ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สํานั กงานการตางประเทศ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) 1.1 โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรม รวมกับเมืองพี่เมืองนอง (สวนสงเสริมฯ)
(งบประมาณ 333,700 บาท)

3. ระดับความสําเร็จของการเชื่อม ผลผลิต (Output)
โยงโอกาสและนําองคความรูจากตาง
ประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงาน

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) 3.2 โครงการสงเสริมความรวมมือจาก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองนอง
(สวนสงเสริมฯ)
(งบประมาณ 1,053,200 บาท)

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวาง
เมือง)

2. ระดับความสําเร็จในการจัด
ผลผลิต (Output)
ทําแผนงานเพื่อสงเสริมความ
สามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand หรือ OTOP หรือ SMEs)
ไปสูระดับสากล

5.00 (ระดับ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ท

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวาง
เมือง)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

าน

1. ระดับความสําเร็จของเครือขาย
ดานพหุวัฒนธรรมที่มีของ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการพัฒนา

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(ระดับ)

(2) 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
เยือนระหวางผูบริหารเมืองพี่เมืองนอง
(สวนสงเสริมฯ)
(งบประมาณ 4,850,000 บาท)

(1) 2.1 โครงการจัดหรือเขารวมกิจกรรม
เพื่อสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาติ
(งบประมาณ 1,500,000 บาท)

-

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพ
ของเมือง)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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5. ระดับความสําเร็จในการบูรณ
าการเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจเมือง
ระหวางสถานเอกอัครราชทูตตาง
ประเทศและกลุมเขตของกรุงเทพ
มหานคร

ผลผลิต (Output)

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพ
ของเมือง)

5.00 (ระดับ)

8. จํานวนรายงานผลการเยี่ยม
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
คารวะหรือหารือใหกับผูบริการระดับ
สูง
(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวาง
เมือง)

ท

มิติที่ 1

(ระดับ)

7. รอยละของการนํ าความรูเรื่องการ ผลผลิต (Output) 40.00 (รอยละ)
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณในตาง
ประเทศมาประชาสัมพันธหรือเผย
แพร

กร
ุงเ

มิติที่ 1

5.00 (ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) 4.1 โครงการเขารวมการประชุม
/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ โดยเมืองหรือองคการ
ระหวางประเทศในระดับเมืองที่
กรุงเทพมหานครเป็ นสมาชิก (สวนแผน
งานฯ)
(งบประมาณ 2,500,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพ
ของเมือง)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

4. ระดับความสําเร็จในการ
ผลผลิต (Output)
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร
กับเมืองหรือองคการตางประเทศ

เป าหมาย

(ระดับ)

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

(รอยละ)

(รอยละ)

(1) 5.1 โครงการเขารวมการประชุม
/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองคการ
ระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน
(สวนแผนงานฯ)
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(2) 5.2 โครงการสงเสริมศักยภาพของ
เมืองในเวทีระดับโลก (สวนแผนงานฯ)
(งบประมาณ 2,500,000 บาท)

-

(1) 8.1 โครงการการรับรอง
เอกอัครราชทูตและบุคคลสําคัญจากตาง
ประเทศ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) 7.1 โครงการพัฒนาเยาวชน
กรุงเทพมหานครรวมกับเมืองพี่เมืองนอง
(งบประมาณ 1,607,500 บาท)

-

(สวนสงเสริมความสัมพันธระหวาง
เมือง)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ผลผลิต (Output)

100.00 (หน า)

(หน า)

5.1) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ประมาณในภาพรวม
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)

4.1) ความสําเร็จในการเสนอ
ผลผลิต (Output)
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพ
ของเมือง)
5.2) รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) 6.1 การแปลและตรวจรางเอกสาร
ภาษาอังกฤษ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) 5.1) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ระดับ)

(1) 4.1) ความสําเร็จในการเสนอ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพ
ของเมือง)

5.00 (ระดับ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ท

มิติที่ 5

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

มิติที่ 2

เป าหมาย

ห

มิติที่ 2

6. จํานวนเอกสารที่แปลและตรวจ
รางภาษาอังกฤษ

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(รอยละ)

พ

มิติท่ี

(สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพ
ของเมือง)

กร
ุงเ

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

(1) 5.2) รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
และจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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