
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ก 

 

ค าน า 
 

ส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศ มีภำรกิจที่มีควำมส ำคัญในกำรเชื่อมโยงและประสำนงำนกับเมือง องค์กร
ปกครองท้องถิ่นในต่ำงประเทศ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในด้ำนกำรพัฒนำเมือง
ในด้ำนต่ำงๆ  ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหำนครในเวทีระหว่ำง
ประเทศ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ และสังคม 
ภำยใต้บริบทของโลกำภิวัตน์ ทั้งที่เป็นผลมำจำกปัจจัยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งผลักดันให้
กรุงเทพมหำนครพัฒนำไปสู่เป้ำหมำยในกำรเป็น “มหำนครแห่งเอเชีย” ตำมวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี  

ส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศ ได้รับกำรปรับโครงสร้ำงจำกกองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร 
เพื่อท ำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศเชิงรุกของกรุงเทพมหำนครให้สอดคล้องกับภำรกิจที่เพิ่มมำกขึ้น และสนับสนุนกำร
ท ำให้กรุงเทพมหำนครมุ่งสู่เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำฯ  ประกอบกับปัจจัยภำยในประเทศที่ส่งเสริมบทบำทที่
สร้ำงสรรค์ของไทยในกรอบควำมร่วมมือระดับต่ำงๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำยใต้
กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์กำรสหประชำชำติตำม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกำรส่งเสริมให้กรุงเทพมหำนคร 
มีกำรพัฒนำสอดคล้องกับแนวคิดโมเดล Thailand 4.0  รวมถึงปัจจัยภำยนอกประเทศที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
ควำมเสี่ยงและแรงกดดันที่เป็นผลมำจำกโลกำภิวัตน์ที่เข้มข้นมำกขึ้น โดยมีกำรเคลื่อนย้ำยคน เงินทุน องค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี ข่ำวสำร สินค้ำและบริกำรอย่ำงเสรี ท ำให้กำรแข่งขันในตลำดโลกเพิ่มสูงขึ้น นอกจำกน้ี กำรพัฒนำกำร
สื่อสำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท ำให้สังคมโลกมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น ท ำให้เมืองมีควำมอ่อนไหว
ต่อภัยคุกคำม อำทิ โรคระบำด อำชญำกรรมข้ำมชำติ ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว และกำรก่อกำรร้ำย ส ำนักงำนกำร
ต่ำงประเทศจึงจ ำเป็นต้องเร่งส่งเสริมศักยภำพของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของกรุงเทพมหำนครให้สำมำรถมีบทบำทใน
ด้ำนต่ำงประเทศให้มำกขึ้น และขยำยควำมสัมพันธ์กับเมืองในต่ำงประเทศ ขยำยบทบำทในเวทีระดับโลกเพื่อให้
กรุงเทพมหำนครสำมำรถมีบทบำทในกำรเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคเอเชียภำยในปี พ.ศ. 2575 ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศเป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหำนครในกำรพัฒนำเมืองให้เป็นศูนย์กลำงของ
ภูมิภำค เจริญก้ำวหน้ำและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทัดเทียมเมืองชั้นน ำต่ำง ๆ ของโลก โดยอำศัยช่องทำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงเมืองและองค์กรระหว่ำงประเทศ ตลอดจนกำรน ำโอกำสของกระแสโลกำภิวัตน์มำสู่กำร
พัฒนำกรุงเทพมหำนครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

พันธกิจ 
๑) เสริมสร้ำงภำพลักษณ์และเพิ่มบทบำทของกรุงเทพมหำนครในเวทีโลก 

 ๒) ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง 
 ๓) ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับองค์กรระหว่ำงประเทศที่สนับสนุนภำรกิจของกรุงเทพมหำนคร 
 4) ส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับสถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศประจ ำประเทศไทย และชุมชนชำวต่ำงประเทศ 

ในกรุงเทพมหำนคร 
 5) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกรอบประชำคมอำเซียนของกรุงเทพมหำนคร 
 6) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ของกรุงเทพมหำนคร 
 7) กำรบริหำรจัดกำร 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
 สถำนกำรณ์ระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนของประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงมำก 
โดยเฉพำะประเทศก ำลังพัฒนำในภูมิภำคเอเชียได้เพิ่มบทบำทมำกขึ้นต่อกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก อีกทั้ง
กำรรวมกลุ่มของประชำคมอำเซียนได้ท ำให้ประเทศสมำชิกอำเซียนเป็นแหล่งรองรับกำรลงทุนที่ส ำคัญ และมี
แนวโน้มกำรแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับภูมิภำค ตลอดจนรูปแบบของภำคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีในกำรลงทุน ส่งผลให้กำรลงทุนในภำคบริกำรมีสัดส่วนเพิ่มมำกขึ้น แต่จำกสถำนกำรณ์ในประเทศไทย
พบว่ำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำรลงทุนของประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก  
 รัฐบำลได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย 
หรือโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำล มีภำรกิจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำงๆ เพื่อปรับแก้ 
จัดระบบ ปรับทิศทำง และสร้ำงหนทำงพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ สำมำรถรับมือกับโอกำสและภัยคุกคำม
ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้ ภำยใต้วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 น้ี รัฐบำลมีแนวคิดหลักใน
กำรเปลี่ยนจำกเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมในปัจจุบันไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นกำรบริหำรและจัดกำรเทคโนโลยี 
และเกษตรกรมีสถำนภำพเป็นผู้ประกอบกำร (entrepreneur) เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรัฐต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises 
และ Startups ซึ่งเป็นบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภำพสูง เปลี่ยนจำกภำคบริกำรที่มีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ ำและ
ใช้แรงงำนไร้ฝีมือ ไปสู่ภำคบริกำรที่มีมูลค่ำสูงและใช้แรงงำนที่มีฝีมือ มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง 
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 นอกจำกน้ี รัฐบำลยังจัดให้กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) จ ำนวน 17 เป้ำหมำย เป็นนโยบำยระดับชำติและเป็นเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ
และพัฒนำเมืองในระดับนำนำชำติ ทั้งน้ี ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครมีควำมเกี่ยวข้องกับ
เป้ำหมำยดังกล่ำวในเกือบทุกมิติ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
 กรุงเทพมหำนครในฐำนะที่เป็นเมืองส ำคัญมีกำรเติบโตด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของประเทศอยู่ใน
ระดับสูง มีควำมจ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำศักยภำพเพื่อรองรับควำมเป็นนำนำชำติ (internationalization) ในทุกด้ำน 
เน่ืองจำกลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของเมืองต้ังอยู่ในท ำเลที่เหมำะสมในกำรเป็นจุดเชื่อมโยงกำรเดินทำงไปยังเมือง
ส ำคัญของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจำกน้ี กรุงเทพมหำนครยังเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศที่รองรับกำรเข้ำมำอยู่อำศัยหรือท ำงำน จำกนโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ประกอบกับกำร
เปลี่ยนแปลงของทิศทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในระบบเศรษฐกิจโลกตำมกระแสโลกำภิวัตน์ มีกำรเคลื่อนย้ำยทุน
และแรงงำนอย่ำงเสรี ท ำให้มีจ ำนวนนักลงทุนเดินทำงเข้ำมำมำกขึ้น มีกำรเข้ำมำของบรรษัทข้ำมชำติ และมีแรงงำน
ต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในพื้นที่มำกขึ้น สถำนกำรณ์เหล่ำน้ีส่งผลให้กรุงเทพมหำนครต้องมีกำรปรับยุทธศำสตร์เพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวของกำรค้ำและกำรลงทุน รวมไปถึงปัญหำข้ำมชำติในด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต 
 กองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ได้รับกำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็น 
ส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศ ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ตำมประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในหน่วยงำนและกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ 93) ลงวันที่ 17 มีนำคม 
2560 เพื่อรองรับภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศในกำรขับเคลื่อนกรุงเทพมหำนครให้บรรลุตำมเป้ำหมำยแห่ง
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี ภำยในปี พ.ศ. 2575 ส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังน้ี  

1. จัดท ำแผนงำนและด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศในภำพรวมของกรุงเทพมหำนคร 
2. ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในระดับทวิภำคีและพหุภำคีตำมขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำที่ของ

กรุงเทพมหำนคร 
3. ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์อันดีกับเมือง สถำนเอกอัครรำชทูต ชุมชนชำวต่ำงประเทศใน

กรุงเทพมหำนคร และองค์กรระหว่ำงประเทศ 
4. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับแบบแผนพิธีกำร 
5. ให้กำรรับรองกำรเยือนของบุคคลส ำคัญ 
6. จัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 
7. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลและประชำสัมพันธ์งำนด้ำนต่ำงประเทศ 
8. เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนกับต่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำเมืองและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร  
9. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนงำนของหน่วยงำนกรุงเทพมหำนครในด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
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เป้าหมาย 
ด้ำนที่ 3 มหำนครส ำหรับทุกคน 
 มิติที่ 3.3 กำรศึกษำส ำหรับทุกคน 
  เป้ำหมำยที่ 3.3.3 ประชำชนมีโอกำสศึกษำตลอดชีวิต 
   เป้ำประสงค์ที่ 3.3.3.4 พัฒนำเครือข่ำยและกลไกกำรใช้ประโยชน์กำรเรียนรู้ตำม 
             อัธยำศัยแก่กลุ่มประชำชนในช่วงวัยต่ำงๆ  
    มำตรกำรที่ 4  สร้ำงควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดแหล่งเรียนรู้ 
             กับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 
  เป้ำหมำยที่ 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมสำมำรถอยู่ร่วมกัน 
      ได้อย่ำงสันติสุขและปรองดอง 
   เป้ำประสงค์ที่ 3.4.1.3 พัฒนำกลไกและเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนกำรเรียนรู้ด้ำน 
             พหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
    มำตรกำรที่ 1  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำน 
             พหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนคร 
ด้ำนที่ 6 มหำนครแห่งเศรษฐกิจและกำรเรียนรู้ 
 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุน 
  เป้ำหมำยที่ 6.1.1 กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 
   เป้ำประสงค์ 6.1.1.1 สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ 
    มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริมด้ำนกำรตลำดและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
            รวมทั้งร่วมจัดงำนแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉพำะกลุ่ม 
 มิติที่ 6.3 เมืองแห่งกำรจัดประชุม นิทรรศกำร และกำรจัดงำนนำนำชำติ 
  เป้ำหมำยที่ 6.3.1 กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองแห่งกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรในอันดับแรก 
      ของภูมิภำคอำเซียน 
   เป้ำประสงค์ 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหำนครเป็นศูนย์กลำงกำร  
           จัดประชุมนิทรรศกำร กำรแสดงสินค้ำ และกำรท่องเที่ยวเพื่อ 
           สร้ำงแรงบันดำลใจหรือกำรให้รำงวัลแก่พนักงำน (MICE) 
    มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนุนกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนคร 
           หรือหน่วยงำนในพื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 
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ด้ำนที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรเมืองมหำนคร 
 มิติที่ 7.3 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  เป้ำหมำยที่ 7.3.1 บุคลำกรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ มีคุณธรรม  
       จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชำชน 
   เป้ำประสงค์ 7.3.1.1 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเป็น 
           มืออำชีพที่เหมำะสมกับกำรบริหำรมหำนครและเป็นผู้มีคุณธรรม 
           และจริยธรรม 
    มำตรกำรที่ 1 พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร ยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพและ 
            คุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละสำยงำนให้มุ่งสูงควำมเป็น 
            มืออำชีพ และสอดคล้องกับกำรเป็นมหำนครแห่งเอเชีย 
    มำตรกำรที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยควำมอบอุ่นเป็นมิตร 
            แก่คนทุกชำติ ทุกภำษำ ทุกวัฒนธรรม 
    มำตรกำรที่ 4 ส ำรวจภำพลักษณ์ด้ำนควำมเป็นมืออำชีพด้ำนคุณธรรม/ 
            จริยธรรมของบุคลำกรต่อสังคมภำยนอก 
 
นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 นโยบำยที่ 4 คุณภาพชีวิตดี (CARE): ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
 นโยบำยที่ 5 วิถีพอเพียง (Common way of Living): ภูมิใจในรำกฐำนไทย พอใจในควำมเป็นอยู่ 
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ผลการด าเนินงานหลัก 
1) ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือ

เผยแพร่ (ร้อยละ 20) 
2) จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหำนคร (1 เครือข่ำย) 
3) ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพของกรุงเทพมหำนครใน

กำรประชุมหรือนิทรรศกำรนำนำชำติ (ร้อยละ 80) 
4) จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่น ำไปประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ผลิตภัณฑ์) 
5) ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดประชุมหรือสนับสนุนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรที่

กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรหรือหน่วยงำนในพื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ (ร้อยละ 80) 
6) จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำก

กำรพัฒนำมำเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ 30) 
7) ร้อยละของบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครได้รับควำมรู้เกี่ยวกับงำนกำรต่ำงประเทศผ่ำนตำมเกณฑ์ที่

ก ำหนด (ร้อยละ 60) 
8) จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรตลำดและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของกรุงเทพมหำนคร

เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจำกต่ำงประเทศ (3 ฉบับ) 
9) จ ำนวนคร้ังของกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุร่วมกับเมืองในต่ำงประเทศ  (3 คร้ัง) 
10) มีฐำนข้อมูลของกำรจัดกำรศึกษำดูงำนและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ

เผยแพร่ภำพลักษณ์ของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร (มีฐำนข้อมูล) 
11) ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำรกับเมืองในต่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต 

องค์กำรระหว่ำงประเทศ ภำคเอกชนและชุมชนชำวต่ำงประเทศ (ร้อยละ 60) 
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มาตรการและโครงการ / กิจกรรม 
ส่วนท่ี 1 การบริการสาธารณะ 

ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน 

มิติท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 3.3.3 ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ท่ี 3.3.3.4 พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชน 
   ในช่วงวัยต่างๆ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรจัด

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยแก่ประชำชน 
จ ำนวน 1 โครงกำร 

 
มาตรการท่ี 4 สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแหล่งเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ ท้ังภายในประเทศ 
  และต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ร้อยละ 20 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนครกับกรุงโซล  
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนกรุงโซล) 

750,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มีควำมถนัดเฉพำะทำงร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ) 

325,600 ส่วนส่งเสริมฯ 

โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร Shanghai Youth Interactive 
Friendship Camp 

190,000 ส่วนส่งเสริมฯ 
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โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017 Chongqing 
Summer Camp for Overseas Chinese Youth 

830,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนครกับจังหวัดไอจิ (เยำวชน
กรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนจังหวัดไอจิ) 

951,500 ส่วนส่งเสริมฯ 
  

โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยน Daegu International 
Youth Camp ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

520,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

โครงกำรค่ำยเยำวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจ ำปี พ.ศ. 2560 230,000 ส่วนส่งเสริมฯ 
โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำเยำวชนร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของ
กรุงเทพมหำนคร 

340,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

 
มิติท่ี 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 

เป้าหมายท่ี 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง  
     สันติสุขและปรองดอง 

เป้าประสงค์ท่ี 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 
           กรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหำนคร 1 เครือข่ำย 

มาตรการท่ี 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหำนคร 1 เครือข่ำย 
 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนครกับจังหวัดไอจิ  
(เยำวชนจังหวัดไอจิเดินทำงเยือนกรุงเทพมหำนคร) 

514,200 ส่วนส่งเสริมฯ  

โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนครกับกรุงโซล  
(เยำวชนกรุงโซลเดินทำงเยือนกรุงเทพมหำนคร) 

790,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มีควำมถนัดเฉพำะทำงร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
(เยำวชนจังหวัดฟูกูโอกะเยือนกรุงเทพมหำนคร) 

290,700 ส่วนส่งเสริมฯ 
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กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ส่วนราชการ 

1 กิจกรรมกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะร่วมกับสถำนเอกอัครรำชทูต
และชุมชนชำวต่ำงประเทศในกรุงเทพมหำนคร* 

- ส่วนแผนฯ 

* เชื่อมโยงกับนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นโยบำยที่ 5 วิถีพอเพียง (Common way of Living) 

โครงการประจ า งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรลงนำมสถำปนำควำมสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน 

500,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

โครงกำรสถำปนำควำมร่วมมือกับนครเทียนจินเพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรจัดแหล่งเรียนรู้ 

500,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 

เป้าหมายท่ี 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.1 สนับสนุนการประกอบธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหำนครที่ได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำ 

ร้อยละ 80 

 

มาตรการท่ี 3 ส่งเสริมด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมท้ังร่วมจัดงานแสดงสินค้า 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉพาะกลุ่ม 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำร

ประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำร
ประชุมหรือนิทรรศกำรนำนำชำติ 

ร้อยละ 80 

2 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่น ำไปประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ  อย่ำงน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรเข้ำร่วมงำนกวำงโจวแฟร์ 2018 ณ นครกวำงโจว 2,128,000 ส่วนส่งเสริมฯ 
โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม กำรตลำด และกำรท่องเที่ยว 
ณ เมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหำนคร 

500,000 ส่วนส่งเสริมฯ  
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โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้ำงและขยำยควำมก้ำวหน้ำด้ำน
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนำนำชำติ 

1,500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระดับผู้น ำเมืองหลวงกลุ่มประเทศสมำชิก
อำเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of the Capitals of ASEAN 
2017) 

500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของเมืองหลวงในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน (The Senior Officials Meeting of the Capitals of 
ASEAN 2018) 

500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

 
มาตรการของหน่วยงานท่ี 1  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและสร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักลงทุน 
       จากต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรตลำดและ

กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของกรุงเทพมหำนครเพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่นักลงทุนจำกต่ำงประเทศ 

3 ฉบับ 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรเข้ำร่วมงำน Seoul Friendship Fair 580,000 ส่วนส่งเสริมฯ 
โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมือง หรือองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง 

1,500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

 
โครงการประจ า งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลชำนตง 900,000 ส่วนส่งเสริมฯ 
 
มิติท่ี 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 

เป้าหมายท่ี 6.3.1 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของ 
     ภูมิภาคอาเซียน 

เป้าประสงค์ท่ี 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ  
          การแสดงสินค้า และการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่ 
          พนักงาน (MICE) 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดประชุมหรือสนับสนุนกำร
จัดประชุมและนิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรหรือ
หน่วยงำนในพื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 

ร้อยละ 80 

 

มาตรการท่ี 1 การสนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการท่ีกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
  ด าเนินการตามท่ีร้องขอ 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดประชุมหรือสนับสนุนกำร
จัดประชุมและนิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรหรือ
หน่วยงำนในพื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 

ร้อยละ 80 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมหรือสร้ำงเครือข่ำยนำนำชำติเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจเมือง 

2,600,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรจัดงำน Days of Moscow ณ กรุงเทพมหำนคร 2,000,000 ส่วนส่งเสริมฯ  
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ส่วนท่ี 2 การบริหารจัดการ 

ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมายท่ี 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
     เป็นท่ีเช่ือม่ันของประชาชน 

เป้าประสงค์ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสม  
         กับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะมุ่งสู่

ควำมเป็นมืออำชีพ 
ร้อยละ 30 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการใน  
  แต่ละสายงานให้มุ่งสูงความเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลัก

สมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำ
เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 30 

2 ร้อยละของบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครได้รับควำมรู้
เกี่ยวกับงำนต่ำงประเทศผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 60 

 
โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงกำรสัมมนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเมืองพี่เมืองน้องในกำรวำงแผนกำรด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

1,000,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

โครงกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุม Moscow Urban Forum 1,500,000 ส่วนแผนงำนฯ 
โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม Asian Pacific Cities Summit – Working 
Level Meeting (APCS)  

500,000 ส่วนแผนงำนฯ  

โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมที่จัดโดย Asian Mayors Forum (AMF) 500,000 ส่วนแผนงำนฯ 
โครงกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร CITYNET  500,000 ส่วนแผนงำนฯ 
โครงกำรเข้ำร่วมประชุมที่จดัโดยองค์กร Metropolis 1,000,000 ส่วนแผนงำนฯ 



14 
 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับงำนกำร
ต่ำงประเทศ 

500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหรือกำรแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับเมืองพี่เมือง
น้องของกรุงเทพมหำนคร 

40,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำรกับ

เมืองในต่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ภำคเอกชนและชุมชนชำวต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 60 

2 มีฐำนข้อมูลของกำรจัดกำรศึกษำดูงำนและกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเผยแพร่ภำพลักษณ์
ของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

มีฐำนข้อมูล 

 

กิจกรรมงานประจ า 

ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการท่ี

รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำรกับเมืองใน
ต่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ภำคเอกชนและชุมชนชำวต่ำงประเทศ  

- ส่วนส่งเสริมฯ 

2 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำดูงำนและกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเผยแพร่
ภำพลักษณ์ของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

- ส่วนแผนงำนฯ 

 

มาตรการท่ี 4 ส ารวจภาพลักษณ์ด้านความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลัก

สมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำ
เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 30 

2 จ ำนวนคร้ังของกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ร่วมกับเมืองในต่ำงประเทศ 

3 คร้ัง 
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โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมขององค์กรที่กรุงเทพมหำนครไม่ได้เข้ำร่วมเป็น
สมำชิก 

900,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมด้ำนนวัตกรรมและ 
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรเข้ำร่วมประชุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก 1,000,000 ส่วนแผนงำนฯ 
โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกำรประชุมทั้งในเชิงวิชำกำรและปฏิบัติกำรใน
ระดับนำนำชำติด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำเมืองในต่ำงประเทศ เพื่อแสดง
ศักยภำพและวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำเมืองของกรุงเทพมหำนคร 

500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรวำงผังเมือง และกำร
พัฒนำเมือง 

500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ World e-Government Organization 
(WeGo) 

500,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือและเสริมสร้ำง
ศักยภำพของเมืองในกรอบขององค์กำรสหประชำชำติและองค์กำรระหว่ำง
ประเทศอื่นๆ  

1,000,000 ส่วนแผนงำนฯ 

โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/กำรประชุมในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง 120,000 ส่วนส่งเสริมฯ 
โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องในระดับ
ผู้บริหำรเมือง 

1,000,000 ส่วนส่งเสริมฯ 

กิจกรรมงานยุทธศาสตร์ 

ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการท่ี

รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมกำรประสำนงำนเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
ระยะยำวเชิงป้องกันร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ* 

- ส่วนส่งเสริมฯ 

* กิจกรรมตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นโยบำยที่ 4 คุณภาพชีวิตดี (CARE): ดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
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สรุปโครงการและงบประมาณ 

โครงการยุทธศาสตร์ 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนคร
กับกรุงโซล (เยำวชนกรุงเทพมหำนคร
เดินทำงเยือนกรุงโซล) (3.3.3.4) 

750,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

2 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มีควำมถนัด
เฉพำะทำงร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยำวชน
กรุงเทพมหำนครเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ) 
(3.3.3.4) 

325,600 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

3 โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร 
Shanghai Youth Interactive Friendship 
Camp (3.3.3.4) 

190,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

4 โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 2017 Chongqing Summer 
Camp for Overseas Chinese Youth 
(3.3.3.4) 

830,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

5 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนคร
กับจังหวัดไอจิ (เยำวชนกรุงเทพมหำนคร
เดินทำงเยือนจังหวัดไอจิ) (3.3.3.4) 

951,500 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

6 โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยน 
Daegu International Youth Camp 
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 (3.3.3.4) 

520,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

7 โครงกำรค่ำยเยำวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุง
ปักกิ่ง ประจ ำปี พ.ศ. 2560 (3.3.3.4) 

230,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

8 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำเยำวชน
ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหำนคร 
(3.3.3.4) 

340,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

9 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนคร
กับจังหวัดไอจิ (เยำวชนจังหวัดไอจิเดินทำง
เยือนกรุงเทพมหำนคร) (3.4.1.3) 

514,200 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

10 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนคร
กับกรุงโซล (เยำวชนกรุงโซลเดินทำงเยือน
กรุงเทพมหำนคร) (3.4.1.3) 

790,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

11 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มีควำมถนัด
เฉพำะทำงร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยำวชน
จังหวัดฟูกูโอกะเยือนกรุงเทพมหำนคร) 
(3.4.1.3) 

290,700 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

12 โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 
กำรตลำด และกำรท่องเที่ยว ณ เมืองพี่เมือง
น้องของกรุงเทพมหำนคร (6.1.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

13 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระดับผู้น ำเมือง
หลวงกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน (The 
Meeting of Governors/Mayors of the 
Capitals of ASEAN 2017) (6.1.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

14 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่
ระดับสูงของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศ
อำเซียน (The Senior Officials Meeting 
of the Capitals of ASEAN 2018) 
(6.1.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

15 โครงกำรเข้ำร่วมงำน Seoul Friendship 
Fair (6.1.1.1) 

580,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

16 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมือง หรือ
องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อ
ส่งเสริมศักยภำพของเมือง (6.1.1.1) 

1,500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

17 โครงกำรเข้ำร่วมงำนกวำงโจวแฟร์ 2018 ณ 
นครกวำงโจว (6.1.1.1) 

2,128,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

18 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้ำงและ
ขยำยควำมก้ำวหน้ำด้ำนเศรษฐกิจของเมืองใน
ระดับนำนำชำติ (6.1.1.1) 

1,500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

19 โครงกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมหรือสร้ำง
เครือข่ำยนำนำชำติเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
เมือง (6.3.1.1) 

2,600,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

20 โครงกำรจัดงำน Days of Moscow ณ 
กรุงเทพมหำนคร (6.3.1.1) 

2,000,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

21 โครงกำรสัมมนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเมืองพี่เมือง
น้องในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน (7.3.1.1) 

1,000,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

22 โครงกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุม 
Moscow Urban Forum (7.3.1.1) 

1,500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

23 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม Asian Pacific 
Cities Summit – Working Level 
Meeting (APCS) (7.3.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

24 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมที่จัดโดย Asian 
Mayors Forum (AMF) (7.3.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

25 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร CITYNET (7.3.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

26 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมที่จัดโดยองค์กร 
Metropolis (7.3.1.1) 

1,000,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

27 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหรือกำรแลกเปลี่ยน
เจ้ำหน้ำที่ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของ
กรุงเทพมหำนคร (7.3.1.1) 

40,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

 28 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมขององค์กรที่
กรุงเทพมหำนครไม่ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
(7.3.1.1) 

900,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

 29 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมด้ำนนวัตกรรม
และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (7.3.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

30 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก (7.3.1.1) 

1,000,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

31 โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกำรประชุมทั้งในเชิง
วิชำกำรและปฏิบัติกำรในระดับนำนำชำติ
ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำเมืองใน
ต่ำงประเทศ เพื่อแสดงศักยภำพและวิสัยทัศน์
ในกำรพัฒนำเมืองของกรุงเทพมหำนคร 
(7.3.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

32 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำร
ออกแบบ กำรวำงผังเมือง และกำรพัฒนำ
เมือง (7.3.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

33 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ World e-
Government Organization (WeGo) 
(7.3.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

34 โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อ
ส่งเสริมควำมร่วมมือและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของเมืองในกรอบขององค์กำรสหประชำชำติ
และองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่นๆ (7.3.1.1) 

1,000,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

35 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/กำรประชุมใน
กรอบเมืองพี่เมืองน้อง (7.3.1.1) 

120,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

36 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกระชับ
ควำมสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องในระดับ
ผู้บริหำรเมือง (7.3.1.1) 

1,000,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

37 โครงกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของ
กรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับงำนกำรต่ำงประเทศ 
(7.3.1.1) 

500,000 กทม. ส่วนแผนงำนฯ 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 29,100,000.- บาท 
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กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะร่วมกับ
สถำนเอกอัครรำชทูตและชุมชนชำว
ต่ำงประเทศในกรุงเทพมหำนคร (3.4.1.3) 

- - ส่วนแผนงำนฯ 

2 กิจกรรมกำรประสำนงำนเพื่อกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวเชิงป้องกันร่วมกับ 
จังหวัดฟูกูโอกะ (7.3.1.1) 

- - ส่วนส่งเสริมฯ  

 รวมโครงกำร/กิจกรรม  39  โครงกำร/กิจกรรม 
 โครงกำรที่ใช้งบประมำณ  37  โครงกำร 
 กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ  2  กิจกรรม 

 

โครงการประจ า 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงกำรสถำปนำควำมร่วมมือกับนครเทียน
จินเพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดแหล่ง
เรียนรู้ (3.4.1.3) 

500,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

2 โครงกำรลงนำมสถำปนำควำมสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องกับเมืองในกลุ่มประเทศอำเซียน 
(3.4.1.3) 

500,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

3 โครงกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องกับมณฑลชำนตง (6.1.1.1) 

900,000 กทม. ส่วนส่งเสริมฯ 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,900,000.- บาท 
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กิจกรรมประจ า 

ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำรกับเมือง
ในต่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต 
องค์กำรระหว่ำงประเทศ ภำคเอกชนและ
ชุมชนชำวต่ำงประเทศ (7.3.1.1) 

- - ส่วนส่งเสริมฯ 

2 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำดูงำนและกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและเผยแพร่ภำพลักษณ์ของบุคลำกร
กรุงเทพมหำนคร (7.3.1.1) 

- - ส่วนแผนงำนฯ 

 รวมโครงกำร/กิจกรรม  4  โครงกำร/กิจกรรม 
 โครงกำรที่ใช้งบประมำณ  2  โครงกำร 
 กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ  2  กิจกรรม
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 

มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตาราง ก. ภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน 
เป้าประสงค์ท่ี 3.3.3.4 พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชนในช่วงวัยต่างๆ 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยแก่ประชำชน 

จ ำนวน 1 โครงกำร 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มำตรกำรที่ 4 สร้ำงควำมร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดแหล่งเรียนรู้
กับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ (ม. 3.3.3.4) 

1. ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เร่ืองกำร
ไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใน
ต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่  
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
กำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำ
ประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ หมำยถึง 
เยำวชนกรุงเทพมหำนครได้น ำควำมรู้ที่
ได้จำกกำรเข้ำร่วมในแต่ละโครงกำรฯ 
มำเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสำธำรณะ เช่น 
เว็บไซต์ Facebook กำรน ำเสนอใน
เวทีต่ำงๆ เป็นต้น  
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 
 

1. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครกับกรุงโซล  
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำง
เยือนกรุงโซล) งบประมำณ 
750,000.- บำท (ด ำเนินกำร)  
2. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มีควำม
ถนัดเฉพำะทำงร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเยือนจังหวัด
ฟูกูโอกะ) งบประมำณ 325,600.- 
บำท (ด ำเนินกำร) 
3. โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร 
Shanghai Youth Interactive 
Friendship Camp งบประมำณ 
190,000.- บำท (ด ำเนินกำร)  
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีกำรค ำนวณ 
พิจำรณำจำกจ ำนวนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครที่น ำควำมรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ หำรด้วยจ ำนวนเยำวชนฯ ที่
เข้ำร่วมในแต่ละโครงกำร คูณ 100 
ค่ำที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ 
 

4. โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017 
Chongqing Summer Camp for 
Overseas Chinese Youth 
งบประมำณ 830,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
5. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครกับจังหวัดไอจิ 
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำง
เยือนจังหวัดไอจิ) งบประมำณ 
951,500.- บำท (ด ำเนินกำร) 
6. โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำร
แลกเปลี่ยน Daegu International 
Youth Camp ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
งบประมำณ 520,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร)  
7. โครงกำรค่ำยเยำวชนเมืองพี่เมือง
น้องกรุงปักกิ่ง ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
งบประมำณ 230,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   8. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ
เยำวชนร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของ
กรุงเทพมหำนคร งบประมำณ 
340,000.- บำท (ด ำเนินกำร)  
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ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ท่ี 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหำนคร 1 เครือข่ำย 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
มำตรกำรที่ 1 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ด้ำนพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนคร 

จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรมที่มี
ในกรุงเทพมหำนคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
เครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรม หมำยถึง 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
ประกอบด้วยคนจำกต่ำงวัฒนธรรมให้
เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับเมืองในต่ำงประเทศ
เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย 
พหุวัฒนธรรมในอนำคตด้วย 
 
ค่าเป้าหมาย  
1 เครือข่ำย 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ ำนวนเครือข่ำยฯ ที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินโครงกำร 

1. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครกับจังหวัดไอจิ  
(เยำวชนจังหวัดไอจิเดินทำงเยอืน กทม.) 
งบประมำณ 514,200.- บำท (ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครกับกรุงโซล  
(เยำวชนกรุงโซลเดินทำงเยือน กทม.) 
งบประมำณ 790,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
3. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มีควำม
ถนัดเฉพำะทำงร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
(เยำวชนจังหวัดฟูกูโอกะเยือน กทม.) 
งบประมำณ 290,700.- บำท 
(ด ำเนินกำร)  
4. กิจกรรมกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะ
ร่วมกับสถำนเอกอัครรำชทูตและชุมชน
ชำวต่ำงประเทศในกรุงเทพมหำนคร 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 
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ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.1 สนับสนุนการประกอบธุรกิจ 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหำนครที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ 

ร้อยละ 80 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด
และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนรวมทั้งจัดงำนแสดงสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉพำะกลุ่ม 

1. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริม
ศักยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำร
ประชุมหรือนิทรรศกำรนำนำชำติ 
2. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่น ำไป
ประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริม
ศักยภำพของกรุงเทพมหำนคร 
หมำยถึง กำรเข้ำร่วมกำรประชุม 
นิทรรศกำร รวมถึงกำรน ำผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกรุงเทพมหำนคร ไปจัด
แสดงในต่ำงประเทศ หรือกำรเปิด
โอกำสให้ผู้ประกอบกำรของ
กรุงเทพมหำนคร ได้เข้ำร่วมเวที
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเปิด
ควำมสัมพันธ์กับองค์กรหรือเมืองใน
ต่ำงประเทศเพื่อให้ผู้แทน
กรุงเทพมหำนครได้แสดงวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของเมือง 
 
 

1. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระดับ
ผู้น ำเมืองหลวงกลุ่มประเทศสมำชิก
อำเซียน (The Meeting of 
Governors/Mayors of the Capitals 
of ASEAN 2017) งบประมำณ 
500,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของเมืองหลวงใน
กลุ่มประเทศอำเซียน (The Senior 
Officials Meeting of the Capitals 
of ASEAN 2018) งบประมาณ 
500,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  2. ผลิตภัณฑ์ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกรุงเทพมหำนคร ตลอดจน
สินค้ำ และบริกำรของผู้ประกอบกำรที่
จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
 
ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละ 80 
2. อย่ำงน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
1. คิดค่ำควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
ก ำหนดไว้ถึงกำรอนุมัติโครงกำรและ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย คิดเป็น 
ร้อยละ 80 
2. นับจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่น ำไปจัด
แสดง ประชำสัมพันธ์ หรือขำย ในกำร
ประชุมหรือนิทรรศกำรนำนำชำติที่
อนุญำตให้มีกำรน ำผลิตภัณฑ์ไป
ประชำสัมพันธ์ 
 

3. โครงกำรเข้ำร่วมงำนกวำงโจวแฟร์ 
2018 ณ นครกวำงโจว งบประมำณ 
2,128,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
4. โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม กำรตลำด และกำรท่องเที่ยว 
ณ เมืองพี่เมืองน้องของ
กรุงเทพมหำนคร งบประมำณ 
500,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
5. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้ำงและขยำยควำมก้ำวหน้ำด้ำน
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนำนำชำติ 
งบประมำณ 1,500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
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ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
เป้าประสงค์ท่ี 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้า และการท่องเท่ียวเพ่ือสร้าง  
   แรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดประชุมหรือสนับสนุนกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรหรือหน่วยงำน
ในพื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 

ร้อยละ 80 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนุนกำรจัดกำร
ประชุมและนิทรรศกำรที่
กรุงเทพมหำนครหรือหน่วยงำนใน
พื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 

ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัด
ประชุมหรือสนับสนุนกำรจัดประชุม
และนิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนคร
ด ำเนินกำรหรือหน่วยงำนในพื้นที่
ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
กำรด ำเนินกำรเพื่อเป็นเจ้ำภำพจัดกำร
ประชุมนำนำชำติ หมำยถึง กำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม กำรประชุมหำรือหรือ
กำรเจรจำกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในด้ำน
สำรัตถะและกำรบริหำรกำรประชุม 
เพื่อเตรียมกำรให้กรุงเทพมหำนครมี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรประชุม
นำนำชำติ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
 

1. โครงกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม
หรือสร้ำงเครือข่ำยนำนำชำติเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจเมือง งบประมำณ 
2,600,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรจัดงำน Days of 
Moscow ณ กรุงเทพมหำนคร 
งบประมำณ 2,000,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีกำรค ำนวณ 
คิดค่ำควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
ก ำหนดไว้ถึงกำรอนุมัติโครงกำรและ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย คิดเป็น 
ร้อยละ 80 
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ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและ 
   เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะมุ่งสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ 

ร้อยละ 30 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มำตรกำรที่ 1 พัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกร ยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพ
และคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละสำย
งำนให้มุ่งสูงควำมเป็นมืออำชีพ และ
สอดคล้องกับกำรเป็นมหำนครแห่ง
เอเชีย 

1. จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำ
เน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำ
เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำน 
2. ร้อยละของบุคลำกรของ
กรุงเทพมหำนครได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
งำนต่ำงประเทศผ่ำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกร
กรุงเทพมหำนครที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร
ในต่ำงประเทศ ได้น ำเน้ือหำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรไป
เผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์ตำมสื่อ
ต่ำงๆ เช่น สิ่งตีพิมพ์ เว็บไซต์ 
Facebook หรือกำรน ำเสนอในเวที
สำธำรณะ รวมถึงกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนโดยอำศัยควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร 
 
 
 
 

1. โครงกำรสัมมนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
เมืองพี่เมืองน้องในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน งบประมำณ 
1,000,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำร
ประชุม Moscow Urban Forum 
งบประมำณ 1,500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
3. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม Asian 
Pacific Cities Summit – Working 
Level Meeting (APCS) งบประมำณ 
500,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
4. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมที่จัด
โดย Asian Mayors Forum (AMF) 
งบประมำณ 500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  2. บุคลำกรของกรุงเทพมหำนคร
จะต้องผ่ำนกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับงำนต่ำงประเทศ และท ำ
แบบทดสอบได้คะแนนผ่ำนตำมเกณฑ์
ที่ก ำหนด 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 30 
2. ร้อยละ 60 
วิธีกำรค ำนวณ 
1. พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกร
กรุงเทพมหำนครที่น ำควำมรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ หำรด้วยจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมทุกโครงกำร คูณ 100 ค่ำที่ได้
จะต้องไม่น้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 
2. พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรที่ท ำ
แบบทดสอบวัดผลควำมรู้เกี่ยวกับงำน
ต่ำงประเทศที่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด หำร
ด้วยจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดที่เข้ำร่วม
โครงกำร คูณ 100 ค่ำที่ได้จะต้องไม่
น้อยกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

5. โครงกำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร CITYNET 
งบประมำณ 500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร)  
6. โครงกำรเข้ำร่วมประชุมที่จัดโดย
องค์กร Metropolis งบประมำณ 
1,000,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
7. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหรือกำร
แลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับเมืองพี่
เมืองน้องของกรุงเทพมหำนคร 
งบประมำณ 40,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
8. โครงกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของ
กรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับงำนกำร
ต่ำงประเทศ งบประมำณ  
500,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มำตรกำรที่ 4 ส ำรวจภำพลักษณ์ด้ำน
ควำมเป็นมืออำชีพด้ำนคุณธรรม/
จริยธรรมของบุคลำกรต่อสังคมภำยนอก 

จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำ
เน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำ
เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำน 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลัก
สมรรถนะ หมำยถึง บุคลำกร
กรุงเทพมหำนครที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร
ในต่ำงประเทศ ได้น ำเน้ือหำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรไป
เผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์ตำมสื่อ
ต่ำงๆ เช่น     สิ่งตีพิมพ์ เว็บไซต์ 
Facebook หรือกำรน ำเสนอในเวที
สำธำรณะ รวมถึงกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนโดยอำศัยควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร 
 

1. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมของ
องค์กรที่กรุงเทพมหำนครไม่ได้เข้ำร่วม
เป็นสมำชิก งบประมำณ  
900,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมด้ำน
นวัตกรรมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
งบประมำณ 500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
3. โครงกำรเข้ำร่วมประชุมเกี่ยวกับ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก 
งบประมำณ 1,000,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
4. โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกำรประชุม
ทั้งในเชิงวิชำกำรและปฏิบัติกำรใน
ระดับนำนำชำติด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำเมืองในต่ำงประเทศ เพื่อแสดง
ศักยภำพและวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำ
เมืองของกรุงเทพมหำนคร 
งบประมำณ 500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกร
กรุงเทพมหำนครที่น ำควำมรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ หำรด้วยจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมทุกโครงกำร คูณ 100 ค่ำที่ได้
จะต้องไม่น้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 
 
 

5. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรออกแบบ กำรวำงผังเมือง และกำร
พัฒนำเมือง งบประมำณ 500,000.- 
บำท (ด ำเนินกำร) 
6. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ 
World e-Government 
Organization (WeGo) งบประมำณ 
500,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
7. โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกำรประชุม
เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือและ
เสริมสร้ำงศักยภำพของเมืองในกรอบ
ขององค์กำรสหประชำชำติและ
องค์กำรระหว่ำงประเทศอื่นๆ 
งบประมำณ 1,000,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร)  
8. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/กำร
ประชุมในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง 
งบประมำณ 120,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร)  
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   9. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกระชับ
ควำมสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องใน
ระดับผู้บริหำรเมือง งบประมำณ 
1,000,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
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ตาราง ข. ภารกิจงานประจ า 

ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.1 สนับสนุนการประกอบธุรกิจ 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหำนครที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ 

ร้อยละ 80 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

มำตรกำรของหน่วยงำนที่ 1   
กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหำนครและสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจำก
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรด้ำนกำรตลำดและกำร
สร้ำงภำพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหำนครเพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่นักลงทุนจำกต่ำงประเทศ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ หมำยถึง 
รำยงำนที่ได้น ำเสนอผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร
เกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ทำงเศรษฐกิจและส่งเสริมภำพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหำนครในต่ำงประเทศ 
 

ค่าเป้าหมาย  
3 ฉบับ 
 

วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ ำนวนรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรที่ได้
น ำเสนอผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครทรำบ
เรียบร้อยแล้ว 
  

1. โครงกำรเข้ำร่วมงำน Seoul 
Friendship Fair งบประมำณ 
580,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
เมือง หรือองค์กำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเพื่อส่งเสริม
ศักยภำพของเมือง งบประมำณ 
1,500,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
3. โครงกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลชำนตง 
งบประมำณ 900,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 

ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
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มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรม  
         และจริยธรรม 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรด้วยควำมอบอุ่นเป็นมิตรแก่
คนทุกชำติ ทุกภำษำ ทุกวัฒนธรรม 

1. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำรกับเมืองใน
ต่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต 
องค์กำรระหว่ำงประเทศ ภำคเอกชน
และชุมชนชำวต่ำงประเทศ 
 
2. มีฐำนข้อมูลของกำรจัดกำรศึกษำ  
ดูงำนและกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และเผยแพร่ภำพลักษณ์ของบุคลำกร
กรุงเทพมหำนคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ควำมส ำเร็จ หมำยถึง ผลลพัธข์อง
กำรด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำร เช่น กำร
ประสำนงำนนัดหมำย กำรต้อนรับ  
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับรอง   
พระรำชอำคันตุกะ บุคคล และคณะ
บุคคลจำกต่ำงประเทศ  กำรจัดเลี้ยง 
กำรจัดก ำหนดกำรเข้ำพบปะหำรือ 
ข้อรำชกำรกับผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร  
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรล่ำม กำรเขียน
ค ำกล่ำว กำรโต้ตอบจดหมำย กำรแปล 
และกำรตรวจร่ำงเอกสำร  
ผลลัพธ์ หมำยถึง ผลจำกกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำร เช่น กำร
ด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำร
กรุงเทพมหำนคร หนังสือตอบจำก
เมืองในต่ำงประเทศ สถำน
เอกอัครรำชทูต องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ภำคเอกชน หรือชุมชนชำว
ต่ำงประเทศ  

1. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำร
กับเมืองในต่ำงประเทศ สถำน
เอกอัครรำชทูต องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ภำคเอกชนและชุมชนชำว
ต่ำงประเทศ (ไม่ใช้งบประมำณ) 
2. กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำดูงำนและ
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นและเผยแพร่ภำพลักษณ์
ของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร  
(ไม่ใช้งบประมำณ) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
  2. ฐำนข้อมูล หมำยถึง กำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสำร
ธรรมดำ เอกสำรออนไลน์ และ
ฐำนข้อมูลดิจิตอลในรูปแบบอื่นๆ 
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ ดูงำนและ
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำง
บุคคลหรือคณะบุคคลจำกต่ำงประเทศ 
กับผู้แทนหรือหน่วยงำนของ
กรุงเทพมหำนคร  
 
ค่าเป้าหมาย 
มีฐำนข้อมูล 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
พิจำรณำจำกฐำนข้อมูลที่สร้ำงขึ้น
จะต้องมีเน้ือหำครอบคลุมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ดูงำนและกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทุกคร้ัง  
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
มำตรกำรที่ 4 ส ำรวจภำพลักษณ์ด้ำน
ควำมเป็นมืออำชีพด้ำนคุณธรรม/
จริยธรรมของบุคลำกรต่อสังคมภำยนอก 

จ ำนวนคร้ังของกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุร่วมกับเมืองใน
ต่ำงประเทศ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
จ ำนวนคร้ัง หมำยถึง จ ำนวนคร้ังของ 
กำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรดูแลผู้สูงอำยุร่วมกับเมืองใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งเกิดจำกกำร
ประสำนงำนของส ำนักงำนกำร
ต่ำงประเทศ 
 
ค่าเป้าหมาย 
3 คร้ัง 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
พิจำรณำจำกจ ำนวนคร้ังของกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรดูแลผู้สูงอำยุร่วมกับเมืองใน
ต่ำงประเทศ 
 

1. กิจกรรมกำรประสำนงำนเพื่อกำร
ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวเชิงป้องกัน
ร่วมกับเมืองในต่ำงประเทศ  
(ไม่ใช้งบประมำณ) 
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ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและ 
   เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะมุ่งสู่ควำม
เป็นมืออำชีพ 

ร้อยละ 30 

 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรด้วยควำมอบอุ่นเป็นมิตรแก่
คนทุกชำติ ทุกภำษำ ทุกวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดมำตรกำร 

1. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำรกับเมืองใน
ต่ำงประเทศ สถำนเอกอัครรำชทูต 
องค์กำรระหว่ำงประเทศ ภำคเอกชน
และชุมชนชำวต่ำงประเทศ 
2. จ ำนวนคร้ังของกำรจัดกำรศึกษำดู
งำนและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเผยแพร่
ภำพลักษณ์ของบุคลำกร
กรุงเทพมหำนคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพิธีกำร 
หมำยถึง กำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำพบ
ผู้บริหำร กำรรับรองพระรำช
อำคันตุกะ อำคันตุกะ และกำรประชุม
หำรือข้อรำชกำรระหว่ำง
กรุงเทพมหำนครและผู้แทนจำก
ต่ำงประเทศ  รวมถึงกำรด ำเนินงำนที่
เป็นผลลัพธ์มำจำกกำรประสำนงำน
หรือกำรหำรือดังกล่ำว 
 

1. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำร
กับเมืองในต่ำงประเทศ สถำน
เอกอัครรำชทูต องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ภำคเอกชนและชุมชนชำว
ต่ำงประเทศ (ไม่ใช้งบประมำณ) 
2. กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำดูงำนและ
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นและเผยแพร่ภำพลักษณ์
ของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  2. กำรจัดกำรศึกษำดูงำนและ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ หมำยถึง 
กำรจัดให้คณะผู้แทนจำกต่ำงประเทศ
ได้เข้ำชมกำรด ำเนินงำนของ
กรุงเทพมหำนครในกำรบริหำรจัด
กำรเมือง 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 60 
2. มีฐำนข้อมูล 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
1. พิจำรณำจำกจ ำนวนกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จจนถึงขั้นผลลัพธ์จำก
กำรประสำนงำน/กำรหำรือระหว่ำง
ผู้บริหำร 
2. พิจำรณำจำกกำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่
ครอบคลุมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัด
ศึกษำดูงำนและกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ทุกคร้ัง 
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ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน 
เป้าหมายท่ี 3.3.3 ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ท่ี 3.3.3.4 พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชน 
   ในช่วงวัยต่างๆ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
1. ร้อยละของกำรน ำ
ควำมรู้เรื่องกำรไป
แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ใน
ต่ำงประเทศมำ
ประชำสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 นิยาม/ค าอธิบาย 
กำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำ
ประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ หมำยถึง 
เยำวชนกรุงเทพมหำนครได้น ำควำมรู้ที่
ได้จำกกำรเข้ำร่วมในแต่ละโครงกำรฯ 
มำเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสำธำรณะ เช่น 
เว็บไซต์ Facebook กำรน ำเสนอใน
เวทีต่ำงๆ เป็นต้น 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
พิจำรณำจำกจ ำนวนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครที่น ำควำมรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ หำรด้วยจ ำนวนเยำวชนฯ ที่
เข้ำร่วมในแต่ละโครงกำร คูณ 100 
ค่ำที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

มำตรกำรที่ 4 สร้ำงควำม
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กำรจัดแหล่งเรียนรู้กับ
องค์กรต่ำงๆ ทั้ง
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

1. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครกับกรุงโซล  
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำง
เยือนกรุงโซล) งบประมำณ 
750,000.- บำท (ด ำเนินกำร)  
2. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มี
ควำมถนัดเฉพำะทำงร่วมกับจังหวัด
ฟูกูโอกะ (เยำวชนกรุงเทพมหำนคร
เยือนจังหวัดฟูกูโอกะ) งบประมำณ 
325,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
3. โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วม
โครงกำร Shanghai Youth 
Interactive Friendship Camp 
งบประมำณ 190,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
 

ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.พิธีกำร 
 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริม 
 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.พิธีกำร 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
    4. โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำร

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017 
Chongqing Summer Camp for 
Overseas Chinese Youth 
งบประมำณ 830,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
5. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครกับจังหวัดไอจิ 
(เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำง
เยือนจังหวัดไอจิ) งบประมำณ 
951,500.- บำท (ด ำเนินกำร) 
6. โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำร
แลกเปลี่ยน Daegu International 
Youth Camp ประจ ำปี พ.ศ. 
2561 งบประมำณ 520,000.- 
บำท (ด ำเนินกำร)  
7. โครงกำรค่ำยเยำวชนเมืองพี่
เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจ ำปี พ.ศ. 
2560 งบประมำณ 230,000.- 
บำท (ด ำเนินกำร) 
 

ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริม 
 
 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.พิธีกำร 
 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริม 
 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริม 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
    8. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ

เยำวชนร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง
ของกรุงเทพมหำนคร งบประมำณ 
340,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 

ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริม 
 

มิติท่ี 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 
เป้าหมายท่ี 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง  
     สันติสุขและปรองดอง 
เป้าประสงค์ท่ี 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 
           กรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
2. จ ำนวนเครือข่ำยด้ำน
พหุวัฒนธรรมที่มีใน
กรุงเทพมหำนคร 

1 เครือข่ำย นิยาม/ค าอธิบาย 
เครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรม หมำยถึง 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ประกอบด้วย
คนจำกต่ำงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเมือง
ในต่ำงประเทศเพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำง
เครือข่ำยพหุวัฒนธรรมในอนำคตด้วย 
 

มำตรกำรที่ 1 สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ด้ำนพหุวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหำนคร 

1. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครกับจังหวัดไอจิ  
(เยำวชนจังหวัดไอจิเดินทำงเยือน
กรุงเทพมหำนคร) งบประมำณ 
514,200.- บำท (ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน
กรุงเทพมหำนครกับกรุงโซล  
(เยำวชนกรุงโซลเดินทำงเยือน
กรุงเทพมหำนคร) งบประมำณ 
790,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
 

ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.พิธีกำร 
 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริมฯ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
  วิธีกำรค ำนวณ 

นับจ ำนวนเครือข่ำยฯ ที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินโครงกำร 

 3. โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มี
ควำมถนัดเฉพำะทำงร่วมกับจังหวัด
ฟูกูโอกะ (เยำวชนจังหวัดฟูกูโอกะ
เยือนกรุงเทพมหำนคร) 
งบประมำณ 290,700.- บำท 
(ด ำเนินกำร)  
4. กิจกรรมกำรพัฒนำพื้นที่
สำธำรณะร่วมกับสถำน
เอกอัครรำชทูตและชุมชนชำว
ต่ำงประเทศในกรุงเทพมหำนคร 

ส่วนส่งเสริมฯ/  
ก.ส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
ส่วนแผนฯ/  
ก.แผนฯ 
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มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าหมายท่ี 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.1 สนับสนุนการประกอบธุรกิจ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
3. ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินโครงกำร
ประชำสัมพันธ์ส่งเสริม
ศักยภำพของ
กรุงเทพมหำนครในกำร
ประชุมหรือนิทรรศกำร
นำนำชำติ 

ร้อยละ 80 นิยาม/ค าอธิบาย 
กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพ
ของกรุงเทพมหำนคร หมำยถึง กำรเข้ำ
ร่วมกำรประชุม นิทรรศกำร รวมถึง
กำรน ำผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหำนคร ไปจัดแสดงใน
ต่ำงประเทศ หรือกำรเปิดโอกำสให้
ผู้ประกอบกำรของกรุงเทพมหำนคร ได้
เข้ำร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
เพื่อพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ รวมถึง
กำรเปิดควำมสัมพันธ์กับองค์กรหรือ
เมืองในต่ำงประเทศเพื่อให้ผู้แทน
กรุงเทพมหำนครได้แสดงวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของเมือง 
วิธีกำรค ำนวณ 
คิดค่ำควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
ก ำหนดไว้ถึงกำรอนุมัติโครงกำรและ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย คิดเป็น 
ร้อยละ 80 

มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริม
ด้ำนกำรตลำดและกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนรวมทั้งร่วมจัดงำน
แสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์
ชุมชนเฉพำะกลุ่ม 

1. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
ระดับผู้น ำเมืองหลวงกลุ่มประเทศ
สมำชิกอำเซียน (The Meeting of 
Governors/Mayors of the 
Capitals of ASEAN 2017) 
งบประมำณ 500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของเมืองหลวง
ในกลุ่มประเทศอำเซียน (The 
Senior Officials Meeting of the 
Capitals of ASEAN 2018) 
งบประมาณ 500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
 

ส่วนแผนฯ/ 
ก.ศักยภำพฯ 
 
 
 
 
 
ส่วนแผนฯ/ 
ก.ศักยภำพ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
4. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่
น ำไปประชำสัมพันธ์ใน
ต่ำงประเทศ 

อย่ำงน้อย  
5 ผลิตภัณฑ์ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ผลิตภัณฑ์ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกรุงเทพมหำนคร ตลอดจนสินค้ำ 
และบริกำรของผู้ประกอบกำรที่จด
ทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
นับจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่น ำไปจัดแสดง 
ประชำสัมพันธ์ หรือขำย ในกำรประชุม
หรือนิทรรศกำรนำนำชำติที่อนุญำตให้
มีกำรน ำผลิตภัณฑ์ไปประชำสัมพันธ์ 

มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริม
ด้ำนกำรตลำดและกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนรวมทั้งร่วมจัดงำน
แสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์
ชุมชนเฉพำะกลุ่ม 

1. โครงกำรเข้ำร่วมงำนกวำงโจวแฟร์ 
2018 ณ นครกวำงโจว 
งบประมำณ 2,128,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรม กำรตลำด และ
กำรท่องเที่ยว ณ เมืองพี่เมืองน้อง
ของกรุงเทพมหำนคร งบประมำณ 
500,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
3. โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่ม
เสริมสร้ำงและขยำยควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนเศรษฐกิจของเมืองในระดับ
นำนำชำติ 1,500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
 

ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริมฯ 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริมฯ 
 
 
 
ส่วนแผนฯ/ 
ก.ศักยภำพฯ 
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ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
เป้าประสงค์ท่ี 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้า และการท่องเท่ียวเพ่ือสร้าง  
   แรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
5. ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จในกำรจัด
ประชุมหรือสนับสนุน
กำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำรที่
กรุงเทพมหำนคร
ด ำเนินกำรหรือหน่วยงำน
ในพื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่
ร้องขอ 

ร้อยละ 80 นิยาม/ค าอธิบาย 
กำรด ำเนินกำรเพื่อเป็นเจ้ำภำพจัดกำร
ประชุมนำนำชำติ หมำยถึง กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม กำรประชุมหำรือหรือกำร
เจรจำกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในด้ำนสำรัตถะ
และกำรบริหำรกำรประชุม เพื่อ
เตรียมกำรให้กรุงเทพมหำนครมีควำม
พร้อมในกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติ 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
คิดค่ำควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
ก ำหนดไว้ถึงกำรอนุมัติโครงกำรและ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย คิดเป็น 
ร้อยละ 80 
 

มำตรกำรที่ 1 กำร
สนับสนุนกำรจัดกำร
ประชุมและนิทรรศกำรที่
กรุงเทพมหำนครหรือ
หน่วยงำนในพื้นที่
ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 

1. โครงกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำร
ประชุมหรือสร้ำงเครือข่ำย
นำนำชำติเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
เมือง งบประมำณ 2,600,000.- 
บำท (ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำรจัดงำน Days of 
Moscow ณ กรุงเทพมหำนคร 
งบประมำณ 2,000,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 

ส่วนแผนฯ/ 
ก.แผนฯ 
 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.พิธีกำร 
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ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและ 
   เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
นิยามและวิธีการค านวณ 

เช่ือมโยง
กับ

มาตรการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

6. จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 
30 

นิยาม/ค าอธิบาย 
บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกร-
กรุงเทพมหำนครที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร
ในต่ำงประเทศ ได้น ำเน้ือหำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรไป
เผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์ตำมสื่อ
ต่ำงๆ เช่น สิ่งตีพิมพ์ เว็บไซต์ 
Facebook หรือกำรน ำเสนอในเวที
สำธำรณะ รวมถึงกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนโดยอำศัยควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกร
กรุงเทพมหำนครที่น ำควำมรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ หำรด้วยจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมทุกโครงกำร คูณ 100 ค่ำที่ได้

มำตรกำร
ที่ 1 
พัฒนำ
สมรรถนะ
ของ
บุคลำกร 
ยกระดับ
มำตรฐำน
วิชำชีพ
และ
คุณภำพ
กำร
ให้บริกำร
ในแต่ละ
สำยงำน
ให้มุ่งสูง
ควำมเป็น

1. โครงกำร
สัมมนำ
ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนเมืองพี่
เมืองน้องใน
กำรวำง
แผนกำร
ด ำเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน 
งบประมำณ 
1,000,000.- 
บำท 
(ด ำเนินกำร) 
2. โครงกำร
เดินทำงเข้ำ
ร่วมกำร
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จะต้องไม่น้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

มืออำชีพ 
และ
สอดคล้อง
กับกำร
เป็นมหำ
นครแห่ง
เอเชีย 

ประชุม 
Moscow 
Urban 
Forum 
งบประมำณ 
1,500,000.- 
บำท 
(ด ำเนินกำร) 
3. โครงกำร
เข้ำร่วมกำร
ประชุม Asian 
Pacific Cities 
Summit – 
Working 
Level 
Meeting 
(APCS) 
งบประมำณ 
500,000.- 
บำท 
(ด ำเนินกำร) 
4. โครงกำร
เข้ำร่วมกำร
ประชุมที่จัด
โดย Asian 
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Mayors 
Forum 
(AMF) 
งบประมำณ 
500,000.- 
บำท 
(ด ำเนินกำร) 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
    5. โครงกำรเข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริหำร CITYNET 
งบประมำณ 500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร)  
6. โครงกำรเข้ำร่วมประชุมที่จัด
โดยองค์กร Metropolis 
งบประมำณ 1,000,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
7. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหรือ
กำรแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับ
เมืองพี่เมืองน้องของ
กรุงเทพมหำนคร งบประมำณ 
40,000.- บำท (ด ำเนินกำร) 
 

ส่วนแผนฯ/ 
ก.ศักยภำพฯ 
 
 
ส่วนแผนฯ/  
ก.ศักยภำพฯ 
 
 
ส่วนส่งเสริมฯ/ 
ก.ส่งเสริมฯ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เช่ือมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
7. ร้อยละของบุคลำกร
ของกรุงเทพมหำนคร
ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับงำน
ต่ำงประเทศผ่ำนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

 นิยาม/ค าอธิบาย 
บุคลำกรของกรุงเทพมหำนครจะต้อง
ผ่ำนกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำน
ต่ำงประเทศ และท ำแบบทดสอบได้
คะแนนผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรที่ท ำ
แบบทดสอบวัดผลควำมรู้เกี่ยวกับงำน
ต่ำงประเทศที่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด หำร
ด้วยจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดที่เข้ำร่วม
โครงกำร คูณ 100 ค่ำที่ได้จะต้องไม่
น้อยกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

มำตรกำรที่ 1 พัฒนำ
สมรรถนะของบุคลำกร 
ยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพ
และคุณภำพกำรให้บริกำร
ในแต่ละสำยงำนให้มุ่งสูง
ควำมเป็นมืออำชีพ และ
สอดคล้องกับกำรเป็นมหำ
นครแห่งเอเชีย 

1. โครงกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกร
ของกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับงำน
กำรต่ำงประเทศ 500,000.- บำท 
(ด ำเนินกำร) 
 

ส่วนแผนฯ/ 
ก.ศักยภำพฯ 
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มิติท่ี ๒  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 
ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 

๒.๑ ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.1.1 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรก่อหน้ี
ผูกพัน 

 
 
ตำมที่ สงม. ก ำหนด 

 
 
- กิจกรรมกำรก่อหน้ีผูกพันตำมก ำหนด  
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 

2.1.2 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในภำพรวม 

ตำมที่ สงม. ก ำหนด - กิจกรรมติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี       
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป)  

2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี ตำมที่ สงม. ก ำหนด - กิจกรรมกำรเบิกจ่ำยเงินให้ทันตำมก ำหนด  
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 

๒.๒ คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบ
การเงิน 
2.2.1 คะแนนของควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำงบ
กำรเงินทันเวลำและถูกต้อง 

 
 
ตำมที่ สงม. ก ำหนด 

 
 
- กิจกรรมกำรส่งรำยงำนให้ฝ่ำยกำรคลังตำมก ำหนดเวลำ 
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 

2.2.2 คะแนนของควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
รำยงำนบัญชีมูลค่ำทรัพย์สินประจ ำปี 2560 
ทันเวลำและถูกต้อง 

ตำมที่ สงม. ก ำหนด - กิจกรรมกำรควบคุมและบันทึกบัญชีทรัพย์สินในใบ
รำยงำนบัญชีมูลค่ำประจ ำปี 2560 ทันเวลำและถูกต้อง 
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 

2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ตำมที่ สตน. ก ำหนด - กิจกรรมกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ส่วนแผนฯ) 
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มิติท่ี ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
3.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเร่ือง
ร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ตำมที่ กองกลำง สนป. ก ำหนด - กิจกรรมกำรรำยงำนเร่ืองที่ได้รับร้องเรียน  
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 

3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service)  
 

ตำมที่ สกก. ก ำหนด 
?? 

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

ตำมที่ ผตร. ก ำหนด - กิจกรรมส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร  
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 
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มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร 

ตำมที่ สกก. ก ำหนด - กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสร้ำงรำชกำร
ใสสะอำดของกรุงเทพมหำนคร (ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 

4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) 
4.2.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

 
 
ตำมที่ สนอ. และ สกก. ก ำหนด 

 
 
- กิจกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของหน่วยงำน  
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 

4.2.2 ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปี 

ตำมที่ สกก. ก ำหนด - กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของบุคลำกร  
(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อโครงกำรที่ 1  โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนครกับกรุงโซล (เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนกรุงโซล)  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนข้อมูลก ำหนดกำรกับ
ต่ำงประเทศเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมควำมพร้อมนักเรียนก่อนกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อโครงกำรที่ 2  โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มีควำมถนัดเฉพำะทำงร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยำวชนกรุงเทพมหำนครเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ) 
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 
หมำยเหตุ: มีกำรด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จนถึงขั้นตอนที่ 3 กำรเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนกำรเดินทำง คิดเป็นร้อยละ 40  
    ของควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อโครงกำรที่ 3  โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร Shanghai Youth Interactive Friendship Camp  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนข้อมูลก ำหนดกำรกับ
ต่ำงประเทศเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมควำมพร้อมนักเรียนก่อนกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อโครงกำรที่ 4  โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017 Chongqing Summer Camp for Overseas Chinese Youth 
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนข้อมูลก ำหนดกำรกับ
ต่ำงประเทศเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมควำมพร้อมนักเรียนก่อนกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อโครงกำรที่ 5  โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนครกับจังหวัดไอจิ (เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยือนจังหวัดไอจิ)  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 
หมำยเหตุ: มีกำรด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จนถึงขั้นตอนที่ 3 กำรเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนกำรเดินทำง คิดเป็นร้อยละ 40  
    ของควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อโครงกำรที่ 6  โครงกำรส่งเยำวชนเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยน Daegu International Youth Camp ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนข้อมูลก ำหนดกำรกับ
ต่ำงประเทศเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมควำมพร้อมนักเรียนก่อนกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อโครงกำรที่ 7  โครงกำรค่ำยเยำวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 

หมำยเหตุ: มีกำรด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จนถึงขั้นตอนที่ 3 กำรเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนกำรเดินทำง คิดเป็นร้อยละ 40  
    ของควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของกำรน ำควำมรู้เรื่องกำรไปแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศมำประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อโครงกำรที่ 8  โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำเยำวชนร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหำนคร 
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนข้อมูลก ำหนดกำรกับ
ต่ำงประเทศเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. เตรียมควำมพร้อมนักเรียนก่อนกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2  จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหำนคร 
ชื่อโครงกำรที่ 9  โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนครกับจังหวัดไอจิ (เยำวชนจังหวัดไอจิเดินทำงเยือนกรุงเทพมหำนคร)  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนข้อมูลก ำหนดกำรกับ
ต่ำงประเทศเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ประสำนงำนก ำหนดกำรเดินทำงกับเมือง
ในต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรต้อนรับคณะเยำวชน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนยืนยันก ำหนดกำรเดินทำง 
และเตรียมกำรให้กำรต้อนรับ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. ด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2  จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหำนคร 
ชื่อโครงกำรที่ 10 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนกรุงเทพมหำนครกับกรุงโซล (เยำวชนกรุงโซลเดินทำงเยือนกรุงเทพมหำนคร)  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 – 4 ได้ด ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนยืนยันก ำหนดกำรเดินทำง 
และเตรียมกำรให้กำรต้อนรับ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. ด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 
หมำยเหตุ: มีกำรด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จนถึงขั้นตอนที่ 4 จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม  
    คิดเป็นร้อยละ 50 ของควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2  จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหำนคร 
ชื่อโครงกำรที่ 11 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชนที่มีควำมถนัดเฉพำะทำงร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (เยำวชนจังหวัดฟูกูโอกะเยือนกรุงเทพมหำนคร)  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนข้อมูลก ำหนดกำรกับ
ต่ำงประเทศเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ประสำนงำนก ำหนดกำรเดินทำงกับเมือง
ในต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรต้อนรับคณะเยำวชน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 70             

6. ประสำนงำนยืนยันก ำหนดกำรเดินทำง 
และเตรียมกำรให้กำรต้อนรับ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 90             

7. ด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำรประชุมหรือนิทรรศกำร  
   นำนำชำติ 
ชื่อโครงกำรที่ 12 โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม กำรตลำด และกำรท่องเที่ยว ณ เมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหำนคร  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำรประชุมหรือนิทรรศกำร  
   นำนำชำติ 
ชื่อโครงกำรที่ 13 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระดับผู้น ำเมืองหลวงกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of the Capitals  
   of ASEAN 2017) (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 – 2 ได้ด ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกำรประชุม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินโครงกำร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 

หมำยเหตุ: มีกำรด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จนถึงขั้นตอนที่ 2 ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ  
    คิดเป็นร้อยละ 30 ของควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำรประชุมหรือนิทรรศกำร  
   นำนำชำติ 
ชื่อโครงกำรที่ 14 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอำเซียน (The Senior Officials Meeting of the  
   Capitals of ASEAN 2018) (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำรประชุมหรือนิทรรศกำร 
   นำนำชำติ 
ชื่อโครงกำรที่ 15 โครงกำรเข้ำร่วมงำน Seoul Friendship Fair (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำรประชุมหรือนิทรรศกำร  
   นำนำชำติ 
ชื่อโครงกำรที่ 16 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยเมือง หรือองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภำพของเมือง 
   (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่น ำไปประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ 
ชื่อโครงกำรที่ 17 โครงกำรเข้ำร่วมงำนกวำงโจวแฟร์ 2018 ณ นครกวำงโจว (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมงำน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. ประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ำผลิตภัณฑ์ไปประชำสัมพันธ์ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่น ำไปประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ 
ชื่อโครงกำรที่ 18 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้ำงและขยำยควำมก้ำวหน้ำด้ำนเศรษฐกิจของเมืองในระดับนำนำชำติ  
   (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมงำน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. ประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ำผลิตภัณฑ์ไปประชำสัมพันธ์ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดประชุมหรือสนับสนุนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรหรือหน่วยงำน  
   ในพื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 
ชื่อโครงกำรที่ 19 โครงกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมหรือสร้ำงเครือข่ำยนำนำชำติเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเมือง  
   (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนงำนกับเมืองที่ท ำหน้ำที่
เลขำธิกำรกำรประชุมเพื่อเสนอตัวเป็น
เจ้ำภำพ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. ประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปหลักกำรเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม  

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ของกรุงเทพมหำนครเพื่อจัดเตรียมกำร
ประชุมทั้งด้ำนสำรัตถะ และพิธีกำร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

4. สรุปรำยงำนข้อมูลและขอควำมเห็นชอบ
กำรเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมจำกผู้บริหำรฯ  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. จัดเตรียมข้อมูล ก ำหนดกำร และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อยืนยันกำรเดินทำง  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. กำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดประชุมหรือสนับสนุนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรที่กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรหรือหน่วยงำน 
   ในพื้นที่ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอ 
ชื่อโครงกำรที่ 20 โครงกำรจัดงำน Days of Moscow ณ กรุงเทพมหำนคร (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 – 4 ได้ด ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

5. จัดเตรียมข้อมูล ก ำหนดกำร และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรประชุม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อยืนยันกำรเดินทำง  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

หมำยเหตุ: มีกำรด ำเนินโครงกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จนถึงขั้นตอนที่ 4 สรุปรำยงำนข้อมูลและขอควำมเห็นชอบกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน  
    จำกผู้บริหำรฯ คิดเป็นร้อยละ 60 ของควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 21 โครงกำรสัมมนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเมืองพี่เมืองน้องในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประสำนงำนกับเมืองพี่เมืองน้องเพื่อหำ
ข้อมูลควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินโครงกำร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20             

2. ประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปหลักกำรเป็นเจ้ำภำพจัดสัมมนำ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40             

3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ของกรุงเทพมหำนครเพื่อจัดเตรียมกำร
ประชุมทั้งด้ำนสำรัตถะ และกำรบริหำร
จัดกำร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50             

4. สรุปรำยงำนข้อมูลและขอควำมเห็นชอบ
โครงกำรจำกผู้บริหำรฯ  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. จัดเตรียมข้อมูล ก ำหนดกำร และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรสัมมนำ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อยืนยันก ำหนดกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. กำรจัดสัมมนำตำมก ำหนดกำร ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 22 โครงกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุม Moscow Urban Forum (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 23 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม Asian Pacific Cities Summit – Working Level Meeting (APCS)  
   (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 24 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมที่จัดโดย Asian Mayors Forum (AMF) (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 



82 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 25 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร CITYNET (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 



83 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 26 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมที่จัดโดยองค์กร Metropolis (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 



84 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 27 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรหรือกำรแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหำนคร  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 



85 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 28 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมขององค์กรที่กรุงเทพมหำนครไม่ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 

 



86 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 29 โครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมด้ำนนวัตกรรมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 30 โครงกำรเข้ำร่วมประชุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 31 โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกำรประชุมทั้งในเชิงวิชำกำรและปฏิบัติกำรในระดับนำนำชำติด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำ  
   เมืองในต่ำงประเทศ เพื่อแสดงศักยภำพและวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำเมืองของกรุงเทพมหำนคร 
   (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 32 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรวำงผังเมือง และกำรพัฒนำเมือง 
   (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 33 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ World e-Government Organization (WeGo)  (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 34 โครงกำรจัดหรือเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือและเสริมสร้ำงศักยภำพของเมืองในกรอบขององค์กำรสหประชำชำติ  
   และองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่นๆ   (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 35 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/กำรประชุมในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง  (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสมรรถนะมีกำรน ำเน้ือหำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำเผยแพร่/ 
   ประชำสัมพันธ์หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ชื่อโครงกำรที่ 36 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องในระดับผู้บริหำรเมือง  
   (ส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. รับเรื่องและพิจำรณำเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ที่กรุงเทพมหำนครจะได้รับ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ติดต่อประสำนงำนในรำยละเอียดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท ำแผนด ำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
เพื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลกำรเดินทำง 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. เดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครที่ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับงำนกำรต่ำงประเทศผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
ชื่อโครงกำรที่ 37 โครงกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับงำนกำรต่ำงประเทศ (ส่วนแผนงำนและส่งเสริมศักยภำพของเมือง) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น ควำมเป็นไปได้ 
และกลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินโครงกำร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10             

2. ประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30             

3. พิจำรณำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบกำร
ด ำเนินโครงกำรจำกผู้บริหำรฯ  

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50             

4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สรุปแผนจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 60             

5. ขออนุมัติโครงกำรและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 70             

6. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80             

7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งในและ
ต่ำงประเทศเพื่อด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำร 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 90             

8. กำรด ำเนินโครงกำรตำมก ำหนดกำร ร้อยละ 10 ร้อยละ 100             
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 

 
 


