ท าให้สามารถด าเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างราบร่ืน 

1. การประชุม The Development of Medical and Health Care for the Elderly in Bangkok Metropolitan (BMA) Cooperation with Fukuoka 
Prefecture, Japan at BMA General Hospital, Thailand 
 1.1 หนังสือ  ที่ กท 0410/2873 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง รายงานการหารือกับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟูกูโอกะ 

1.2 หนังสือ ด่วน ที่ กท 0602/9400 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง เวียนแจ้งรายงานการประชุม The Development of Medical and Health 
Care for the Elderly in Bangkok Metropolitan (BMA) Cooperation with Fukuoka Prefecture, Japan at BMA General Hospital, Thailand 

1.3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/2918 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอประสานถอดร่างบันทึกความร่วมมือการประชุม (Minute of Meeting) 
2. การประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long – Term Care (PLC)) 
 2.1 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0706/0600 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม 
 2.2 หนังสือ ที่ กท 0706/0623 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม 
 2.3 หนังสือ ที่ กท 0706/2308 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุม 
3. โครงการให้การต้อนรับผู้ว่าราชการ และคณะท างานจังหวัดฟูกูโอกะในการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตามโครงการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
 3.1 หนังสือ ที่ กท 0410/675 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง รายงานการให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 3.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/364 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันใน
อนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
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 3.3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0405/1267 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 3.4 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/329 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 3.5 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/332 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2560 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานด าเนินการต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ 
 3.6 หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/127 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ และคณะท างานจังหวัดฟูกูโอ
กะในการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 3.7 ขอความเห็นชอบการด าเนินการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ 
 3.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานงานระหว่างส านักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร กับส านักการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ  
4. การประชุมโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (PLC) 
 4.1 หนังสือ ที่ กท 0706/3512 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน 
 4.2 สรุปรายงานการประชุมโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC)  และโครงการกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือตาม
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long – Term Care PLC) 

5.1 หนังสือ ที่ กท 0706/3395 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอส่งส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการด าเนินงานในพื้นที่
โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long – Term Care (PLC)) 
 5.2 หนังสือ ที่ กท 0410/993 ลงวันที่ 1 มถิุนายน 2560 เรื่องจังหวัดฟูกูโอกะเชิญผู้แทนคณะกรรมการและผู้ถ่ายทอดความรู้ (Instructors) ตามโครงการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 2 เดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ 
 5.3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1098 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน 
 5.4 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/1098 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมโครงการกระชับ
ความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long – Term Care: PLC) 
 5.5 หนังสือ ที่ กท 0410/1297 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) จังหวัดฟูกูโอกะ 
 5.6 หนังสือ ที่ กท 0410/1392 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง รายงานการเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น     
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............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน : ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
                     2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวอังคณา อัมพรวัฒนโรจน์ 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการก่อหน้ีผูกผันต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละของความส าเร็จของการก่อหน้ีผูกพัน 1 2 3 4 5 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
- ไม่มี - 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
- ไม่มี - 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-ไม่มี- 
 

 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน : ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
                     2.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม     

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวอังคณา อัมพรวัฒนโรจน์ 
ต าแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.2     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ติดตามรายงานในการใช้จ่ายเงินส าหรับโครงการต่างๆ เร่งติดตามและแจ้งเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน  
เม่ือกลับจากโครงการ 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานการต่างประเทศ 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
ไม่มี 
 

 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน : ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
                     2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวอังคณา อัมพรวัฒนโรจน์ 
ต าแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.1.3     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-ไม่มี- 
 

 
 
 



 

 
แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 
                     2.2.1 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบการเงินทันเวลาและถูกต้อง   

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวอังคณา อัมพรวัฒนโรจน์ 
ต าแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท างบการเงิน ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท างบการเงินที่ท าได้จริง  
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.2.1     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ด าเนินการจัดส่งเอกสารและรายงานให้ฝ่ายการคลังเพ่ือด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ต่อไป 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
- ไม่มี - 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-ไม่มี- 
 

 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 
                     2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน   
               ประจ าปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง  

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวพิศมัย ขาวสอาด 
ต าแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่ท าได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

2.2.2     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
จัดท ารายงานได้เสร็จสิ้นทันเวลาภายในก าหนดท่ีกองทะเบียนทรัพย์สินก าหนดไว้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
การดูแลและควบคุมทรัพย์สินให้เป็นไปตามบัญชี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
ยอดทรัพย์สินประจ าปีในระบบ MIS 
 

 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.3 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
                    และการควบคุมภายใน 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวลลิดา  พุ่มแก้ว 
ต าแหน่ง :นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  + / -   ร้อยละ 10  ต่อ 1 คะแนน ดังน้ี  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 60 70 80 90 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
2.3     

 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
จัดท าตารางการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (SR1) และแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ /  
กิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (SR2) พร้อมเอกสารหลักฐานการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการเป็นอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- เอกสารหลักฐานการด าเนินการตามแบบฟอร์ม (SR1 และ SR2) 
- หนังสือท่ี กท 0410/804 ลว. 2 พฤษภาคม 2560  
- หนังสือท่ี กท 0410/2554 ลว. 31 ตุลาคม 2559  
 

 



 

 
แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวพิศมัย ขาวสอาด 
ต าแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                             ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
จากประชาชน/ผู้รับบริการ 

7 7.25 7.50 7.75 8 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
3.1     

 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ส านักงานการต่างประเทศด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนและจัดท ารายงานส่งกองกลางภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
การปฏิบัติงานของส านักงานการต่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติท่ีถูกต้องของทางราชการ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
แฟ้มรายงาน 
 

 

 
 



 

 
แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ 
ต าแหน่ง :นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                                 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 
(ร้อยละ) 

90 95 100 105 110 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.2     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
มีการจัดท าแบบฟอร์มรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับต่างประเทศทางออนไลน์  
โดยผู้รับบริการร้อยละ 90  เข้าใช้บริการผ่านช่องทางท้ังนี้ผู้สมัครร้อยละ 100 จะได้ รับผลการพิจารณา 
ใบสมัครข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีสอบ วันท่ี และเวลาสอบ และตรวจสอบผลผ่านทางอีเมลล์  
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
ส านักงานการต่างประเทศมีเว็บไซต์ท่ีมีผู้เข้าชมจ านวนมาก ท าให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้รับบริการง่าย  
และมีการตอบรับท่ีดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- ไม่มี - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- ไม่มี - 
 

 
 

 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวพิศมัย ขาวสอาด 
ต าแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                               ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ระดับ  1 ต่อ 1 คะแนน 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.3     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
กองงานผู้ตรวจราชการเป็นผู้ประสานจัดหาหน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นผู้ด าเนินการ 
ทอดแบบสอบถามและแจ้งคะแนนสรุปมายังหน่วยงาน 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีในการพัฒนาการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชน  
ผู้มาติดต่อราชการ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
หนังสือแจ้งผลการส ารวจของกองงานผู้ตรวจราชการ 
 
 

 

 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน : ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด 
                    ของกรุงเทพมหานคร 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นายวรชิต  กอบเจริญธรรม 
ต าแหน่ง :นายช่างภาพช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 0 1 2 3 4 5 
ร้อยละของผลการด าเนินการตามเป้าหมาย ≤75 80 85 90 95 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี  น้ าหนัก(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.1     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ส่งเสริมกิจกรรมให้ข้าราชการและลูกจ้างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการ 
เป็นข้าราชการท่ีดี  
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
ค าสั่ง, รายงานการจัดอบรม, รายงานการประชุม 
 

 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
                    4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
                           และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวปทิตตา ศิลาทอง 
ต าแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

60 70 80 90 100 

 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.2.1     
 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
ส ารวจสภาพแวดล้อมภายในส านักงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด มีแผนการป้องกันการเกิด 
อุบัติเหตุในภาพรวมของบุคลากรในองค์กร 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานการต่างประเทศ  
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
-ไม่มี- 
 

 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
                    4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ช่ือผู้รับผิดชอบการรายงาน :นางสาวนิศากร แก้วมะลัง 
ต าแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :0 2224 8175 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 90 92.5 95 97.5 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
4.2.2     

 

ค าช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ด าเนินการตามแผนการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดียิ่งข้ึน  
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
บุคลากรของส านักงานการต่างประเทศ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-ไม่มี- 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
 
 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


