สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.ความสําเร็จในการสงเสริมความ
สามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand และ OTOP) และ SMEs
ผานความรวมมือกับตางประเทศ
(สํานักงานการตางประเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
5.00
(ราย)

ผลการดําเนิ น
งาน
(ราย)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). 2.2 โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการ ความกาวหน าของงาน :90.00%
ตลาดผลิตภัณฑและแสดงวิสัยทัศนของกรุงเทพ
มหานคร
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...มณฑลชาน
ตงไดเชิญผูบริหารกรุงเทพมหานครเขารวมการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความรวมมือและ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง
พัฒนา ณ มณฑลชานตง (Shandong
International Friendship Cities for
Cooperation and Development) พรอมทงั ้
เชิญผูประกอบการเขารวมออกบูธจําหนาย
ผลิตภัณฑในงาน International Friendship
Cities Trade Fair ณ มณฑลชานตง ระหวางวัน
ที่ 13-18 ตุลาคม 2562 สํานักงานการตาง
ประเทศไดดําเนินการนํ าคณะผูบริหารกรุงเทพ
มหานคร จํานวน 5 คน นํ าโดยประธานที่ปรึกษา
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครเขารวมการ
ประชุมฯ พรอมจัดนิทรรศการสงเสริมการทอง
เที่ยวกรุงเทพมหานครในงานเดียวกัน และ
นํ าคณะผูประกอบการ Bangkok Brand รวม
ออกบูธจําหนายผลิตภัณฑในงานฯ

าน

ลําดับ

คร

** สํานั กงานการตางประเทศ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(1.2). 2.1 โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อ ความกาวหน าของงาน :15.00%
สงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับ
นานาชาติ
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการศึกษา
ระเบียบวิธีการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจับคู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ธุรกิจในระดับนานาชาติและรายละเอียดของ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง หนวยงานที่ไดดําเนินการจับคูธุรกิจแกผูประกอบ
การ รวมถึงประเมินความเป็ นไปไดในการรวม
มือกับหนวยงานดังกลาวเพื่อนําผูประกอบการสู
การจับคูธุรกิจกับนานาชาติ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

3. ความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอ
แนะจากองคความรูตางประเทศให
กับผูบริหารระดับสูงรายไตรมาส
(สํานักงานการตางประเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
4.00
(ไตรมาส)

ผลการดําเนิ น
งาน
(ไตรมาส)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). 3.1.9 การประชุม/โครงการ/กิจกรรมรวม ความกาวหน าของงาน :5.00%
กับองคการระหวางประเทศในระดับเมืองอ่ น
ื  ๆ ที่
กรุงเทพมหานครเป็ นสมาชิก (สมาชิก)
18/11/2562 : ติดตามการประชุม/กิจกรรมที่จัด
ขึ้นโดยองคการระหวางประเทศในระดับเมืองที่มี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เนื้อหาเหมาะสมกับการดําเนินงานของกรุงเทพ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง มหานคร
(2.2). 3.3.1 การประชุมเจาหน าที่ระดับสูงอา
ความกาวหน าของงาน :2.00%
เซียน (Senior Official Meeting: SOM) สําหรับ
การประชุมผูนําเมืองหลวงอาเซียน ครัง้ ที่ 8
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
(The 8th Meeting of Governors/Mayors of งานกับก
 รุงฮานอย ซึ่งเป็ นเมืองเจาภาพ
ASEAN Capitals: MGMAC) (ประชุมอาเซียน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

ความกาวหน าของงาน :90.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

18/11/2562 : สรุปคาใชจายในการเดินทางเขา
รวมประชุม และรายงานผลการประชุมใหผู
บริหารทราบแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

18/11/2562 : ผูบริหาร กทม. เดินทางเขารวม
ประชุมเรียบรอยแลว และไดจัดทําสรุปรายการ
คาใชจายและรายงานการเดินทางเขารวมประชุม
ใหผูบริหาร กทม. ทราบแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

18/11/2562 : ดําเนินการสรุปคาใชจายในการ
เดินทางเขารวมประชุมเรียบรอยแลว และอยู
ระหวางการเสนอรายงานการเดินทางแกผู
บริหารฯ

(2.5). 3.1.2 งาน Asia Smart City
Conference และการประชุม The 8th Asia
Smart City Conference (สมาชิก)

(2.6). 3.1.3 การประชุม The 5th Lower
Mekong Tourism Cities Mayors’ Summit
(สมาชิก)

ความกาวหน าของงาน :90.00%

าน

(2.4). 3.1.1 การประชุม The 7th C40 World
Mayors Summit (สมาชิก)

คร

(2.3). 3.4 โครงการสงขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบ ความกาวหน าของงาน :10.00%
รม ประชุม และดูงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563
13/12/2562 : อยูระหวางประสานงานกับองคกร
ในประเทศญี่ปุน เพื่อจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการตางประเทศตาม
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง ระยะเวลาที่กําหนด พรอมทงั ้ ทําหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงกลุมเป าหมายเขารวมโครงการฯ
จากตําแหนงผูอํานวยการระดับตนและนัก
วิเทศสัมพันธระดับชํานาญการข้ น
ึ ไป เป็ นนัก
วิเทศสัมพันธระดับชํานาญการและนัก
วิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

ความกาวหน าของงาน :90.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

18/11/2562 : เดินทางเขารวมโครงการฯ ตาม
กําหนดการเรียบรอยแลว อยูในระหวางขน
ั ้ ตอน
การรายงานตอผูบริหารกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60.00%

18/11/2562 : โครงการไดรับอนุมัติเรียบรอย
แลว อยูระหวางการจะเขารวมการประชุมตามวัน
และเวลาที่กําหนด

(2.10). 3.1.7 โครงการอบรม WeGO Smart
ความกาวหน าของงาน :4.00%
Sustainable Cities Training Program (Seoul
Program) (สมาชิก)
18/11/2562 : ศึกษาขอมูลการประชุม/กิจกรรม
ที่จัดข้ น
ึ โดยองคการ WeGO ใหสอดคลองกับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานของ กทม.
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง
(2.11). 3.1.8 งาน 2020 Peace Memorial
Ceremony (สมาชิก)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

ความกาวหน าของงาน :1.00%

15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของและประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับกําหนดการจัดประชุม/กิจกรรม

(2.12). 3.2.6 การประชุม/โครงการ/กิจกรรมรวม ความกาวหน าของงาน :3.00%
กับเครือขายระดับโลก/ทองถิ่นตาง ๆ (เวทีโลก)
18/11/2562 : ศึกษาขอมูลการประชุม/กิจกรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ที่จัดข้ น
ึ โดยเครือขายระดับ/ทองถิ่นตาง ๆ ที่มี
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง เนื้อหาและความเหมาะสมกับการดําเนินงานของ
กทม.

(2.13). 3.2.1 การประชุม The Seoul Mayors’ ความกาวหน าของงาน :80.00%
Forum on Climate Change 2019 (เวทีระดับ
โลก)
18/11/2562 : เดินทางเขารวมการประชุมฯ ตาม
กําหนดการเรียบรอยแลว อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารกรุงเทพมหานคร
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง
(2.14). 3.2.3 การสัมมนา The 5th Tokyo
Global Partners Seminar (เวทีระดับโลก)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

(2.15). 3.2.2 การประชุม The 12th Regional
Environmentally Sustainable Transport
Forum in Asia (เวทีระดับโลก)

15/11/2562 : โครงการไดรับการอนุมัติ อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนกําลังจะเดินทางเขารวมงาน
ความกาวหน าของงาน :80.00%
18/11/2562 : ดําเนินการเขารวมการประชุมฯ
เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิก
จาย และการจัดทํารายงานผลการประชุมฯ แก
ปลัดกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

ความกาวหน าของงาน :70.00%

ม

(2.9). 3.1.6 การประชุม WeGO-ASEAN
Smart Cities Network (ASCN) Mayoral
Conference (สมาชิก)

ความกาวหน าของงาน :80.00%

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

ท

(2.8). 3.1.5 โครงการ 2019 E-Commerce
Training Workshop (สมาชิก)

ห

(2.7). 3.1.4 โครงการ WeGO East Asia
ความกาวหน าของงาน :0.00%
Regional Office, Chengdu: Smart City & eGovernment Training Program ประจําปี  2
ไดจัดทาํ รายงานสรุปการเดินทางเขารวมโครง
562 (สมาชิก)
การ WeGO East Asia Regional Office
Chengdu : Smart City & e-Government
สวนราชการที่รับผิดชอบ
Training Program เมื่อวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง 562 เสนอผูบริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรด
ทราบเรียบรอยแลว และไดดําเนินการเบิกคาใช
จายในการเดินทางเขารวมโครงการฯ เรียบรอย
แลว

(2.16). 3.2.9 การประชุม/โครงการ/กิจกรรมรวม ความกาวหน าของงาน :3.00%
กับองคการระหวางประเทศอ่ น
ื  ๆ (เวทีระดับโลก)
18/11/2562 : ศึกษาขอมูลการประชุม/กิจกรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ที่จัดโดยองคการระหวางประเทศอ่ น
ื  ๆ ที่มี
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง เนื้อหาและความเหมาะสมกับการดําเนินงานของ
กทม. ในประเด็นทาทายระดับโลก
(2.17). 3.2.4 การประชุม The 9th Smart City ความกาวหน าของงาน :70.00%
Expo World Congress (เวทีระดับโลก)
15/11/2562 : โครงการไดรับการอนุมัติ อยู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหวางขน
ั ้ ตอนกําลังจะเดินทางเขารวมงาน
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง
(2.18). 3.2.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Workshop on 3Rs and Plastic Waste (เวที
ระดับโลก)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง
(2.19). 3.1.10 การประชุม International
Forum on Transforming Cities for Decent
Work 2019 (สมาชิก)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง
(2.20). 3.2.7 การประชุม Moscow Urban
Forum 2020 (เวทีร
 ะดับโลก)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง
(2.21). 3.2.8 การประชุม World Tourism
Cities Federation Fragrant Hills Tourism
Summit 2020 (เวทีระดับโลก)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง
(2.22). 3.2.10 การประชุม/โครงการ/กิจกรรม
รวมกับเมืองสําคัญอ่ น
ื  ๆ (เวทีระดับโลก)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง
(2.23). 3.3.2 การประชุมผูนําเมืองหลวงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ครัง้ ที่ 8 (The 8th
Meeting of Governors/Mayors of ASEAN
Capitals: MGMAC) (ประชุมอาเซียน)

ความกาวหน าของงาน :70.00%

18/11/2562 : โครงการไดรับการอนุมัติเรียบรอย
แลว ซึ่งผูแทนกรุงเทพมหานครกําลังอยูระหวาง
การเดินทางเขารวมการประชุมฯ ตามโครงการ
ดังกลาว
ความกาวหน าของงาน :60.00%

18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการขออนุมัติ
การเดินทางเขารวมโครงการจากผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :3.00%

18/11/2562 : ติดตามความคืบหน าการจัด
ประชุมจากชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตสถาน
เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทย
เว็บไซตทางการของการประชุม เป็ นตน
ความกาวหน าของงาน :2.00%

18/11/2562 : ศึกษาและติดตามความคืบหน า
การจัดประชุมผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต
ทางการของ WTCF ขาวประชาสัมพันธออนไลน
เป็ นตน
ความกาวหน าของงาน :3.00%

18/11/2562 : ศึกษาขอมูลการจัดประชุม
/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองสําคัญและเมืองพันธมิตร
ตาง ๆ เพื่อพิจารณาสงผูแทน กทม. เขารวมงาน
อยางเหมาะสม
ความกาวหน าของงาน :2.00%

18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
งานกับกรุงฮานอยในฐานะเมืองเจาภาพ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

4. ความสําเร็จในการจัดทําและเผย
แพรขอมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะและอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับขอมูลที่จําเป็ นตอ
การใชชีวิตและการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของสํานักงานเขตเป า
หมายใหแกชาวตางชาติที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานการตางประเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. มีการเผยแพรงานดานตาง
ประเทศและสํารวจความตองการ
ของหนวยงานและสวนราชการของ
กรุงเทพมหานครในการดําเนินโครง
การ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ
(สํานักงานการตางประเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1. ความสําเร็จของการเชื่อมโยง
โอกาสจากงานดานการตางประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
จัดหาและเชื่อมโยงองคความรูจาก
ตางประเทศในดานการพัฒนาเมือง
รวมทงั ้ การบริหารจัดการน้ํ าสูหนวย
งานของกรุงเทพมหานคร
(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวาง
เมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
5.00
(สํานักงานเขต)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(3.1). 4.1 กิจกรรมการจัดทําและเผยแพรขอมูล
(สํานักงานเขต) ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะและ
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขอมูลที่จําเป็ นตอ
การใชชีวิตใหแกชาวตางชาติที่อาศัยในกรุงเทพ
มหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

1.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(4.1). 5.1 กิจกรรมการเผยแพรงานดานตาง
ประเทศและสํารวจความตองการของหนวยงาน
และสวนราชการของกรุงเทพมหานครในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกับตางประเทศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง

3.00
(เมือง/ประเทศ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :8.00%
13/12/2562 : อยูระหวางการรวบรวมสถิติและ
ขอมูลที่จําเป็ นสําหรับการจัดทําและเผยแพรขอ
มูล และพิจารณากลุมเป าหมายในพ้ น
ื ที่เขตของ
กรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :20.00%
13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนทอด
แบบสอบถามหนวยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม
ความรวมมือที่ดําเนินการกับหนวยงานหรือ
องคการในตางประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

คร

3

(5.1). 1.1 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ความกาวหน าของงาน :90.00%
(เมือง/ประเทศ) เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การเดิน
ทางเยือนกรุงอูลานบาตอร)
18/11/2562 : ดําเนินการชดใชเงินยืมการเดิน
ทางเขารวมงาน Ulaanbaatar International
สวนราชการที่รับผิดชอบ
Day 2019 ณ กรุงอูลานบาตอร ประเทศมองโก
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง
เลีย และจัดทํารายงานการเดินทางฯ เรียบรอย
แลว ปั จจุบันการอยูระหวางรอรายงานผลการ
เดินทางฯ กลับมาจากหองผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร

(5.2). 1.2 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ความกาวหน าของงาน :85.00%
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การเดิน
ทางเยือนนครกวางโจว)
18/11/2562 : ดําเนินการชดใชเงินยืมการเดิน
ทางเขารวมงาน Gala Meeting 40 Years of
สวนราชการที่รับผิดชอบ
International Sister Cities in Guangzhou ณ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง
นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบรอย
แลว ปั จจุบันการอยูระหวางการจัดทํารายงานการ
เดินทางฯ

าน

ลําดับ

(5.3). 1.8 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ความกาวหน าของงาน :2.00%
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การเดิน
ทางเยือนนครบริสเบน)
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
งาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

(5.8). 1.9 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การ
ใหการตอนรับหรือเดินทางเยือนเมืองอ่ น
ื ๆ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

(5.9). 1.12 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การ
ใหการตอนรับคณะฯ เมืองปอรโต)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

ความกาวหน าของงาน :7.00%

18/11/2562 : 1. การตอนรับคณะเมืองตาเหลี
ยน คณะผูบริหารและขาราชการ
กรุงเทพมหานครใหการตอนรับประธานคณะ
กรรมาธิการประจําสภาประชาชนเมืองตาเหลียน
และคณะ เมื่อวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2562
ปั จจุบันอยูระหวางการชดใชเงินยืมในราชการ
ความกาวหน าของงาน :2.00%

18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
งาน

(5.10). 1.13 โครงการสงเสริมความรวมมือจาก ความกาวหน าของงาน :3.00%
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง (เรียนรู
ในดานคุณภาพชีวิต)
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
งาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

กร
ุงเ

(5.11). 1.14 โครงการสงเสริมความรวมมือจาก ความกาวหน าของงาน :3.00%
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง (เรียนรู
ในดานสิ่งแวดลอม)
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
งาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

ม

(5.7). 1.6 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ความกาวหน าของงาน :2.00%
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การเดิน
ทางเยือนกรุงจาการตา)
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
งาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

พ

(5.6). 1.4 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ความกาวหน าของงาน :55.00%
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การเดิน
ทางเยือนนครเซี่ยงไฮ)
18/11/2562 : ไดรับการอนุมัติโครงการและคาใช
จายในการเขารวมโครงการ 2019 International
สวนราชการที่รับผิดชอบ
Cooperation Management Program for
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง
Local Authorities in Asia and Oceania ณ
นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวัน
ที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 เรียบรอยแลว

ท

(5.5). 1.7 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ความกาวหน าของงาน :2.00%
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การเดิน
ทางเยือนนครเฉิงตู)
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
งาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

ห

(5.4). 1.3 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ความกาวหน าของงาน :85.00%
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การเดิน
ทางเยือนกรุงนูร-สุลตาน)
18/11/2562 : ดําเนินการชดใชเงินยืมการเดิน
ทางเขารวมการประชุม The 8th United
สวนราชการที่รับผิดชอบ
Nations World Tourism Organization
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง
(UNWTO) Global Summit on Urban
Tourism ณ กรุงนูร-สุลตาน สาธารณรัฐคา
ซัคสถาน เรียบรอยแลว ปั จจุบันการอยูระหวาง
การจัดทํารายงานการเดินทางฯ

(5.12). 1.15 โครงการสงเสริมความรวมมือจาก ความกาวหน าของงาน :2.00%
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง (เรียนรู
ในดานการศึกษา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว) 18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประสาน
งาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

(5.13). 1.5 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
ความกาวหน าของงาน :70.00%
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การเดิน
ทางเยือนกรุงโซล)
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตงั ้ เรื่องเบิกเงิน
การเดินทางเขางาน 2019 Asia Cities Culture
สวนราชการที่รับผิดชอบ
Forum (ACCF) ระหวางวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง
2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
(5.14). 1.10 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง (การ
ใหการตอนรับคณะฯ กรุงนูร-สุลตาน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 5 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :2.00%

18/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนการประสานงาน = 1 % เดือน
พฤศจิกายน 2562 อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ
ประสานงาน = 2 % หมายเหตุ: ผูรับผิดชอบได
รายงานรายละเอียดการดําเนินโครงการแลก
เปลี่ยนการเดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่
เมืองนอง (การใหการตอนรับคณะฯ กรุงนูรสุลตาน) ในเดือนตุลาคมเรียบรอยแลว แตเกิด
จากขอผิดพลาดของระบบ โครงการฯในระบบ
หายทําใหตองสรางโครงการดังกลาวและรายงาน
ใหมในเดือนพฤศจิกายน 2562

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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