แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานการตางประเทศ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

3. ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยง
โอกาสและนําองคความรูจากตางประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการดําเนิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเมืองตาเหลียน
สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ
ประเทศญี่ปุน และเมืองพี่เมืองนองอ่ น
ื ๆ
และไดมีการจัดทําทําวิดิโอสําหรับการ
ประชาสัมพันธเมืองผานเครือขายพหุ
วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จ
เรียบรอยแลว และจะสงตอใหกับเมืองพี่
เมืองนองของกรุงเทพมหานครตอไป

(ไตรมาส 3) - ประชุมหารือกับสํานักสิ่ง
แวดลอมเรื่องจัดการอบรมดานการจัดการ
มูลฝอยระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2
564 ณ หองประชุมสํานักสิ่งแวดลอม
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 - เลื่อนการ
ดําเนินการการประชุมทางไกลผานจอภาพ
กับกรุงบูดาเปสต สาธารณรัฐฮังการีออกไป
กอน ไดประสานขอความอนุเคราะหสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีนําสง
หนังสือห
 รือเ อกสารชแ
ี้ จงทเี่ ป็ นล
 ายลก
ั ษณ
อักษรเกี่ยวกับการขอเลื่อนการประชุม เพื่อ
ใชเป็ นหลักฐานประกอบโครงการตอไป

(ระดับ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนงาน
เพื่อสงเสริมความสามารถและศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand หรือ OTOP หรือ SMEs) ไปสู
ระดับสากล

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

กร
ุงเ

3

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

าน

1. ระดับความสําเร็จของเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ไดรับ
การพัฒนา

กลยุทธ

ห

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการประสานงาน
กับบริษท
ั ผูรับจาง และผูประกอบการเพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการข้ น
ึ สู
แพลตฟอรมออนไลน

(ระดับ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(1.1). 1.1 โครงการสรางสังคมพหุ
วัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง
(สวนสงเสริมฯ)
ความกาวหน าของงาน :60%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวนสงเสริมความ
สัมพันธระหวางเมือง

(2.1). 3.2 โครงการสงเสริมความ
สวนสงเสริมความ
รวมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สัมพันธระหวางเมือง
กับเมืองพี่เมืองนอง (สวนสงเสริมฯ)
ความกาวหน าของงาน :90%
(2.2). 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการ สวนสงเสริมความ
เดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมือง สัมพันธระหวางเมือง
พี่เมืองนอง (สวนสงเสริมฯ)
ความกาวหน าของงาน :70%
(3.1). 2.1 โครงการจัดหรือเขารวม สวนแผนงานและสง
กิจกรรมเพื่อสงเสริมศักยภาพและ เสริมศักยภาพของเมือง
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชา
ติ
ความกาวหน าของงาน :95%

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8. จํานวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือ
หารือใหกับผูบริการระดับสูง

0.0.

ผลผลิต
(Output)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

7

7. รอยละของการนํ าความรูเรื่องการไป
แลกเปลี่ยนประสบการณในตางประเทศมา
ประชาสัมพันธหรือเผยแพร

8

กร
ุงเ

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

40.00
(รอยละ)

6. จํานวนเอกสารที่แปลและตรวจราง
ภาษาอังกฤษ

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(หน า)

(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(4.1). 4.1 โครงการเขารวมการประ สวนแผนงานและสง
ชุม/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ โดยเมืองหรือ เสริมศักยภาพของเมือง
องคการระหวางประเทศในระดับ
เมืองที่กรุงเทพมหานครเป็ นสมาชิก
(สวนแผนงานฯ)
ความกาวหน าของงาน :97%

(ไตรมาส 3) เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป
จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 จะบรรเทาลง ทัง้ นี้ ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
วางแผนและปรับรูปแบบกิจกรรมอยูเสมอ

(5.1). 5.1 โครงการเขารวมการประ สวนแผนงานและสง
ชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ
เสริมศักยภาพของเมือง
องคการระหวางประเทศในกลุม
ประเทศอาเซียน (สวนแผนงานฯ)
ความกาวหน าของงาน :60%

(ไตรมาส 3) - รายงานผลการเยี่ยมคารวะ
แลว: นอรเวย สาธารณรัฐแอฟริกาใต
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน แคนาดา
ฟิ นแลนด - เลื่อนการเยี่ยมคารวะ: เดนมา
รก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู
อํานวยการภาคพ้ น
ื เอเชียและเอเชียใต
องคการสภาพัฒนาการคาฮองกง

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
กรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบรอยแลว (2
โครงการ) อยูระหวางการประสานงานกับ
นครเฉิงตู เซี่ยงไฮ และตาดําเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จ
เรียบรอยแลว (2 โครงการ) อยูระหวาง
การประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ และ
ตาเหลียน (3 โครงการ)เหลียน (3 โครง
การ)

(5.2). 5.2 โครงการสงเสริม
สวนแผนงานและสง
ศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก เสริมศักยภาพของเมือง
(สวนแผนงานฯ)
ความกาวหน าของงาน :65%
(6.1). 8.1 โครงการการรับรอง
สวนสงเสริมความ
เอกอัครราชทูตและบุคคลสําคัญจาก สัมพันธระหวางเมือง
ตางประเทศ
ความกาวหน าของงาน :80%

(7.1). 7.1 โครงการพัฒนาเยาวชน
กรุงเทพมหานครรวมกับเมืองพี่
เมืองนอง
ความกาวหน าของงาน :60%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแปลเอกสารตามที่ (8.1). 6.1 การแปลและตรวจราง
ไดรับการรองขอและไดรับการมอบหมาย เอกสารภาษาอังกฤษ
จํานวน 74 หน า
ความกาวหน าของงาน :95%

(หน า)

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ไดเผยแพรส่ อ
ื ประชาสัมพันธ
ในชองทางส่ อ
ื สังคมออนไลนตาง ๆ เชน
YouTube, Facebook, YouKu, Weibo
แลว และอยูระหวางการประสานและ
ติดตามการเผยแพรส่ อ
ื ประชาสัมพันธกับ
เมือง และองคการระหวางประเทศ

(รอยละ)

ท

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

คร

5. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจเมืองระหวางสถาน
เอกอัครราชทูตตางประเทศและกลุมเขต
ของกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

าน

5

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานครกับเมืองหรือองคการตาง
ประเทศ

กลยุทธ

ม

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

2/4

สวนสงเสริมความ
สัมพันธระหวางเมือง

สวนสงเสริมความ
สัมพันธระหวางเมือง
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มิติท่ี
9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

5.1) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

5.2) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน

ห

(10.1). 4.1) ความสําเร็จในการ
เสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :80%

ม

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ไดดําเนินการเบิกจายในสวน (9.1). 5.1) ความสําเร็จของการเบิก ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
หมวดรายจายอ่ น
ื ของกิจกรรมในโครงการ จายงบประมาณในภาพรวม
พัฒนาเยาวชนฯ และโครงการสรางสังคม ความกาวหน าของงาน :70%
พหุวัฒนธรรมฯ เรียบรอยแลว คาสมาชิก
องคการ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุน
เรียบรอยแลว ในสวนของหมวดรายจาย
อื่น โครงการคาใชจายในการเขารวมการ
ประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ
องคการระหวางประเทศในระดับเมืองที่
กรุงเทพมหานครเป็ นสมาชิก อยูในขน
ั้
ตอนกระบวนการตรวจรับ และเตรียมเบิก
จายตอไป
(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการ “BMA
Online InterClinic” โดยการเผยแพร
ความรูใหสํานักงานเขตเป็ นประจําทุก
สัปดาหผาน Line Official Account และ
ไลฟ แบงปันความรูและตอบขอซักถามใน
วันศุกรสัปดาหที่ 3 ของเดือน (ดําเนินการ
เดือน พ.ค. - มิ.ย. แลว)

(รอยละ)

พ

11

4.1) ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

ท

10

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

กร
ุงเ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 11 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ไตรมาส 3) ไดเขารวมการประชุมชแ
ี้ จง
ตัวชว
ี้ ัด 5.2 ครัง้ ที่ 2 แบบออนไลนและได
มีการดําเนินการตามขน
ั ้ ตอนที่ 2 ของตัวชี้
วัดดังกลาว โดยมีการจัดทํา
Metadataและพจนานุกรมขอมูล (Data
Dictionary) ในระบบพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลตัวชว
ี้ ัด 5.2 เรียบรอยแลว และ
นํ าเขาขอมูลกิจกรรมดานตางประเทศที่
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว

สวนแผนงานและสง
เสริมศักยภาพของเมือง

(11.1). 5.2) รอยละความสําเร็จใน สวนแผนงานและสง
การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี เสริมศักยภาพของเมือง
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :100%

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/4

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

คร

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

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

ห

าน

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

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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