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

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนงาน
เพื่อสงเสริมความสามารถและศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand หรือ OTOP หรือ SMEs) ไปสู
ระดับสากล
(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

0.0.

4. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานครกับเมืองหรือองคการตาง
ประเทศ

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ไตรมาส 3)

(ระดับ)

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

ผลงานลาสุด

ห

3. ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยง
โอกาสและนําองคความรูจากตางประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

3

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1. ระดับความสําเร็จของเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ไดรับ
การพัฒนา

กลยุทธ

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(1.1). 1.1 โครงการสรางสังคมพหุ
วัฒนธรรมรวมกับเมืองพี่เมืองนอง
(สวนสงเสริมฯ)
ความกาวหน าของงาน :25%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวนสงเสริมความ
สัมพันธระหวางเมือง

(2.1). 3.2 โครงการสงเสริมความ
สวนสงเสริมความ
รวมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สัมพันธระหวางเมือง
กับเมืองพี่เมืองนอง (สวนสงเสริมฯ)
ความกาวหน าของงาน :15%
(2.2). 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการ สวนสงเสริมความ
เดินทางเยือนระหวางผูบริหารเมือง สัมพันธระหวางเมือง
พี่เมืองนอง (สวนสงเสริมฯ)
ความกาวหน าของงาน :15%

(3.1). 2.1 โครงการจัดหรือเขารวม สวนแผนงานและสง
กิจกรรมเพื่อสงเสริมศักยภาพและ เสริมศักยภาพของเมือง
เศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชา
ติ
ความกาวหน าของงาน :40%

ท

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

1/4

(4.1). 4.1 โครงการเขารวมการประ สวนแผนงานและสง
ชุม/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ โดยเมืองหรือ เสริมศักยภาพของเมือง
องคการระหวางประเทศในระดับ
เมืองที่กรุงเทพมหานครเป็ นสมาชิก
(สวนแผนงานฯ)
ความกาวหน าของงาน :60%
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9

10

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

7. รอยละของการนํ าความรูเรื่องการไป
แลกเปลี่ยนประสบการณในตางประเทศมา
ประชาสัมพันธหรือเผยแพร
(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวางเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
6. จํานวนเอกสารที่แปลและตรวจราง
ภาษาอังกฤษ

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
5.1) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

40.00
(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(หน า)

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.1) ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

(รอยละ)

(รอยละ)

(หน า)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(รอยละ)

(ระดับ)

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

าน

8. จํานวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือ
หารือใหกับผูบริการระดับสูง

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(5.1). 5.1 โครงการเขารวมการประ สวนแผนงานและสง
ชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ
เสริมศักยภาพของเมือง
องคการระหวางประเทศในกลุม
ประเทศอาเซียน (สวนแผนงานฯ)
ความกาวหน าของงาน :30%

คร

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

2/4

(5.2). 5.2 โครงการสงเสริม
สวนแผนงานและสง
ศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก เสริมศักยภาพของเมือง
(สวนแผนงานฯ)
ความกาวหน าของงาน :35%
(6.1). 8.1 โครงการการรับรอง
สวนสงเสริมความ
เอกอัครราชทูตและบุคคลสําคัญจาก สัมพันธระหวางเมือง
ตางประเทศ
ความกาวหน าของงาน :22%
(7.1). 7.1 โครงการพัฒนาเยาวชน
กรุงเทพมหานครรวมกับเมืองพี่
เมืองนอง
ความกาวหน าของงาน :25%

สวนสงเสริมความ
สัมพันธระหวางเมือง

(ไตรมาส 3)

(8.1). 6.1 การแปลและตรวจราง
เอกสารภาษาอังกฤษ
ความกาวหน าของงาน :45%

สวนสงเสริมความ
สัมพันธระหวางเมือง

(ไตรมาส 3)

(9.1). 5.1) ความสําเร็จของการเบิก ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
จายงบประมาณในภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :15%

(ไตรมาส 3)

(10.1). 4.1) ความสําเร็จในการ
เสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :30%

ห

7

เป าหมาย

ม

6

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจเมืองระหวางสถาน
เอกอัครราชทูตตางประเทศและกลุมเขต
ของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ท

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

สวนแผนงานและสง
เสริมศักยภาพของเมือง
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

5.2) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). 5.2) รอยละความสําเร็จใน สวนแผนงานและสง
การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี เสริมศักยภาพของเมือง
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :25%

คร

มิติท่ี

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของ
เมือง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

-

าน

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

ตําแหนง ............................................................

ท

พ

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

ม

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กร
ุงเ

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

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/4

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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