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กองการต่างประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร 



ก 

 

ค าน า 

 
กองการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร โดยเป็น

หน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านต่างประเทศ การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การจัดการประชุมระหว่างประเทศ การส่งเสริมความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวต่างประเทศ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับแบบแผน
พิธีการทูต การมอบกุญแจเมืองแก่พระราชอาคันตุกะ การให้การรับรองการเยือนของแขกส าคัญจากต่างประเทศ
ในฐานะแขกของกรุงเทพมหานคร การให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก
ในงานด้านต่างประเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างประเทศเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานสารบรรณและสารสนเทศด้านต่างประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์แห่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี กองการต่างประเทศจ าเป็นต้องเร่ง

ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้สามารถมีบทบาทในด้านต่างประเทศให้มากข้ึน และ
ขยายความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ ขยายบทบาทในเวทีระดับโลกเพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถมีบทบาท
ในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตามวิสัยทัศน์แห่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ในการท าให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2575
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

วิสัยทัศน์ 
 กองการต่างประเทศเป็นองค์กรน าของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 
เจริญก้าวหน้าและมีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมเมืองชั้นน าต่างๆ ของโลก โดยอาศัยช่องทางความร่วมมือ
ระหว่างเมืองและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการน าโอกาสของกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่การพัฒนา
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ 
๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์และเพ่ิมบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีโลก 

 ๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง 
 ๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรระหว่างประเทศท่ีสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
 4) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทย และชุมชนชาวต่างประเทศ 

    ในกรุงเทพมหานคร 
 5) เสริมสร้างความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร  
 6) สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร  
 7) การบริหารจัดการ 
 

เป้าหมาย 
ด้านที่ 5 เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 มิติที่ 5.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์ 5.1.4 ท าตลาดส่งเสริมการจัดประชุม การจัดงาน และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

   จูงใจ (MICE) 
  เป้าประสงค์ 5.3.1 สนับสนุนการประกอบธุรกิจและการลงทุน 
 

ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน 
 มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เป้าประสงค์ 7.1.8 เสริมสร้างประสบการณ์และค่านิยมให้นักเรียน 
 

ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ท่ี 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับ 
          มาตรฐานวิชาชีพ  
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 มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เป้าประสงค์ท่ี 9.5.1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน 

มิติที่ 9.6 การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร 
 เป้าประสงค์ที่ 9.6.1 สนับสนุนให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ท่ี 9.6.3 สร้างความสัมพันธ์กับมหานครต่างประเทศ  
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ผลการด าเนินการหลัก 
1) จ านวนครั้งความส าเร็จของการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร (2 ครั้ง) 
2) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ (ร้อยละ 80) 
3) ร้อยละความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 70) 
4) จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองใน

ต่างประเทศเพ่ือสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการ (7 ครั้ง) 
5) จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร

กรุงเทพมหานครกับหน่วยงานในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก (7 ครั้ง) 
6) จ านวนครั้งของการส่งบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพ

ตามสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ (3 ครั้ง) 
7) จ านวนครั้งของการเข้าชมข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ

กองการต่างประเทศ (8,500 ครั้ง) 
8) จ านวนครั้งของการจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ให้กับชาวต่างประเทศ (5 ครั้ง) 
9)  จ านวนครั้งของการจัดท าค ากล่าวภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (12 ครั้ง) 
10)  จ านวนครั้งของการจัดท าจดหมายภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (12 ครั้ง) 
11)  จ านวนครั้งของการแปลและตรวจร่างเอกสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (10 ครั้ง) 
12)  จ านวนครั้งของการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร เพื่ออ านวย- 

ความสะดวกในการเข้าเยี่ยมคารวะหรือหารือข้อราชการกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  (6 ครั้ง) 
13)  จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเวทีผู้บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก (2 ครั้ง) 
14)  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองพ่ีเมืองน้องของ

กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 80)  
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มาตรการและโครงการ 
ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ 

ด้านที่ 5 เมืองท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

มิติที่ 5.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ที่ 5.1.4 ท าตลาดส่งเสริมการจัดประชุม การจัดงาน และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ  
     (MICE) 

มาตรการที่ 5.1.4.1 ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานครในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   หรือการจัดประชุมและนิทรรศการของต่างประเทศ  
มาตรการที่ 5.1.4.4 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและจัดงานนานาชาติ 
 

โครงการยุทธศาสตร์ 
ประมาณการ 

๒๕๖๐ 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
งาน Seoul Friendship Fair ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

5.1.4.1 

โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการบริหารและ
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

5.1.4.1 

โครงการเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism 
Cities Mayors Summit ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

5.1.4.1 

โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 
Countermeasure to Combat Infectious Disease 
in Asia ในปี พ.ศ. 2560  

1,000,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

5.1.4.4 

 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1 สนับสนุนการประกอบธุรกิจและการลงทุน 

มาตรการที่ 5.3.1.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ( OTOP)  
   และผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ( Bangkok Brand) 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
ประมาณการ 

๒๕๖๐ 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และ
แสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร 

1,000,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

5.3.1.4 

โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างและขยาย
ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ 
เช่น การส่งเสริมการลงทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านเศรษฐกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises: SMEs) การน านัก
ธุรกิจไปเจรจาการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ 

1,000,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

5.3.1.4 

ด้านที่ 7 เมืองท่ีให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน 

มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 7.1.8 เสริมสร้างประสบการณ์และค่านิยมให้นักเรียน 

มาตรการที่ 7.1.8.6 แลกเปลี่ยนนักเรียนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับโรงเรียนต่างประเทศ  
 

โครงการยุทธศาสตร์ 
ประมาณการ 

๒๕๖๐ 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล 
(เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล) 

980,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่มีความถนัดเฉพาะทาง
ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเยือน
จังหวัดฟูกูโอกะ) 

300,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 

โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Shanghai Youth 
Interactive Friendship Camp 

150,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 

โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
2017 Chongqing Summer Camp for Overseas 
Chinese Youth 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ไอจิ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดไอจิ) 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 

โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน Daegu 
International Youth Camp ประจ าปี พ.ศ. 2560 

300,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 

โครงการค่ายเยาวชนเมืองพ่ีเมืองน้องกรุงปักก่ิง ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 

170,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
ประมาณการ 

๒๕๖๐ 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ไอจิ (เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร) 

350,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล 
(เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร) 

710,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

7.1.8.6 

 

ด้านที่ 9 เมืองท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  

มาตรการที่ 9.2.1.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก  
มาตรการที่ 9.2.1.2 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 
 

โครงการยุทธศาสตร์ 
ประมาณการ 

๒๕๖๐ 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ
องค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง 

1,500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการเข้าร่วมการประชุม Asian Pacific Cities 
Summit – Working Level Meeting (APCS)  

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการเข้าร่วมประชุม ASEM Mayors and 
Governors Meeting  

1,000,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดย Asian Mayors 
Forum (AMF) 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร CITYNET  300,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยองค์กร Metropolis 1,000,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในกรอบของ
องค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ 

1,000,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการเข้าร่วมการประชุม Mayors’ Forum ของ
เครือข่าย World Cities Summit  

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
ประมาณการ 

๒๕๖๐ 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการเข้าร่วมการประชุมขององค์กรที่
กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมือง หรือ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของเมือง  

1,500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการส่งบุคลากรกรุงเทพมหานครเดินทางไปเข้ารับ
การอบรมหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างประเทศ 

400,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.1 

โครงการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก  

1,000,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.2 

โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยองค์กร ICLEI 
(องค์กร Local Government for Sustainability: 
สหพันธ์ท้องถิ่นนานาชาติเพ่ือสิ่งแวดล้อม) 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.2 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบและการ
วางผังเมือง  

300,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.2 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของ World e-Government 
Organization (WeGo) 

300,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.2 

โครงการเข้าร่วมการประชุม Asia Smart City 
Conference ณ เมืองโยโกฮาม่า 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.2 

โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมทั้งในเชิงวิชาการและ
ปฏิบัติการในระดับนานาชาติด้านการบริหารและพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืนในต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพและ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.2.1.2 
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เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน 

มาตรการที่ 9.5.1.2 จัดท าระบบสารสนเทศและเว็บไซด์เพ่ือให้บริการประชาชน  

กิจกรรมงานยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ต่างประเทศเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

9.5.1.2 กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

2 กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลค าศัพท์เก่ียวกับ
กรุงเทพมหานคร 

9.5.1.2 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
และ 2 

 
เป้าประสงค์ที่ 9.6.1 สนับสนุนให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการของหน่วยงานที่ 9.6.1.3 พัฒนางานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมงานประจ าพื้นฐาน 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาว
ต่างประเทศ 

9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

2 กิจกรรมการจัดท าค ากล่าวภาษาอังกฤษ 9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
และ 2 

3 กิจกรรมการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
และ 2 

4 กิจกรรมการแปลและตรวจร่างเอกสารของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 

9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
และ 2 

5 กิจกรรมการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้าเยี่ยมคารวะหรือหารือข้อราชการกับ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
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เป้าประสงค์ที่ 9.6.3 สร้างความสัมพันธ์กับมหานครต่างประเทศ 
มาตรการที่ 9.6.3.1 เข้าร่วมประชุมเวทีผู้บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก  
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.6.3.2 กระชับความสัมพันธ์กับเมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ือแลกเปลี่ยนความร่วมมือ  
     ในการพัฒนาเมือง 
 

โครงการยุทธศาสตร์ 
ประมาณการ 

๒๕๖๐ 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการเข้าร่วมการประชุม Guangzhou 
International Sister-City Roundtable  
ณ นครกวางโจว  

100,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

9.6.3.1 

โครงการเข้าร่วมการประชุม Tokyo Global Partner 
Seminar 2016 ณ กรุงโตเกียว 

200,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.6.3.1 

โครงการประชุมระดับผู้น าเมืองหลวงกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ประจ าปี 2559 (The Meeting of 
Governors/ Mayors of the Capitals of ASEAN 
2016) 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.6.3.1 

โครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองหลวง
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจ าปี 2560 (The Senior 
Officials Meeting of the Capitals of ASEAN 2017) 

500,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2 

9.6.3.1 

โครงการให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะใน
การเดินทางมาลงนาม MOU ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 

1,440,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

9.6.3.2 

โครงการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโกในการ
เดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครและจัดกิจกรรมใน
โอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ระหว่างกรุงมอสโกและกรุงเทพมหานคร 

3,000,000 กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 1 

9.6.3.2 
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สรุปโครงการและงบประมาณ 
โครงการยุทธศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม งาน Seoul Friendship Fair ณ 
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (5.1.4.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

2 โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการ
บริหารและพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 
(5.1.4.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

3 
 

โครงการเข้าร่วมการประชุม Lower 
Mekong Tourism Cities Mayors Summit 
ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา (5.1.4.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

4 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 
Countermeasure to Combat Infectious 
Disease in Asia ในปี พ.ศ. 2560  
(5.1.4.4) 

1,000,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

5 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของ
กรุงเทพมหานคร (5.3.1.4) 

1,000,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

6 โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างและขยายความก้าวหน้าด้าน
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ เช่น 
การส่งเสริมการลงทุน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises: SMEs) การน านัก
ธุรกิจไปเจรจาการค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศ (5.3.1.4) 

1,000,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

7 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับกรุงโซล (เยาวชนกรุงเทพมหานคร
เดินทางเยือนกรุงโซล) (7.1.8.6) 

980,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

8 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่มีความถนัด
เฉพาะทางร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยาวชน
กรุงเทพมหานครเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ) 
(7.1.8.6) 

300,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

9 โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
Shanghai Youth Interactive Friendship 
Camp (7.1.8.6) 

150,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

10 โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 2017 Chongqing Summer 
Camp for Overseas Chinese Youth 
(7.1.8.6) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

11 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดไอจิ (เยาวชนกรุงเทพมหานคร
เดินทางเยือนจังหวัดไอจิ) (7.1.8.6) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

12 โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน 
Daegu International Youth Camp 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 (7.1.8.6) 

300,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

13 โครงการค่ายเยาวชนเมืองพ่ีเมืองน้องกรุง
ปักก่ิง ประจ าปี พ.ศ. 2560 (7.1.8.6) 

170,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

14 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดไอจิ (เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทาง
เยือนกรุงเทพมหานคร) (7.1.8.6) 

350,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

15 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานคร
กับกรุงโซล (เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร) (7.1.8.6) 

710,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

16 โครงการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
เมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับ
เมือง (9.2.1.1) 

1,500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

17 โครงการเข้าร่วมการประชุม Asian Pacific 
Cities Summit – Working Level 
Meeting (APCS) (9.2.1.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

18 โครงการเข้าร่วมประชุม ASEM Mayors 
and Governors Meeting (9.2.1.1) 

1,000,000 กทม. 
 

กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

19 โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดย Asian 
Mayors Forum (AMF) (9.2.1.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

20 โครงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร CITYNET (9.2.1.1) 

300,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

21 โครงการเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยองค์กร 
Metropolis (9.2.1.1) 

1,000,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

22 โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพ
ของเมืองในกรอบขององค์การสหประชาชาติ
และองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ (9.2.1.1) 

1,000,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

23 โครงการเข้าร่วมการประชุม Mayors’ 
Forum ของเครือข่าย World Cities 
Summit (9.2.1.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

24 โครงการเข้าร่วมการประชุมขององค์กรที่
กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
(9.2.1.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

25 โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
เมือง หรือองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
(9.2.1.1) 

1,500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

26 โครงการส่งบุคลากรกรุงเทพมหานครเดินทาง
ไปเข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับต่างประเทศ (9.2.1.1) 

400,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

27 โครงการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (9.2.1.2) 

1,000,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

28 โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยองค์กร 
ICLEI (องค์กร Local Government for 
Sustainability: สหพันธ์ท้องถิ่นนานาชาติ
เพ่ือสิ่งแวดล้อม) (9.2.1.2) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

29 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการวางผังเมือง (9.2.1.2) 

300,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

30 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของ World e-
Government Organization (WeGo) 
(9.2.1.2) 

300,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

31 โครงการเข้าร่วมการประชุม Asia Smart 
City Conference ณ เมืองโยโกฮาม่า 
(9.2.1.2) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

32 โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมทั้งในเชิง
วิชาการและปฏิบัติการในระดับนานาชาติ
ด้านการบริหารและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนใน
ต่างประเทศ เพ่ือแสดงศักยภาพและวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 
(9.2.1.2) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

33 โครงการเข้าร่วมการประชุม Guangzhou 
International Sister-City Roundtable  
ณ นครกวางโจว (9.6.3.1) 

100,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

34 โครงการเข้าร่วมการประชุม Tokyo Global 
Partner Seminar 2016 ณ กรุงโตเกียว 
(9.6.3.1) 

200,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

35 โครงการประชุมระดับผู้น าเมืองหลวงกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประจ าปี 2559 
(The Meeting of Governors/ Mayors of 
the Capitals of ASEAN 2016) (9.6.3.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

36 โครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
เมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจ าปี 
2560 (The Senior Officials Meeting of 
the Capitals of ASEAN 2017) (9.6.3.1) 

500,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

37 โครงการให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกู
โอกะในการเดินทางมาลงนาม MOU ตาม
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (9.6.3.2) 

1,440,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

38 โครงการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุง
มอสโกในการเดินทางมาเยือน
กรุงเทพมหานครและจัดกิจกรรมในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมือง
น้องระหว่างกรุงมอสโกและกรุงเทพมหานคร 
(9.6.3.2) 

3,000,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,000,000.- บาท 
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กิจกรรมงานยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ต่างประเทศเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ 
9.5.1.2 กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

2 กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลค าศัพท์เก่ียวกับ
กรุงเทพมหานคร 

9.5.1.2 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
และ 2 

กิจกรรมงานประจ าพื้นฐาน 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาว
ต่างประเทศ 

9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 2 

2 กิจกรรมการจัดท าค ากล่าวภาษาอังกฤษ 9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
และ 2 

3 กิจกรรมการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
และ 2 

4 กิจกรรมการแปลและตรวจร่างเอกสารของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 

9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
และ 2 

5 กิจกรรมการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการเข้าเยี่ยมคารวะหรือหารือข้อราชการกับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

9.6.1.3 กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ 5 เมืองท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
มิติที่ 5.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ที่ 5.1.4 ท าตลาดส่งเสริมการจัดประชุม การจัดงาน และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ (MICE) 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของ
กรุงเทพมหานครในกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว หรือการจัดประชุมและ
นิทรรศการของต่างประเทศ  
(ม. 5.1.4.1) 

1. จ านวนครั้งความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์
ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
นับจ านวนครั้งความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์
ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร 
 

ค่าเป้าหมาย 
2 ครั้ง 
 
 
 

วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมหรือ
เข้าร่วมการประชุม 
 

1. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม งาน Seoul Friendship 
Fair ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 1) 
2. โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพ
ด้านการบริหารและพัฒนาเมืองของ
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
500,000.- บาท (ด าเนินการ) (ก. 2) 
3. โครงการเข้าร่วมการประชุม Lower 
Mekong Tourism Cities Mayors 
Summit งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและจัดงาน
นานาชาติ  (ม. 5.1.4.4) 

2. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมนานาชาติ 
 

 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. การด าเนินการเพ่ือเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมนานาชาติ หมายถึง การ
เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมหารือหรือ
การเจรจากับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
สารัตถะและการบริหารการประชุม 
เพ่ือเตรียมการให้กรุงเทพมหานครมี
ความพร้อมในการจัดการประชุม
นานาชาติ 
2. ความส าเร็จ หมายถึง มีการ
ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 
2.1 การประสานงานกับกรุงโตเกียว 
ซึ่งเป็นเลขาธิการการประชุม (คิดเป็น
ความส าเร็จร้อยละ 20) 
2.2 การประชุมหารือกับกรุงโตเกียว
เพ่ือสรุปหลักการจัดการประชุม (คิด
เป็นความส าเร็จร้อยละ 20) 
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ของกรุงเทพมหานครเพ่ือจัด
เตรียมการประชุมทั้งด้านสารัตถะ และ
พิธีการ (คิดเป็นความส าเร็จร้อยละ 10) 
2.4 สรุปรายงานข้อมูลการเตรียมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมน าเรียนผู้บริหารฯ 
(คิดเป็นความส าเร็จร้อยละ 10) 

1. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
The Countermeasure to Combat 
Infectious Disease in Asia ในปี 
พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  2.5 การจัดเตรียมข้อมูล ก าหนดการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุม
(คิดเป็นความส าเร็จ ร้อยละ 10) 
2.6 ขออนุมัติโครงการและประมาณ
การค่าใช้จ่าย (คิดเป็นความส าเร็จ 
ร้อยละ 10) 
2.7 ประสานงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศเพ่ือยืนยันการเดินทาง 
(คิดเป็นความส าเร็จ ร้อยละ 10) 
2.8 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
(คิดเป็นความส าเร็จ ร้อยละ 10) 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินโครงการ
ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
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เป้าประสงค์ที่ 5.3.1 สนับสนุนการประกอบธุรกิจและการลงทุน 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
และผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) (ม. 5.3.1.4) 

3. ร้อยละความส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
กรุงเทพมหานคร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การ
น าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร ไปจัดแสดงใน
ต่างประเทศ หรือการเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการของกรุงเทพมหานคร 
ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ผู้แทน
กรุงเทพมหานครได้แสดงวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง 
2. ความส าเร็จ หมายถึง มีความคืบหน้า
ของการด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 
3. คิดค่าความส าเร็จตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานถึงข้ันตอนที่ 5 ขออนุมัติ
โครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 70 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 
 

 

1. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 1) 
2. โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างและขยายความก้าวหน้า
ด้านเศรษฐกิจของเมืองในระดับ
นานาชาติ เช่น การส่งเสริมการลงทุน 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
เศรษฐกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) การน านักธุรกิจ
ไปเจรจาการค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

   

วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ แต่ละ
ขั้นตอนคูณ 100 หารด้วยเป้าหมาย
ของการด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอนคิด
เป็นร้อยละ 100 
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ด้านที่ 7 เมืองท่ีให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน 
มิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 7.1.8 เสริมสร้างประสบการณ์และค่านิยมให้นักเรียน 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนนักเรียนด้านเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมกับโรงเรียนต่างประเทศ 
(ม. 7.1.8.6) 

4. จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
  

นิยาม/ค าอธิบาย 
นับจ านวนครั้งของการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนกับเมืองพ่ีเมืองน้อง
ของกรุงเทพมหานคร 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
7 ครั้ง 
 
 

วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้งของการด าเนินโครงการ 
 
 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (เยาวชน
กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล) 
งบประมาณ 980,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่มี
ความถนัดเฉพาะทางร่วมกับจังหวัด
ฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานคร
เยือนจังหวัดฟูกูโอกะ) 
งบประมาณ 300,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
3. โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ Shanghai Youth 
Interactive Friendship Camp 
งบประมาณ 150,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

   4. โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017 
Chongqing Summer Camp for 
Overseas Chinese Youth 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
5. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ 
(เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทาง
เยือนจังหวัดไอจิ) 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
6. โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยน Daegu International 
Youth Camp ประจ าปี พ.ศ. 2560  
งบประมาณ 300,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
7. โครงการค่ายเยาวชนเมืองพ่ีเมือง
น้องกรุงปักกิ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 170,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

    8. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ 
(เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร) 
งบประมาณ 350,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
9. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (เยาวชน
กรุงโซลเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร) 
งบประมาณ 710,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
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ด้านที่ 9 เมืองท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก  
(ม. 9.2.1.1) 

5. จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับ
หน่วยงานในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
จ านวนครั้งของการส่งผู้แทนจาก
หน่วยงานในสังกัดของ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
การประชุมระหว่างประเทศเพ่ือ
เพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักท่ีก าหนดโดย ส านักงาน 
ก.ก. 
 
ค่าเป้าหมาย 
7 ครั้ง 
 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้งของการส่งผู้แทนฯ เข้า
ร่วมกิจกรรมหรือการประชุม 
  

1. โครงการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่าง
ประเทศในระดับเมือง 
งบประมาณ 1,500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
2. โครงการเข้าร่วมการประชุม Asian 
Pacific Cities Summit – Working 
Level Meeting (APCS) 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
3. โครงการเข้าร่วมประชุม ASEM 
Mayors and Governors Meeting 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
4. โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัด
โดย Asian Mayors Forum (AMF) 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

    5. โครงการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร CITYNET 
งบประมาณ 300,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
6. โครงการเข้าร่วมประชุมที่จัดโดย
องค์กร Metropolis 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
7. โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุม
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ
เสริมสร้างศักยภาพของเมืองในกรอบ
ขององค์การสหประชาชาติและ
องค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
8. โครงการเข้าร่วมการประชุม 
Mayors’ Forum ของเครือข่าย 
World Cities Summit 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

   9. โครงการเข้าร่วมการประชุมของ
องค์กรที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิก 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
10. โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัดโดยเมือง หรือองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของเมือง 
งบประมาณ 1,500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
11. โครงการส่งบุคลากร
กรุงเทพมหานครเดินทางไปเข้ารับการ
อบรมหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ต่างประเทศ 
งบประมาณ 400,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกสายงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
สมรรถนะวิชาชีพ (ม. 9.2.1.2) 

6. จ านวนครั้งของการส่งบุคลากร
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 
 

 นิยาม/ค าอธิบาย 
จ านวนครั้งของการส่งผู้แทนจาก
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุม
ระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามวิชาชีพ 
 
 
ค่าเป้าหมาย  
3 ครั้ง 
 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้งของการส่งผู้แทนฯ  
เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุม 
 
 

1. โครงการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
2. โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัด
โดยองค์กร ICLEI (องค์กร Local 
Government for Sustainability: 
สหพันธ์ท้องถิ่นนานาชาติเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม) 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
3. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การออกแบบและการวางผังเมือง 
งบประมาณ 300,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
4. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของ 
World e-Government Organization 
(WeGo) งบประมาณ 300,000.- บาท  
(ด าเนินการ) (ก. 2) 



31 
 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

   5. โครงการเข้าร่วมการประชุม Asia 
Smart City Conference  
ณ เมืองโยโกฮาม่า 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
6. โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุม
ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการใน
ระดับนานาชาติด้านการบริหารและ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในต่างประเทศ 
เพ่ือแสดงศักยภาพและวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าระบบสารสนเทศและเว็บไซด์
เพ่ือให้บริการประชาชน 
(ม. 9.5.1.2) 

7. จ านวนครั้งของการเข้าชมข้อมูล
และการใช้งานฐานข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
กองการต่างประเทศ 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
นับจ านวนครั้งของการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ที่ 
www.bangkok.go.th/iad 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
8,500 ครั้ง 
 
 
 
 

วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้งของการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ของกองการต่างประเทศท่ี 
www.bangkok.go.th/iad  
 

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับงานต่างประเทศเพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (ก. 2) 
2. กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูล
ค าศัพท์เก่ียวกับกรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (ก. 1 และ 2) 
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ภารกิจงานประจ าพื้นฐาน 
ด้านที่ 9 เมืองท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มิติที่ 9.6 การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ที่ 9.6.1 สนับสนุนให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนางานด้านต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
(มน. 9.6.1.3) 

8. จ านวนครั้งของการจัดการศึกษาดู
งานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับ
ชาวต่างประเทศ 

 นิยาม/ค าอธิบาย 
นับจ านวนครั้งที่จัดการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ให้แก่ชาวต่างประเทศ  
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
5 ครั้ง 
 
 
 
 

วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้ง 
 
  

1. กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
หน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับชาว
ต่างประเทศ (ไม่ใช้งบประมาณ) (ก. 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนางานด้านต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
(มน. 9.6.1.3) 

9. จ านวนครั้งของการจัดท าค ากล่าว
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
นับจ านวนครั้งของการจัดท าค ากล่าว
ภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย 
12 ครั้ง 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้ง 
 
  

1. กิจกรรมการจัดท าค ากล่าว
ภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
(ก.1 และ 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนางานด้านต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
(มน. 9.6.1.3) 

10. จ านวนครั้งของการโต้ตอบ
จดหมายภาษาอังกฤษ  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
นับจ านวนครั้งของการร่างหนังสือ
โต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ ให้แก่
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย 
12 ครั้ง 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้ง 
 
  

1. กิจกรรมการโต้ตอบจดหมาย
ภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
(ก. 1 และ 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนางานด้านต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
(มน. 9.6.1.3) 

11. จ านวนครั้งของการแปลและตรวจ
ร่างเอกสารของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
นับจ านวนครั้งของการแปลและตรวจ
ร่างเอกสารของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย 
10 ครั้ง 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้ง 
 
  

1. กิจกรรมการแปลและตรวจร่าง
เอกสารของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ก.1 และ 2) 

 



37 
 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนางานด้านต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
(มน. 9.6.1.3) 

12. จ านวนครั้งของการประสานงาน
กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานคร เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเข้าเยี่ยมคารวะหรือ
หารือข้อราชการกับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การเข้าเยี่ยมคารวะ หมายถึง การเข้า
พบผู้บริหารกรุงเทพมหานครของ
ผู้แทนทางการทูต องค์การระหว่าง-
ประเทศ หรือผู้แทนเมือง เพื่อหารือ
ข้อราชการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
6 ครั้ง 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้ง 
 
  

1. กิจกรรมการประสานงานกับสถาน
เอกอัครราชทูตต่างประเทศใน
กรุงเทพมหานครเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้าเยี่ยมคารวะหรือ
หารือข้อราชการกับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ก. 1) 
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ที่ 9.6.3 สร้างความสัมพันธ์กับมหานครต่างประเทศ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
เข้าร่วมประชุมเวทีผู้บริหารเมืองที่
กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก  
(ม. 9.6.3.1) 

13. จ านวนครั้งของการเข้าร่วม
ประชุมเวทีผู้บริหารเมืองที่
กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การประชุมผู้บริหารเมืองที่
กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก เช่น การ
ประชุมในกรอบอาเซียน การประชุมที่
จัดโดยเมืองพ่ีเมืองน้องของ
กรุงเทพมหานคร และการประชุมเพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์กับเมืองในทวีป
เอเชีย 
 
ค่าเป้าหมาย 
2 ครั้ง 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม 
 
  

1. โครงการเข้าร่วมการประชุม 
Guangzhou International Sister-
City Roundtable ณ นครกวางโจว 
งบประมาณ 100,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 1) 
2. โครงการเข้าร่วมการประชุม 
Tokyo Global Partner Seminar  
ณ กรุงโตเกียว 
งบประมาณ 200,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
3. โครงการประชุมระดับผู้น าเมือง
หลวงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประจ าปี 2559 (The Meeting of 
Governors/ Mayors of the 
Capitals of ASEAN 2016)  
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

    4. โครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ประจ าปี 2560 (The 
Senior Officials Meeting of the 
Capitals of ASEAN 2017) 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 2) 
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มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดงานกระชับความสัมพันธ์กับเมืองพ่ี
เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร 
(มน. 9.6.3.2) 

14. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือกับเมืองพ่ีเมืองน้องของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ 
หมายถึง โครงการที่กรุงเทพมหานคร
ด าเนินการร่วมกับเมืองพ่ีเมืองน้องใน
ต่างประเทศ เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ หรือเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
ในการพัฒนาเมืองระหว่างกัน 
2. ความส าเร็จ หมายถึง มีความ
คืบหน้าของการด าเนินการตามที่
ก าหนด 
3. คิดค่าความส าเร็จการด าเนิน
โครงการถึงข้ันตอนที่ 5 ขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ คิดเป็น
ร้อยละ 80 
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 

วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินการที่
ก าหนดไว้แต่ละข้ันตอนคูณ 100 
หารด้วยเป้าหมายของการด าเนินการ  

1. โครงการให้การต้อนรับผู้ว่า
ราชการจังหวัดฟูกูโอกะในการ
เดินทางมาลงนาม MOU ตาม
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
งบประมาณ 1,440,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก.1) 
 
2. โครงการให้การต้อนรับคณะ
ผู้แทนจากกรุงมอสโคว์ในการ
เดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร
และจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 
20 ปี ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ระหว่างกรุงมอสโกและ
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 3,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) (ก. 1) 
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มิติที่ ๒  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 
ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๒.๑ ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.1.1 ร้อยละของความส าเร็จของการก่อหนี้
ผูกพัน 

 
 
ตามท่ี สงม. ก าหนด 

 
 
- กิจกรรมการก่อหนี้ผูกพันตามก าหนด (งานธุรการ) 

2.1.2 ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม 

ตามท่ี สงม. ก าหนด - กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี       
(งานธุรการ)  

2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี ตามท่ี สงม. ก าหนด - กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินให้ทันตามก าหนด (งานธุรการ) 
๒.๒ คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบ
การเงิน 
2.2.1 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบ
การเงินทันเวลาและถูกต้อง 

 
 
ตามท่ี สงม. ก าหนด 

 
 
- กิจกรรมการส่งรายงานให้ฝ่ายการคลังตามก าหนดเวลา 
(งานธุรการ) 

2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท า
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 2559 
ทันเวลาและถูกต้อง 

ตามท่ี สงม. ก าหนด - กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชีทรัพย์สินในใบ
รายงานบัญชีมูลค่าประจ าปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง 
(งานธุรการ) 

2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ตามท่ี สตน. ก าหนด - กิจกรรมการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (กลุ่มงาน
ต่างประเทศ 2) 
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มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
3.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ตามท่ี กองกลาง สนป. ก าหนด - กิจกรรมการรายงานเรื่องที่ได้รับร้องเรียน (งานธุรการ) 

3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)  
 

ตามท่ี สกก. ก าหนด 1. โครงการแบบฟอร์มรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับต่างประเทศออนไลน์ 
2. โครงการจัดท าพจนานุกรมค าศัพท์เก่ียวกับ
กรุงเทพมหานครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกองการ
ต่างประเทศ (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

ตามท่ี ผตร. ก าหนด - กิจกรรมส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ  
(งานธุรการ) 
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มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร 

ตามท่ี สกก. ก าหนด - กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการ
ใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร (งานธุรการ) 

4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) 
4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

 
 
ตามท่ี สนอ. และ สกก. ก าหนด 

 
 
- กิจกรรมการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน  
(งานธุรการ) 

4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

ตามท่ี สกก. ก าหนด - กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร  
(งานธุรการ) 

 



44 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนครั้งความส าเร็จของการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร  

ชื่อโครงการที่ 1  โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม งาน Seoul Friendship Fair ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 1)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รับเรื่องและเสนอผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาผลประโยชน์
ที่กรุงเทพมหานครนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ก าหนดการ 
และแผนการด าเนินงาน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายโครงการ ร้อยละ 20 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนครั้งความส าเร็จของการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการที่ 2  โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการบริหารและพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขออนุมัติในการหลักการส่งผู้แทนร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการให้
การต้อนรับคณะจากผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมและการบรรยายสรุป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการต่างๆ  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. การให้การต้อนรับและน าชมกิจการของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนครั้งความส าเร็จของการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร  

ชื่อโครงการที่ 3  โครงการเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา  
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขออนุมัติในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ 
ชื่อโครงการที่ 4  โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Countermeasure to Combat Infectious Disease in Asia ในปี พ.ศ. 2560 
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานงานกับกรุงโตเกียว ซึ่งเป็น
เลขาธิการการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. การประชุมหารือกับกรุงโตเกียวเพ่ือสรุป
หลักการจัดการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ของกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดเตรียมการ
ประชุมทั้งด้านสารัตถะ และพิธีการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

4. สรุปรายงานข้อมูลการเตรียมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมน าเรียนผู้บริหารฯ  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. จัดเตรียมข้อมูล ก าหนดการ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือยืนยันการเดินทาง  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร  
ชื่อโครงการที่ 5  โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร  (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจารณาเสนอเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการที่ 6  โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างและขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ  
   เช่น การส่งเสริมการลงทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( Small and  
   Medium Enterprises: SMEs) การน านักธุรกิจไปเจรจาการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พิจารณาเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เพ่ือขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจารณาเสนอเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. จัดการประชุมหรือเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 7  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล)  (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลก าหนดการกับ
ต่างประเทศเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

8. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 8  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่มีความถนัดเฉพาะทางร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ)   
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลก าหนดการกับ
ต่างประเทศเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการ
เดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

6. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 80             

7. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 20 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 9  โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Shanghai Youth Interactive Friendship Camp (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลก าหนดการกับ
ต่างประเทศเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

8. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 10 โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017 Chongqing Summer Camp for Overseas Chinese Youth  
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลก าหนดการกับ
ต่างประเทศเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

8. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 11 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดไอจิ)   
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลก าหนดการกับ
ต่างประเทศเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการ
เดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

6. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 80             

7. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 20 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 12 โครงการส่งเยาวชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน Daegu International Youth Camp ประจ าปี พ.ศ. 2560 (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลก าหนดการกับ
ต่างประเทศเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

8. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 13 โครงการค่ายเยาวชนเมืองพ่ีเมืองน้องกรุงปักก่ิง ประจ าปี พ.ศ. 2560  (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 – 3 ได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

6. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 80             

7. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 20 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 14 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ (เยาวชนจังหวัดไอจิเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)  
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลก าหนดการกับ
ต่างประเทศเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ประสานงานก าหนดการเดินทางกับเมือง
ในต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การต้อนรับคณะเยาวชน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสานงานยืนยันก าหนดการเดินทาง 
และเตรียมการให้การต้อนรับ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมกับเมืองในต่างประเทศ  
ชื่อโครงการที่ 15 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล (เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร)  
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลก าหนดการกับ
ต่างประเทศเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ประสานงานก าหนดการเดินทางกับเมือง
ในต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การต้อนรับคณะเยาวชน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสานงานยืนยันก าหนดการเดินทาง 
และเตรียมการให้การต้อนรับ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานใน  
   ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 16 โครงการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ     
เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานใน  
   ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 17 โครงการเข้าร่วมการประชุม Asian Pacific Cities Summit – Working Level Meeting (APCS)  (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ     
เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน  
   ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 18 โครง การเข้าร่วมประชุม ASEM Mayors and Governors Meeting  (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน  
   ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 19 โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดย Asian Mayors Forum (AMF) (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ     
เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน  
   ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 20 โครง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร CITYNET (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ     
เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน  
   ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 21 โครง การเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยองค์กร Metropolis (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ     
เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน  
   ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 22 โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในกรอบขององค์การสหประชาชาติ  
   และองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เพ่ือขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. พิจารณาเสนอเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติโครงการและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. จัดการประชุมหรือเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน  
   ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 23 โครงการเข้าร่วมการประชุม Mayors’ Forum ของเครือข่าย World Cities Summit (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ     
เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน  
   ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 24 โครงการเข้าร่วมการประชุมขององค์กรที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ     
เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน  
   ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 25 โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมือง หรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. อนุมัติในหลักการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ประสานงานเพื่อยืนยันก าหนดการ 
 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. จัดการประชุมหรือเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 

ชื่อโครงการที่ 26 โครงการส่งบุคลากรกรุงเทพมหานครเดินทางไปเข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างประเทศ  
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พิจารณาเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เพ่ือขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจารณาเสนอเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. ประสานงานการคัดเลือกบุคลากร
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ประสานงานเพื่อยืนยันก าหนดการจัด
โครงการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

ชื่อโครงการที่ 27 โครง การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขออนุมัติในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ขอความเห็นชอบการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

ชื่อโครงการที่ 28 โครงการเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยองค์กร ICLEI (องค์กร Local Government for Sustainability: สหพันธ์ท้องถิ่นนานาชาติ 
   เพื่อสิ่งแวดล้อม) (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมการ
ประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ขอความเห็นชอบการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

ชื่อโครงการที่ 29 โครง การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบและการวางผังเมือง (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมการ
ประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20             

3. ขอความเห็นชอบการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

              

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 20 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

ชื่อโครงการที่ 30 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของ World e-Government Organization (WeGo) (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมการ
ประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20             

3. ท าโครงการเพ่ือขออนุมัติบุคคลและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

5. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอทราบ
ก าหนดการเดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 80             

6. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 20 ร้อยละ 100             
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

ชื่อโครงการที่ 31 โครงการเข้าร่วมการประชุม Asia Smart City Conference ณ เมืองโยโกฮาม่า (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 – 3 คิดเป็นความก้าวหน้าโครงการร้อยละ 60 แล้วในปีงบประมาณ 2559 

4. ขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย และตัว
บุคคลในการเดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วม
การประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอทราบก าหนดการด้านการเดินทาง
และก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนครั้งของการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

ชื่อโครงการที่ 32 โครงการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการในระดับนานาชาติด้านการบริหารและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  
   ในต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานต่างประเทศ 2)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พิจารณาเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เพ่ือขอความเห็นชอบการด าเนินโครงการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสานงานในรายละเอียดข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจารณาเสนอเพ่ือขออนุมัติในหลักการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพ่ือจัดส่งเอกสารและข้อมูลการเดินทาง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. จัดการประชุมหรือเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13  จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเวทีผู้บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก 
ชื่อโครงการที่ 33 โครงการเข้าร่วมการประชุม Guangzhou International Sister-City Roundtable ณ นครกวางโจว (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 – 4 คิดเป็นความก้าวหน้าโครงการร้อยละ 70 แล้วในปีงบประมาณ 2559 

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอทราบก าหนดการด้านการเดินทาง
และก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13  จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเวทีผู้บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก 
ชื่อโครงการที่ 34 โครงการเข้าร่วมการประชุม Tokyo Global Partner Seminar 2016 ณ กรุงโตเกียว (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขออนุมัติในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. ขอความเห็นชอบส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13  จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเวทีผู้บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก 
ชื่อโครงการที่ 35 โครง การประชุมระดับผู้น าเมืองหลวงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประจ าปี 2559 (The Meeting of Governors/ Mayors of  
   the Capitals of ASEAN 2016) (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 – 2 คิดเป็นความก้าวหน้าโครงการร้อยละ 40 แล้วในปีงบประมาณ 2559 

3. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. ขอความเห็นชอบการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอทราบก าหนดการด้านการเดินทาง
และก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13  จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเวทีผู้บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก 
ชื่อโครงการที่ 36 โครง การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจ าปี 2560 (The Senior Officials Meeting 
   of the Capitals of ASEAN 2017) (กลุ่มงานต่างประเทศ 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. พิจารณาเสนอโครงการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือขออนุมัติในหลักการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. ขอความเห็นชอบการส่งผู้แทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและตัวบุคคลในการ
เดินทางเข้าประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอทราบก าหนดการด้านการเดินทางและ
ก าหนดการประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 14  จ านวนครั้งของการจัดงานกระชับความสัมพันธ์กับเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที่ 37 โครงการให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะในการเดินทางมาลงนาม MOU ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
   (กลุ่มงานต่างประเทศ 1)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานข้อมูลกับจังหวัดฟูกูโอกะ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             
2. ขอความเห็นชอบการด าเนินการให้การ
ต้อนรับและการลงนามจากผู้บริหาร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณใน
การด าเนินการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. จัดท าแผนการด าเนินการในส่วนของการ
ต้อนรับและการจัดพิธีลงนาม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 80             

5. ประสานงานและซักซ้อมความเข้าใจ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

6. ด าเนินการให้การต้อนรับคณะและจัดพิธี
ลงนามตามก าหนดการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 14  จ านวนครั้งของการจัดงานกระชับความสัมพันธ์กับเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที่ 37 โครงการจัดงานฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ครบรอบ 120 ปี และความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกรุงเทพมหานคร  
   – กรุงมอสโก ครบรอบ 20 ปี  (กลุ่มงานต่างประเทศ 1) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             
2. พิจารณาเสนอโครงการจัดกิจกรรมฉลอง
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย 
ครบรอบ 120 ปี และความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องกรุงเทพมหานคร – กรุงมอสโก 
ครบรอบ 20 ปี 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. จัดเตรียมข้อมูลและการเตรียมความ
พร้อมที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมฯ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60             

4. ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมจาก
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             
6. ประสานงาน ซักซ้อมความเข้าใจ และ
เตรียมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

7. จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย – รัสเซีย ครบรอบ 120 ปี และ
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
กรุงเทพมหานคร – กรุงมอสโก ครบรอบ 
20 ปี 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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