สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
** สํานั กงานการตางประเทศ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร
ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

1. ระดับความสําเร็จของเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมท่ม
ี ีของกรุงเทพมหานครท่ไี ดรับ
การพัฒนา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

(ผลงานลาสุด :15%)

(2). 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน
ระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (สวนสงเสริมฯ)

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนงาน
เพื่อสงเสริมความสามารถและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชว
ี้ ัด ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand หรือ
เจรจา OTOP หรือ SMEs) ไปสูระดับสากล
3

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :15%)

(1). 2.1 โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อสง
เสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับ
นานาชาติ

(1). 4.1 โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมที่
จัดข้ น
ึ โดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศใน
ระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็ นสมาชิก (สวน
แผนงานฯ)

พ

ท

8. จํานวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือ
หารือใหกับผูบริการระดับสูง

(ผลงานลาสุด :35%)

(1). 8.1 โครงการการรับรองเอกอัครราชทูตและ
บุคคลสําคัญจากตางประเทศ

กร
ุงเ

6

7

8

9

10

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :22%)

6. จํานวนเอกสารท่แ
ี ปลและตรวจรางภาษา
อังกฤษ

(1). 6.1 การแปลและตรวจรางเอกสารภาษาอัง
กฤษ

ผลงาน : 196.00 / เป าหมาย : 100.00 (หน า)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :45%)

5.1) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(1). 5.1) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :15%)

7. รอยละของการนํ าความรูเรื่องการไปแลก (1). 7.1 โครงการพัฒนาเยาวชน
เปลี่ยนประสบการณ ในตางประเทศมา
กรุงเทพมหานครรวมกับเมืองพี่เมืองนอง
ประชาสัมพันธหรือเผยแพร
(ผลงานลาสุด :25%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 40.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.1) ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ (1). 4.1) ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วย
เพิ่มป
 ระสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
งาน
(ผลงานลาสุด :30%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง

1,053,200.00

สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง

4,850,000.00

สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง

1,500,000.00

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง

2,500,000.00

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง

1,000,000.00

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง

2,500,000.00

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง

0.00

สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง

1,607,500.00

สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง

0.00

สวนสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางเมือง

0.00

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

0.00

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง

(ผลงานลาสุด :60%)

5. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อสง (1). 5.1 โครงการเขารวมการประชุม/กิจกรรมที่
เสริมเศรษฐกิจเมืองระหวางสถาน
จัดโดยเมืองหรือองคการระหวางประเทศในกลุม
เอกอัครราชทูตตางประเทศและกลุมเขตของ ประเทศอาเซียน (สวนแผนงานฯ)
ตัวชว
ี้ ัด กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :30%)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
(2). 5.2 โครงการสงเสริมศักยภาพของเมืองใน
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เวทีระดับโลก (สวนแผนงานฯ)
5

สวนราชการ

333,700.00

(ผลงานลาสุด :40%)

ม
ห

4. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานครกับเมืองหรือองคการตาง
ตัวชว
ี้ ัด ประเทศ
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :25%)

3. ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยงโอกาส (1). 3.2 โครงการสงเสริมความรวมมือจาก
และนําองคความรูจากตางประเทศเพื่อ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง (สวน
พัฒนาศักยภาพของหน วยงาน
สงเสริมฯ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

โครงการ/กิจกรรม

(1). 1.1 โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวม
กับเมืองพี่เมืองนอง (สวนสงเสริมฯ)

คร

1

าน

ลําดับ
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ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

ลําดับ
11

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

5.2) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด (1). 5.2) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติ เก็บฐ
 านขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
งานหรือการใหบริการ
หรือก
 ารใหบริการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

งบประมาณ (บาท)
0.00

สวนราชการ

สวนแผนงานและสงเสริม
ศักยภาพของเมือง

(ผลงานลาสุด :25%)

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 11 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 13 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

