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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

 สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร               
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 38  สภากรุงเทพมหานคร              
มีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังมีอํานาจหน้าที่              
ในการเสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจน
ร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการประจําเพ่ือให้การดําเนินการต่าง ๆ              
ของสภากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
 ดังน้ัน สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานสนับสนุน จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือสร้างพลัง
ความเข้มแข็งของบุคลากรโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมศักยภาพการบริหารการคลังและ
งบประมาณ จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สู่การร่วมมือเพ่ือให้
กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ดังน้ี 
 
พันธกิจ 

1. เพ่ิมศักยภาพของข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น                

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
3. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร 

วัตถุประสงค ์
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี  
พ.ศ. 2557  ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
1. สนับสนุนการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ  
การประชุมคณะกรรมการวิสามัญ  การเสนอญัตติและกระทู้ 

2. พัฒนาข้อมูลในระบบสารสนเทศให้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์สภาบ้านพ่ีเมืองน้อง 
4. การประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่ 1  
สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ ์

 
สภาพท่ัวไป 
 สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร                 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 38  สภากรุงเทพมหานคร              
มีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่              
ในการเสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจน
ร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานเลขานุการ             
สภากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการประจําเพ่ือให้การดําเนินการต่าง ๆ              
ของสภากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  โดยมีสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
เป็นหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานต่างประเทศ 
กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกฎหมาย มีอัตรากําลัง 64 ตําแหน่ง มีบุคลากรครองตําแหน่งในปัจจุบัน จํานวน 57 คน 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 จํานวน 395.764  ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 
402.45 ล้านบาท  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประมาณจํานวน 422.705 ล้านบาท 
 
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่ รับผิดชอบเ ก่ียวกับการประชุม                
สภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร การจัดทํา
เรื่องญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคําขอแปรญัตติตามข้อเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร            
เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งการดําเนินการด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร 
 ดังน้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การดําเนินงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559)               
โดยการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและลูกจ้าง และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพ่ือการดําเนินภารกิจต่าง ๆ 
ควบคู่กับแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในด้านการบริหารจัดการ 
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บทที่ 2 
การขับเคลื่อนสํานักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 
สู่องค์กรชี้นาํและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

วิสัยทัศน ์
 สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร 
 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมศักยภาพของข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น                

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
3. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร 

วัตถุประสงค ์
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี  
พ.ศ. 2557  ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
1. สนับสนุนการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตรา 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุม
คณะกรรมการสามัญ  การประชุมคณะกรรมการวิสามัญ  การเสนอญัตติและกระทู้ 

2. พัฒนาข้อมูลในระบบสารสนเทศให้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์สภาบ้านพ่ีเมืองน้อง 
4. การประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลักตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์

1. หน่วยงานมีรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทํางาน 
   ตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน 
2. ผลงานมีการพัฒนากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business) ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน 
   ปี 2556 
3. ผลคะแนนการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมนิผลที่กําหนด 
4. ร้อยละ 85 ของความสําเร็จในการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการออกแบบและกํากับ 
 ดูแลการพัฒนาระบบประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
5. จํานวน 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือของโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้อง 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน และพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึน ดังจะเห็นได้ว่า 
ประเด็นปัญหาระดับโลกเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับประเด็นปัญหาท้องถิ่นและในรอบทศวรรษที่ผ่านมา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ขยายจากระดับรัฐบาลกลางไปสู่ระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างเมืองต่อเมืองทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาคมท้องถิ่นมีการพัฒนามากขึ้น 
 สภากรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นว่า ความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ด้วยการเรียนรู้
ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะมี
ผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีสภาพแวดล้อมและ
โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมหลายรูปแบบที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันจึงมีความ
จําเป็นที่ควรจะมีความร่วมมือลักษณะสองฝ่าย (Bilateral Cooperation) ระหว่างเมืองต่อเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างแน่นแฟ้น อันจะนํามาซึ่งการแลกเปล่ียนฉันมิตร
ระหว่างเมืองซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมความรุ่งเรืองให้กับทั้งสองฝ่าย สภากรุงเทพมหานคร             
จึงเห็นควรจัดทําโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้องขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานคร 
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 

2. เพ่ือพัฒนาการติดต่อโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครต่างประเทศ 

3. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา ฯลฯ การให้คําปรึกษาหารือ แนะนําแนวทาง 
แก้ไขปัญหา  รวมท้ังการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในฐานะสภานิ ติ บัญญั ติระดับท้องถิ่นระหว่าง                
สภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่าง ๆ 

4. เพ่ือส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและกระชับมิตรภาพให้เกิด 
ความรู้สึกในทางที่ดีระหว่างประชาชนในกรุงเทพมหานครกับประชาชนในนครต่างประเทศที่สถาปนา
ความสัมพันธ์ฉันท์สภาบ้านพ่ีเมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเอกชน และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมใน 
กรุงเทพมหานครกับนครที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์สภาบ้านพ่ีเมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร 
 จากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้น สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
จึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารมหานคร” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ดังน้ี 

1.  ส่งมอบบรกิารที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 
2.  เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพคุณภาพชีวิตและ

ความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนามหานครใหน่้าอยู่ย่ังยืน 
3.  บริหารจัดการระบบงาน 
4.  บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ 

การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 
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-  2  - 
 
5.  เพ่ิมประสทิธิภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
6.  พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
7.  ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ 
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บทที่ 4 
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจําปี             
พ.ศ. 2557 จะประกอบด้วยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง               
โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครทุกระดับ          
ควรให้ความสําคัญต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งติดตามผลดําเนินโครงการ/แผนงาน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลักดันให้ส่วนราชการในสังกัด
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครนําพันธกิจที่ปรากฏในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากน้ี                
ควรให้ความสําคัญในการสร้างความร่วมมือกับสมาชิกภายในองค์การและผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกองค์การ  
โดยมีเป้าหมายให้การพัฒนาในแต่ละระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน           
ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ อันเกิดจากการปฏิบัติงานประสานกันของทุกส่วนราชการ 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ือง 
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปีไปสู่การปฏิบัติ 

1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเพ่ือ            
ให้นําพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 ไปกระจายสู่การจัดทํา
แผนงานตามสัดส่วนของภารกิจที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการติดตามและรายงานผล 

2.  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการนําแผนฯ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการทุกคนต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2557 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2557 ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมกันติดตามผลสัมฤทธ์ิและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม           
ตามแผนฯ ในส่วนที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้อง 

3.  การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการในการนําแผนฯ ไปปฏิบัติ โดยจัดอันดับผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจาํปี พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการที่
สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามเง่ือนไขที่กําหนด 

4.  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจําปี  
พ.ศ. 2557 โดยรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมของสํานักงานเลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร   
จากโปรแกรม Daily Plans 
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุการพัฒนา 
ตารางที่ 1 ผังแสดงความสมัพันธร์ะหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

                    วิสัยทัศนข์องหน่วยงาน : สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนนิงานของสภากรุงเทพมหานคร 
 ตารางที่  1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครและการ
เยี่ยมเยือนภายในประเทศเครือข่ายเมืองพี่เมืองน้องและเครือข่ายอื่น ๆ 

(ป.5.9.3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็นต้นแบบด้าน
การบริหารมหานคร 

วิสัยทัศน ์

2. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ 
    (ป.5.9) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   สําหรับการบริหารและการพัฒนามหานคร  

(ป.5.7)

กลยุทธ ์

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ 

(ป.5.7.1) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่องคก์รชัน้เลิศด้านการบรกิาร 
(Best Service Organization)  ด้วยบริการอิเล็กทรอนกิส์ 
(ป.5.7.2) 
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 ตารางที่  1.2 ภารกิจประจํา (มิติที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการเพื่อเป็น
ต้นแบบด้านการ
บริหารมหานคร 

วิสัยทัศน ์
ดําเนินการเพื่อให้บริการทุกรูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม   (ป.5.2.1) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 
    (ป.5.2) 

เสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในเวทีโลก (ป.5.9.1) 

กลยุทธ ์

2. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ 
    (ป.5.9) 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน (ป.5.2.2) 
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 ตารางที่  1.3 ภารกิจประจํา (มิติที่ 2 - 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. บริหารจัดการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครใน 
   ภาพรวม  ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
   การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ
   (ป.5.5) 

2. เสริมสร้างให้บคุลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้ง 
   ด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจเพื่อ 
   ร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน 
  (ป.5.3)

ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริหารจดัการเพื่อนํามาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ของกรุงเทพมหานคร (ป.5.4.3) 

จัดให้มีระบบร้องเรียนหรือรบัเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งกลบัผู้รอ้งเรียน 
(ป.5.8.3) 

วิสัยทัศน ์

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 
    (ป.5.2) 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ            
งานบรกิารที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน (ป.5.2.2) 

3. บริหารจัดการระบบงาน 
   (ป.5.4)

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการเพื่อเป็น
ต้นแบบด้านการ
บริหารมหานคร 

5. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
    (ป.5.8) 
 

ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบคุลากรกรุงเทพมหานคร 
(ป.5.3.4)

พัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  (ป.5.4.5) 

บรหิารงบประมาณเชิงรกุดว้ยการเรง่รดัการกอ่หนี้ การเบิกจา่ยงบประมาณ           
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนด เพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกจิโดยรวมของ
กรงุเทพมหานคร บรหิารจัดการงบประมาณและรายจา่ยของกรุงเทพมหานคร
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ดว้ยการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เปน็

เกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  (ป.5.5.3)

ดําเนินการเพื่อใหบ้ริการทุกรูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
(ป.5.2.1) 
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ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 
                              ตาราง 2 ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรข์องหนว่ยงานที่สนับสนนุแผนปฏิบตัิราชการกรงุเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2557 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลกั 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการบริหาร
และพัฒนามหานคร  
 
(ป 5.7) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ
 
(ป 5.7.1) 

1.  หน่วยงานมีรายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในกระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลัก (Core Business)  
ของหน่วยงาน 

นิยาม 
ทุกหน่วยงานมีการศึกษา/วิเคราะห์การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core 
Business)  ของหน่วยงาน เพิ่มขึ้นอีก 1 
กระบวนการ โดยไม่ดําเนินการซ้ําจากปีที่ 
ผ่านมา 
 
ค่าเป้าหมาย       1  ฉบับ 
วิธีการคํานวณ 
-  มีคําสั่งการแต่งตั้งคณะทํางานของ   
   หน่วยงานโดยมีผู้แทนจากทุกกองใน     
   สํานัก/ทุกฝา่ยหรือกลุ่มงานในสังกัด 
   สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
   เข้าร่วม  ( 1 คะแนน) 
-  มีรายงานการประชุมของคณะทํางานของ 
   หน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (1 คะแนน) 
 

กิจกรรมการจดัทํารายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ 
ในกระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลักของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ผลงานมีการพัฒนา
กระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลัก (Core Business) 
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี 2556 

- รายงานผลการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ทีได้รับ
  การพิจารณาจาก CIO ประจําสํานักและ 
  ได้รับความเห็นชอบจากห ัวหน้าหน่วยงาน  
  ยกเว้น สผว. และส่วนราชการในสังกัด สนป.  
  เพียงได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน  
   เท่านั้น (1 คะแนน) 
- การพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นโดย 
   สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล  (2 คะแนน) 
 

นิยาม 
1.  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับสํานัก/ 
     สํานักงานและกองในสังกัดสํานักปลัด 
    กรุงเทพมหานคร 
2.  Core Business หมายถึง ภารกิจหลักของ 
      หน่วยงานที่เสนอไว้ในรายงานการศึกษา/ 
      วิเคราะห์การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน 
      กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก ปี 2556 
 

ค่าเป้าหมาย       70 คะแนน 
วิธีการคํานวณ 
1. หน่วยงานส่งปฏิทินการปฏิบัติงานที่ระบุ 
   ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงาน ให้ สยป. 
    ภายในเดือน มกราคม 2557 (30 คะแนน)
2.  สยป. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์
    ที่หน่วยงานระบุในข้อ 1 (60 คะแนน) 
3.  ประเมินผลลัพท์ (10 คะแนน)

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลัก (Core 
Business) ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี 2556 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์องตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

2.  เพิ่มประสทิธิภาพการ 
    ดําเนินงานด้านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศสําหรับการบริหาร   
    และพัฒนามหานคร  
              
    (ป5.7) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้าน             
การบริการ (Best Service 
Organization) ด้วยบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์
 
(ป.5.7.2) 
 

3.  ผลคะแนนการปรับปรุง 
    ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
    หน่วยงาน ตามเกณฑ ์
    ประเมนิผลที่กําหนด 

นิยาม 
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัด
กรงุเทพมหานคร ระดับสํานัก สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
และสํานักงานเขต  รวม 77 หน่วยงาน 
2.  เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) 
หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทําขึ้น และLink 
มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
3. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถงึ ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานที่ให้บริการบนเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย 
   3.1 ปฏิทินกิจกรรม หมายถึง แผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานจะดําเนินการในแต่ละ
เดือนล่วงหน้า โดยต้องมีการลงปฏิทิน
กิจกรรมที่หน่วยงานจะดําเนินการเป็นราย
เดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน เช่น กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ต้องมีการลง
ปฏิทินกิจกรรมในเดือนมกราคมให้แล้วเสร็จ 

การปรับปรุงข้อมูลใน website 
ของสํานักงานเลขานุการ          
สภากรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์องตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วย 
       3.2.1 ประวัติความเป็นมา (ถ้ามี) 
       3.2.2 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
       3.2.3 โครงสร้าง/ผู้บริหาร 
       3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ 
       3.2.5 สถิติที่เกี่ยวข้อง 
       3.2.6 ขอ้มูลทางกายภาพ (กรณีสํานักงาน
เขต ต้องมีข้อมูล ที่ตั้งหน่วยงาน ที่ตั้งโรงเรียน 
วัดหรือสถานที่สําคัญทางศาสนา โรงพยาบาล 
สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง ถนน ตรอกซอย 
คลองแม่น้ําในความรับผิดชอบ ชื่อชุมชน ฯลฯ 
   3.3 ข่าวสาร 
        3.3.1 ประกาศ (ได้แก่ ประกาศของ
กรุงเทพมหานครที่สําคญัต่อหน่วยงาน ประกาศ
ของหน่วยงานและประกาศรับสมัครงาน) 
        3.3.2 ข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 3.3.3 ประกวดราคา/สอบราคา 
 3.3.4 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 3.3.5 ภาพกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานได้
ดําเนินการแล้วหลังจากประชาสัมพันธ์ และภาพ
กิจกรรม ซึ่งได้ดําเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อทันต่อ
สถานการณ ์
ทั้งนี้ ใหห้นว่ยงานลงวันทีเ่ผยแพร่ขอ้มูลด้วย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์องตัวชี้วัดกล
ยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   3.4 การใหบ้ริการ หมายถึง ข้อมูลการ
ให้บริการของหน่วยงานตามอํานาจหน้าที่ 
รวมทั้งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ มีหัวขอ้ดังนี้ 
 3.4.1 การให้บริการของหน่วยงาน      
ซึ่งอาจแยกหัวข้องานตามภารกิจของกองหรือ
ฝ่ายตามโครงสร้างของหน่วยงาน 
 3.4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่
สามารถ Download ได้ 
    3.5 ติดต่อกับเรา หน่วยงานต้องแสดง
ข้อมูลที่อยู่พรอ้มรหัสไปรษณีย์ หมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการใน
สังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(e-mail) และแผนทีแ่สดงสถานที่ตั้งของ 
หน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ปฏิทินกิจกรรม 12 คะแนน (12ครั้ง/ปี) 
แบ่งการประเมินเป็นเดือนละ 1 คะแนน โดย
หน่วยงานต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมที่
หน่วยงานจะดําเนินการเป็นรายเดือนโดย  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   หน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 เดือน เช่น กิจกรรมที่จะดําเนินการเดือน
กุมภาพันธ์ ต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมให้
แล้วเสร็จในเดือนมกราคม หากดําเนินการ
ล่าช้ากว่ากําหนดในเดือนใด จะไม่ได้รับคะแนน
ในเดือนนั้นๆ 
2. เ กี่ยวกับองค์กร 20 คะแนน แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 
   2.1 การลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (4 
คะแนน) (งดประเมินหัวข้อประวัติความ
เป็นมา) หน่วยงานต้องลงข้อมูลให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนธันวาคม  2556 และตรวจ
ประเมินต้นเดือนมกราคม 2557 หากลง
ข้อมูล ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 
   2.2 การปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
และสถิติที่เกี่ยวข้อง 16 คะแนน ตรวจประเมิน 3 
เดือน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง (4 คะแนน/ครั้ง) โดย
ต้องลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แลว้เสร็จภายใน
รอบนั้นๆ เช่น 
รอบที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม – ธันวาคม 2556 
หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลภายในเดือน
ธันวาคม 2556 และตรวจประเมินต้นเดือน
มกราคม 2557 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

3. ข่าวสาร 48 คะแนน ตรวจการ ปรับปรุง ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง  หน่วยงาน
ต้องปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายใน
วันที่ 25 ของเดือนนั้น  ๆ(ครั้งละ 4 คะแนน) โดยมี
เกณฑ์การประเมินแต่ละเดือน ดังนี้ 
   3.1 ปรับปรุง 1 ครั้ง ได้ 1 คะแนน 
   3.2 ปรับปรุง 2 ครั้ง ได้ 2 คะแนน 
   3.3 ปรับปรุง 3 ครั้ง ได้ 3 คะแนน 
   3.4 ปรับปรุง 4 ครั้งขึ้นไปได้ 4 คะแนน 
4. การให้บริการ 16 คะแนน หน่วยงานต้อง
ลงข้อมูลใหแ้ลว้เสร็จ และมีแบบฟอร์มให้
สามารถดาวน์โหลดได้ อย่างน้อย 2 แบบฟอร์ม 
ภายในเดือนธันวาคม 2556 และตรวจประเมิน
ต้นเดือนมกราคม 2557 หากลงข้อมูล ไม่ครบถ้วน
จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 
5. ติดต่อเรา 4 คะแนน หน่วยงานต้องลงข้อมูล
ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2556 และ
ตรวจประเมินต้นเดือนมกราคม 2557 หากลง
ข้อมูลไม่ครบถว้นจะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 
 
เป้าหมาย    รอ้ยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   วิธีคํานวณ 
     นําคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผล
เทียบกับเกณฑ์คะแนนตามช่วงที่กําหนด ดังนี้ 
 1) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป เท่ากับ  10  คะแนน 
 2) ตั้งแต่ 75 – 79 คะแนน เท่ากับ   9 คะแนน 
 3) ตั้งแต่ 70 – 74 คะแนน เท่ากับ   8 คะแนน 
 4) ตั้งแต่ 65 – 69 คะแนน เท่ากับ   7 คะแนน 
 5) ตั้งแต่ 60 – 65 คะแนน เท่ากับ   6 คะแนน 
 6) ต่ํากว่า 60 คะแนนลงมา เท่ากับ  5 คะแนน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

3.  เพิ่มประสทิธิภาพการ 
    ดําเนินการด้านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศสําหรับการบริหาร  
    และพัฒนามหานคร  
    (ป.5.7) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้าน            
การบริการ (Best Service 
Organization) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ป.5.7.2) 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละความสําเร็จในการ 
    ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา 
    เพื่อสนับสนุนการออกแบบ 
    และกํากับดูแลการพัฒนา 
    ระบบประชุมสภา 
    กรุงเทพมหานคร 

นิยาม 
   การจ้างที่ปรกึษาเพื่อพัฒนาระบบการ
ประชุมสภากรงุเทพมหานครแบบ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ทันสมัย สะดวก และ
รวดเร็ว  
 
ค่าเปา้หมาย  ร้อยละ  85 
  
วิธีการคํานวณ 
1) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป เท่ากับ  10 คะแนน 
2) ตั้งแต่ 75 – 79 คะแนน เท่ากับ  9  คะแนน 
3) ตั้งแต่ 70 – 74 คะแนน เท่ากับ  8 คะแนน  
4) ตั้งแต่ 65 – 69 คะแนน เท่ากับ  7 คะแนน 
5) ตั้งแต่ 60 – 64 คะแนน เท่ากับ  6 คะแนน  
6) ตั้งแต่ 60 คะแนนลงมา เท่ากับ  5 คะแนน 
  
 
 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน
การออกแบบและกํากับดูแลการ
พัฒนาระบบประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

4.  ส่งเสริมความร่วมมือและ 
    ความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ  
    (ป 5.9) 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุน
ภารกิจของกรุงเทพมหานคร  
และการเยี่ยมเยือนในประเทศ
เครือข่ายเมืองพี่เมืองน้อง           
และเครือข่ายอื่น ๆ  
(ป.5.9.3) 

5. จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน      
    ความร่วมมือของโครงการ 
    สภาบ้านพี่เมืองน้อง 

นิยาม 
แลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ         
กับเครือข่ายสภาบ้านพี่เมืองน้องตาม MOU    
ที่ลงนามร่วมกัน 
 
ค่าเป้าหมาย   1 กิจกรรม 
 
วิธีการคํานวณ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเครือขา่ย
สภาบ้านพี่เมืองน้องที่ลงนามแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือและดําเนินการกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 
(กลุ่มงานต่างประเทศ) 
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ตาราง 2 ข. ภารกิจประจําทีด่ําเนนิการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพฒันาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2557 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร  (มิติที่ 1) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

1. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด          
แก่ประชาชน  
 
(ป.5.2) 

 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้รับบริการ           
   มีความพึงพอใจในการให้ 
   การต้อนรับและให้ความรู้        
   แก่หน่วยงานอื่น 
 
    (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่
หน่วยงานอื่นที่มาเยี่ยมชมและศึกษา       
ดูงานของสภากรุงเทพมหานครและ 
หรือสํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วน          
เป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 

การให้การต้อนรับและให้ความรู้ 
แก่หน่วยงานอื่น     
(กลุ่มงานบริการสภา กทม.) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

2.  ส่งมอบบรกิารที่ดีที่สุด           
    แก่ประชาชน  
 
    (ป.5.2) 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละของจํานวนผู้รับบริการ  
   มีความพึงพอใจในการให้ 
   คําปรึกษา แนะนํา  ตีความ  
   ตอบข้อหารอื  ปัญหาทาง 
   กฎหมาย  และให้บริการ 
   ข้อมูลทางกฎหมาย 
  
   (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
“คําปรึกษา  แนะนํา  ตีความ  ตอบข้อ
หารือ และขอ้มูลทางกฎหมาย” หมายถึง 
การชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับขอ้กฎหมาย 
ข้อบัญญัติ ขอ้บังคับ ระเบียบฯลฯ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ รวมทัง้จัดหาเอกสารของ
กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคบั ระเบียบ 
ฯลฯ ให้แก่ผู้ขอ เป็นต้น 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการโดยเทียบสัดสว่นเป็น
เปอร์เซน็ต์ 
 
 
 
 
 
 
 

การให้คําปรึกษา แนะนํา  ตีความ 
ตอบข้อหารือ  ปัญหาทางกฎหมาย
และให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย 
(กลุ่มงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

3.  ส่งมอบบรกิารที่ดีที่สุด           
    แก่ประชาชน  
 
    (ป.5.2) 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละของจํานวน 
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
   ในการให้การสนับสนุน 
   ด้านสถานทีเ่พื่อดําเนิน 
   กิจกรรมของหน่วยงานอื่น 
 
   (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการ
ดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วน         
เป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ใน
การดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น  
(ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

4.  ส่งมอบบรกิารที่ดีที่สุด           
    แก่ประชาชน  
 
    (ป.5.2) 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 

4.  ร้อยละของผู้รับบริการ  
    มีความพึงพอใจในการจัด 
     ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
     (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ การประชุมสมัยสามญั สมัย
วิสามัญ และการขยายสมัยประชุม 
 
คา่เป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วน          
เป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการ
วิสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

5. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด            
   แก่ประชาชน  
 
   (ป.5.2) 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 

5.  ร้อยละของผูร้ับบริการ              
    มีความพึงพอใจในการ                
    จัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
    (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ  
11 คณะ 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วน          
เป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ
(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

6.  ส่งมอบบรกิารที่ดีที่สุด           
    แก่ประชาชน  
 
    (ป.5.2) 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 

6.  ร้อยละของความพึงพอใจต่อ 
     เอกสารประกอบการประชุม 
     สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 
 
     (ผลลัพธ์)    

นิยาม 
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร หมายถึง เอกสาร 
ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ในการพิจารณา 
ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
หรือญัตติที่เข้าสู่การประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  โดยการรวบรวม
กฎหมาย ข้อมลู สถิติ ข้อเท็จจริง 
บทความ และ/หรือข่าวสารจาก 
สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 

วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็น
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมผลิตเอกสารเพื่อประกอบการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
(ภาคผนวก)      
(กลุ่มงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

7.  ส่งมอบบรกิารที่ดีที่สุด           
    แก่ประชาชน  
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 

7. ผู้รับบริการ(ประธานสภา 
   กรุงเทพมหานคร,รองประธาน  
    สภากรุงเทพมหานครคนที1่,     
   รองประธานสภากรุงเทพมหานคร     
   คนที่2) มคีวามพึงพอใจต่อ 
   เรื่องที่นําเสนอเพื่อทราบ 
   และพิจารณาสั่งการ 
 
    (ผลลัพธ์) 
 

นยิาม 
การตรวจสอบเสนอแนะการรายงาน
ติดตาม การประสานงาน สรุปผลเสนอ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร และรอง
ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็น
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธาน     
สภากรุงเทพมหานครและ 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานเลขานุการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

8.  ส่งมอบบรกิารที่ดีที่สุด          
    แก่ประชาชน  
 
    (ป.5.2) 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุกรปูแบบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 

8.  ร้อยละของความพึงพอใจ 
    ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
    ต่อการยกร่างญัตติที่เสนอ 
 
    (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ดําเนินการยกร่างญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครได้แล้วเสร็จ 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครต่อร่างญัตติที่ยกร่างโดย
เทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกร่างญัตติที่เสนอโดย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานญัตติและกระทู)้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

9. การส่งมอบบริการที่ดีที่สุด 
   แก่ประชาชน 
 
   (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็วทั่วถึง 
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 

9.  ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการรับ
ข้อมูลทางกฎหมายในด้าน
ต่างๆ ของประเทศในกลุม่
สมาชิกอาเซียน 
 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
“การให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย” หมายถงึ 
การชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ 
ระเบียบต่างๆ ของประเทศ กลุ่มสมาชิก
อาเซียน เพื่อใหท้ราบข้อกฎหมายของประเทศ
นั้นๆ ให้แก่ ผูข้อหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เช่น 
ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน, กฎหมายตรวจ
คนเข้าเมือง เป็นต้น 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

การให้บริการข้อมูลทาง
กฎหมายของประเทศในกลุม่
สมาชิกอาเซียน 
(กลุ่มงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

10. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด 
     แก่ประชาชน 
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 
(ป.5.2.1) 
 

10. ร้อยละของจํานวนร่าง 
     สญัญาที่จะต้องทําการ 
     ตรวจสอบ 
 
     (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การตรวจร่างสัญญา หมายถึง การตรวจสอบ
ถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ ของร่างสัญญาว่า
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากจํานวนร่างสัญญาที่ทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องได้แล้วเสร็จ 

การตรวจร่างสัญญาต่างๆ 
ของสํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

11. การส่งมอบบริการที่ดีที่สดุ 
     แก่ประชาชน 
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุกรปูแบบ
ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 
(ป5.2.1) 

11. ร้อยละของผู้รับบริการ 
     มคีวามพึงพอใจต่อการ 
     จัดทําและให้บริการ 
     ข้อมลูทางวิชาการ 
 
     (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การจัดทําและให้บริการข้อมลูทางวิชาการ 
หมายถึง การจัดทํา การจัดหา และใหข้้อมลู
ทางวิชาการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวง
งานของกรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

การจัดทําและให้บริการข้อมลู
ทางวิชาการ 
 
(กลุ่มงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

12. การส่งมอบบริการที่ดีที่สดุ 
     แก่ประชาชน 
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว  
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
(ป5.2.1) 

12. ระดับความสําเร็จในการ 
     ยืนยันมติที่ประชุมสภา 
     กรุงเทพมหานคร 
 
     (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การยืนยันมติที่ประชุมสภา 
กรุงเทพมหานคร หมายถึง 
การแจ้งยืนยันมติที่ประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร เพื่อใหฝ้่าย
บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา
ดําเนินการ ตามญัตติที่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร หรอืผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เสนอเข้าสู่ที่ประชุม      
สภากรุงเทพมหานคร พิจารณา 
 
ค่าเป้าหมาย 
ภายใน 3 วันทาํการ 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการโดยเทียบ
สัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

การยืนยันมติที่ประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานญัตติและกระทู้) 

 
 

 



32 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

13. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด 
     แก่ประชาชน 
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุกรปูแบบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
 (ป.5.2.1) 

13. ร้อยละของมีความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสามัญทีม่ี
ต่อเอกสารประกอบการ
ประชุม (ภาคผนวก) 
 
(ผลลัพธ์)   
 

นิยาม 
เอกสารประกอบการประชุม (ภาคผนวก)        
มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการสามัญสามารถ
นําไปใช้ประกอบการพิจารณา หรือตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการเป็นไปตามเป้าหมาย 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อเอกสารประกอบการประชุม
(ภาคผนวก) 

การจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการสามญั 
 
(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

14. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด 
     แก่ประชาชน 
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
(ป.5.2.2) 

14. จํานวนครั้งในการ 
     เผยแพร่ขา่วสาร 
     สภากรุงเทพมหานคร 
     ทางเว็บไซต์สํานักงาน 
     เลขานุการสภา 
     กรุงเทพมหานคร 
 
     (ผลผลิต)   
 

นิยาม 
การจัดทําข่าวสารสภากรุงเทพมหานคร 
เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย   2 ครั้ง/เดือน 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากจํานวนครั้งในการลงข่าวเพื่อ
เผยแพร่ในเว็บไซต์สํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

การจัดทําข่าวเพื่อประชาสมัพันธ์ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 

(กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

15. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด 
     แก่ประชาชน 
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขยายช่องทางการบริการให้มีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
(ป.5.2.2) 

15. ร้อยละของผู้รับบริการ  
     มคีวามพึงพอใจในการ 
     รับข้อมลูจากเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ  
 
      (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การขยายช่องทางการบริการ ได้แก่  
การขอแบบฟอร์มต่างๆจากแหล่ง ข้อมลู 
โดยเจ้าหน้าที่และการ Load แบบฟอร์มการ
ทําบัตรของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
-แบบฟอร์มการสมัครเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่และผูท้ี่ต้องการ
รับบริการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้ข้อมูลขา่วสาร 
 
(กลุม่งานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามญั) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

16. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด 
     แก่ประชาชน 
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
(ป.5.2.2) 

16. ร้อยละของผู้รับบริการ 
     มคีวามพึงพอใจในการ 
     จัดประชุมคณะกรรมการ- 
     วิสามญั  
 
     (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามญั เพื่อ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการจัดการประชุม ได้แก่ 
คณะกรรมการวิสามัญ 

การจัดประชุมคณะกรรมการ 
วิสามัญ พิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
 
(กลุ่มงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

17. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด 
     แก่ประชาชน 
 
     (ป.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
(ป.5.2.2) 

17. ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการจัดทํา
รายงานการประชุม
คณะกรรมการสามัญ 
 
     (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการสามญั
ถูกต้องตรงประเด็นตามที่คณะกรรมการได้
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นไป
ตามระเบียบสารบรรณ สามารถนําไปใช้เป็น
หลักฐานประกอบการติดตามงานและการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

การจัดทํารายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิสามัญ 
 
(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

18. ส่งเสริมความร่วมมือและ 
     ความสมัพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ 
 
     (ป.5.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างภาพลักษณ์และ             
เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในเวทีโลก 
 
(ป.5.9.1) 

18. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการแปล
เอกสารและตรวจร่างแก้ไข
เอกสารภาษาอังกฤษของ
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและตรวจ       
ร่างแก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษให้กับสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

กิจกรรมการแปลเอกสาร            
และการตรวจร่างเอกสาร            
ของสภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานต่างประเทศ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

19. ส่งเสริมความร่วมมือและ 
     ความสมัพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ 
 
     (ป.5.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างภาพลักษณ์และ             
เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในเวทีโลก 
 
(ป.5.9.1) 

19. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการ 
จัดทํากล่าวและการโต้ตอบ
จดหมายภาษาอังกฤษ 
 
(ผลลัพธ์)  

นิยาม 
การจัดทําคํากล่าวภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ 
และจัดทําจดหมายภาษาอังกฤษให้กับ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นําไปใช้ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

กิจกรรมการจดัคํากล่าวและ 
การโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 
 
(กลุ่มงานต่างประเทศ) 
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ตาราง 2 ค. ภารกิจสนับสนนุมิติที่ 2 – 4 ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของสาํนักงาน ก.ก. 
                                  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

1. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ 
   ประชาชน (ป.5.2) 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มี          
ความหลากหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
(ป.5.2.2) 
 
 

มิติที่ 3.1 ระดับความพึง พอใจ  
ของผู้รับบริการ   
 
 
 
 
 
 
 

ตามที่ ผตร.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
(ผตร. รับผิดชอบ) 
 
 
 
 

มิติที่ 3.2  ระดับความสําเร็จใน 
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ       
 
 
 
 
 
 

ตามที่กองกลางกําหนด การตรวจสอบเรื่องในระบบ         
การรับเรื่องร้องเรียน               
(กลุ่มงานญัตติและกระทู)้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

2. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด           
   แก่ประชาชน (ป.5.2) 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มี 
ความหลากหลาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
(ป.5.2.2) 
 
 

มิติที่ 3.4  ร้อยละความสําเร็จ 
             ของการดําเนินโครงการ 
             ใหบ้ริการที่ดีที่สุด   
             (Best Service) 
 
 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเครือข่ายสภา กทม. 
เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครเวกับ   
(กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการ
วิสามญั) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

3. เสริมสร้างให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  มคีวามพร้อม
ทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต      
และความภาคภูมิใจ   เพื่อร่วม
พัฒนามหานคร  ให้น่าอยู่ยั่งยืน 
(ป.5.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร        
(ป.5.3.4) 
 

มิติที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของ 
            การดําเนินการพัฒนา 
                สภาพแวดล้อมในการ 
            ทํางาน  

 

ตามที่ ผตร.กําหนด 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม          
ของสํานักงานเลขานุการ             
สภากรุงเทพมหานคร 
(กลุม่งานต่างประเทศ)                 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

4. บริหารจัดการระบบงาน  
   (ป.5.4) 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริหาร
จัดการเพื่อนํามาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 
(ป.5.4.3) 
 

มิติที่ 4.1 ร้อยละความสําเร็จของ 
           การนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
            ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ 
 

(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ) 

พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสทิธิภาพ 
(ป.5.4.5) 
 

มิติที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของ 
           การจัดทําระบบบริหาร 
           ความเสี่ยงและการควบคุม 
            ภายใน 

ตามที่ สตน.กําหนด 
 
ค่าเป้าหมาย  7  ขั้นตอน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน   
(กลุ่มงานวิชาการ)                    

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลัก) 
 
 

มิติที่ 2.1. ร้อยละความสําเร็จของ 
           การเพิ่มประสิทธิภาพ 
           การทํางานด้วย ระบบ  
           Lean 

ตามที่ สกก. กําหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การดําเนินการตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานด้วยระบบ 
Lean ของหน่วยงาน 
(100  คะแนน) 
2. การจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานด้วยระบบ Lean ของ
หน่วยงาน เพื่อนําไปดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (50 คะแนน)

 
 
 
(กลุ่มงานต่างประเทศ) 
 
 
 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)               
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

5.  บริหารจัดการเงินการคลัง
ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม
ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้
การงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
อย่างมีประสิทธิภาพ  
(ป.5.5) 

บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการ
เร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนดเพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่
เศรษฐกิจโดยรวมของ
กรุงเทพมหานครบริหารจัดการ 
งบประมาณและรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ด้วยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้       
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ(ป.5.5.3) 

มิติที่ 2.2 ร้อยละความสําเร็จใน 
           การใช้จ่ายงบประมาณ 
2.2.1 ร้อยละของความสําเร็จของ
การก่อหนี้ผูกพัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามที่ สงม.กําหนด 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานงบประมาณของ
สํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

2.2.2 ร้อยละของความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ตามที่ สงม.กําหนด 
 

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี   
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

6. บริหารจัดการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานคร  ในภาพ รวม
ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้
การงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
อย่างมีประสิทธิภาพ  
(ป.5.5) 

บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการ
เร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนดเพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่
เศรษฐกิจโดยรวมของ
กรุงเทพมหานครบริหารจัดการ 
งบประมาณและรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ด้วยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้       
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
(ป.5.5.3) 

มิติที่ 2.3 คะแนนความสําเร็จใน        
          การจัดทํางบการเงิน    
2.3.1 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํางบการเงินทันเวลาและ
ถูกต้อง                  
 
 
 
 

ตามที่ สนค.กําหนด 
 
 
 

การจัดทํางบการเงินประจําปี 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

2.3.2 คะนนความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สนิประจําปี 
2556 ทันเวลาและถูกต้อง 

ตามที่ สนค.กําหนด 
 

การจัดทํารายงานบัญชี               
มูลค่าทรัพย์สนิประจําปี 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

7. พัฒนากลไกในการบริหาร 
   จัดการภายในองค์กร            
   (ป.5.8) 

 

จัดให้มีระบบรอ้งเรียนหรือรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งกลับ
แก่ผู้ร้องเรียน 
(ป.5.8.3) 

มิติที่ 4.2 ร้อยละความสําเร็จของ 
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร 
4.2.1 ร้อยละของความมีประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
 
 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 
 
 
 

การตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
(กลุม่งานเลขานุการ)                   

4.2.2 ร้อยละของจํานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 

การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
(กลุม่งานเลขานุการ)                   
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ตารางที่ 3 โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุนภารกิจเชงิยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 
  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

1 

การจัดทํารายงานการศึกษา/วิเคราะห์การ 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวน 
การทํางานตามภารกิจหลกั (Core Business)  
ของหน่วยงาน 

ป.5.7 - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2 

กิจกรรมพัฒนากระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลัก (Core Business)  ของ
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี 2556 

ป.5.7 - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3 
การปรับปรุงข้อมูลใน website ของ
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ป.5.7 - - กลุ่มงานวิชาการ 

4 
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
ออกแบบและกํากับดูแลการพัฒนาระบบ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

ป.5.7 4,000,000 กทม. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป

5 โครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้อง ป.5.9 42,000,000 กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 

รวมงบประมาณ  46,000,000 กทม.  
 
รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์  5  โครงการ/กิจกรรม 
- ใช้งบประมาณ     2  โครงการ/กิจกรรม  เป็นเงิน  46,000,000 บาท 
- ไม่ใช้งบประมาณ  3  โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางที่ 4  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนนุภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 
        สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

ส่วนราชการรบัผิดชอบ

1 การให้การต้อนรับและให้ความรูแ้ก่หน่วยงานอ่ืน 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานบริการสภา กทม.

2 การให้คําปรึกษา แนะนํา ตีความ ตอบข้อหารือ  
ปัญหาทางกฎหมายและให้บริการข้อมลูทางกฎหมาย

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานกฎหมาย 

3 การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดําเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน 

ป.5.2 - กทม. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

4 การจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานประชุมสภา      
และกรรมการวิสามญั 

5 การจัดประชุมคณะกรรมการสามญั ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานประชุม        
กรรมการสามญั 

6 กิจกรรมผลิตเอกสารเพ่ือประกอบการประชุม         
สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานวิชาการ 

7 การกลั่นกรองเร่ืองเสนอประธานสภากรุงเทพมหานคร
และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานเลขานุการ 

8 การยกร่างญัตติที่เสนอ โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานญตัติและกระทู้

9 การให้บรกิารข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
ในกลุม่สมาชิกอาเซียน 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานกฎหมาย 

10 การตรวจร่างสญัญาต่างๆ ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานกฎหมาย 

11 การจัดทําและให้บริการข้อมลูทางวิชาการ 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานวิชาการ 

12 การยืนยันมติทีป่ระชุมสภากรงุเทพมหานคร ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานญตัติและกระทู้
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

ส่วนราชการรบัผิดชอบ

13 การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการสามัญ 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามญั 

14 จัดทําข่าวเพ่ือประชาสมัพันธ์สภากรุงเทพมหานคร 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานบรกิาร 
สภากรุงเทพมหานคร 

15 โครงการการเพ่ิมประสทิธิภาพการให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานประชุมสภา      
และกรรมการวิสามญั 

16 การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามญัพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานประชุมสภา      
และกรรมการวิสามญั 

17 การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสามญั 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามญั 

18 กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจร่างเอกสาร
ของสภากรุงเทพมหานคร 

ป.5.9 - กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 

19 กิจกรรมการจัดคํากล่าวและการโต้ตอบจดหมาย
ภาษาอังกฤษ 
 

ป.5.9 - กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 

รวมงบประมาณ - - กทม.  
 
 
รวมโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจงานประจํา  19  โครงการ/กิจกรรม 
- ไม่ใช้งบประมาณ  19  โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางที่ 5  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนนุภารกิจในมิติ 2-4 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 

     สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ 

จํานวน
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

ส่วนราชการรบัผิดชอบ

1 การตรวจสอบเรื่องในระบบการรับเรื่องรอ้งเรียน 
 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานญัตติและกระทู้

2 โครงการสร้างเครือข่ายสภา กทม. เพ่ือการ 
พัฒนากรุงเทพมหานคร 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานประชุมสภา
และกรรมการวิสามญั 

3 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อ         
การให้บรกิารของสํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

ป.5.2 - กทม. กลุ่มงานเลขานุการ 

4 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ป.5.3 - กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 

5 กิจกรรมพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  ด้วยระบบ Lean 
ของหน่วยงาน (กระบวนงานการให้การต้อนรับ
ตามโครงการบ้านพ่ีเมืองน้อง) 

ป.5.4 - กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 

6 กิจกรรมเพ่ิมประสทิธิภาพการเบิกจ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศแบบมืออาชีพ 

ป.5.4 - กทม. กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามญั 

7 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและ                
การควบคมุภายใน 

ป.5.4 - กทม. กลุ่มงานวิชาการ 

8 การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน  
 

ป.5.4 - กทม. กลุ่มงานเลขานุการ 

9 การตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ป.5.4 - กทม. กลุ่มงานเลขานุการ 
10 การเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารงานงบประมาณ

ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ป.5.5 - กทม. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

11 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ป.5.5 - กทม. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
12 การจัดทํารายงานบัญชีมลูค่าทรัพย์สนิประจาํปี ป.5.5 - กทม. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

13 การจัดทํางบการเงินประจําปี ป.5.5 - กทม. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

รวมงบประมาณ  -   

 
รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์  13  โครงการ/กิจกรรม 
- ใช้งบประมาณ  -  โครงการ/กิจกรรม  เป็นเงิน -  บาท 
- ไม่ใช้งบประมาณ  13  โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางที่ 6 ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
 

ชื่อโครงการ    รายงานการศึกษา/การวิเคราะห์การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก 
                                (Core Business) ของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  การจัดทํารายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก 
                                (Core Business) ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร. 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานศึกษา/วิเคราะห์การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของ
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครและส่งสําเนาคําสั่ง 
แต่งตั้งคณะทํางานฯ  ให้กับสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

10 10 

            

2 

จัดประชุมคณะทํางานศึกษา/วิเคราะห์การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทํางานฯ ส่งรายงานการ
ประชุมฯ (ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง) และส่งสําเนารายงานการ
ประชุมให้กับสํานักยุทธศาสตร์ฯ 

30 40 

            

3 
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการจัดทําแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการตามผังกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ 

40 80 
            

4 
ส่งรายงานขั้นสุดท้ายที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  และหัวหน้าหน่วยงาน 

20 100             

รวม    4   ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อโครงการ    กิจกรรมพัฒนากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core  Business) ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
    ที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี 2556 (โครงการพัฒนาระบบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแบบอิเล็กทรอนิกส์)  
 

 
ตัวชี้วัดโครงการ  ผลงานมีการพัฒนากระบวนการทํางานตามภารกิจหลกั (Core  Business) ที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี 2556 

(โครงการพัฒนาระบบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแบบอิเล็กทรอนิกส์)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดประชุมและดําเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนพัสดุ 30 30             

2 ดําเนินการจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) 50 80             

3 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ 20 100             

รวม    3  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100 100             
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ชื่อโครงการ    การปรับปรุงข้อมูลใน website ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละของความสําเร็จในการปรับปรุงขอ้มูลใน website ทุก 15 วัน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กลุ่มงานวิชาการรับข้อมูลจากกลุ่มงาน/ฝ่าย โดยจะ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน 
เสนอขอความเห็นชอบการนําข้อมูลลง website 
จากผู้บังคับบัญชา 

20 20 

            

2 กลุ่มงานวิชาการจัดส่งข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้บังคับบัญชาแล้วใหฝ้่ายบริหารงานทั่วไป 
เพื่อนําข้อมูลลง website ตามหัวข้อต่างๆ 

20 40 
            

3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแปลงเอกสารข้อมูลต่าง ๆ        
ให้เป็นรูปแบบ Digital          

5 45 
            

4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปป้อนข้อมูลลง website         5 50             

5 กลุ่มงานวิชาการจัดทํารายงานการปรับปรุง 
Website  ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน              

50 100             

รวม     5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
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ชื่อโครงการ    จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการออกแบบและกํากับดูแลการพัฒนาระบบประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 85 ของการดําเนนิการจ้างทีป่รึกษาเพื่อสนับสนุนการออกแบบและกํากับดูแลพัฒนาระบบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

ตามภารกิจหลักที่ได้เสนอไว้ในรายงานป ี2556 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการ 15 15             

2 กําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR 20 35             

3 ขอความเห็นชอบดําเนินการ 20 55             

4 ขออนุมัติดําเนินการ 25 85             

5 ลงนามสัญญา (จ้างที่ปรึกษา) 15 100             

รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อโครงการ    โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  จํานวน 1 กิจกรรมแลกเปลีย่นความร่วมมือของโครงการสภาบ้านพีเ่มืองน้อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องตามงบประมาณที่ได้รับ 10 10             
2 ประสานงานกับสภาพี่เมืองน้องในต่างประเทศ 

เพื่อกําหนดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน 
20 30             

3 พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขอความ 
เห็นชอบในหลักการเข้าร่วมกิจกรรมต่อประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร 

10 40             

4 จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํา 
โครงการ 

10 50             

5 ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จา่ยในการดําเนิน 
กิจกรรม 

10 60             

6 ดําเนินกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ 
 

30 90             

7 รายงานผลการดําเนินการต่อประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร 

10 100             

รวม  7  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อโครงการ    การให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้การต้อนรบัและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดทําข้อมูลนําเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร 20 20             

2 จัดทําคํากล่าวต้อนรับ 10 30             

3 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครือ่งดื่ม 
อาหารว่าง โสตทัศนูปกรณ์ 

40 70 
 

           

4 จัดเตรียมแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น 10 80 
 

           

5 
จัดเตรียมของที่ระลึก (เอกสารหนังสือสภา
กรุงเทพมหานคร) 

10 90             

6 สรุปประเมินผล 10 100 
 

           

รวม        6  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อโครงการ    การให้คาํปรึกษา แนะนาํ ตีความ ตอบข้อหารือ ปัญหาทางกฎหมายและให้บริการทางกฎหมาย 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ  80  ของจํานวนผูร้ับบริการมีความพึงพอใจในการให้คาํปรึกษาแนะนํา ตีความ ตอบข้อหารือปญัหาทางกฎหมายและ 
    ให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รับเรื่องหารือ/ขอข้อมูล 10 10             

2 สอบถามข้อเทจ็จริงและรายละเอียดเพิ่มเติม 20 30             

3 ค้นคว้าและศึกษาข้อกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
และสรุปผลการพิจารณา (หากปัญหามีข้อยุ่งยาก
ซับซ้อนจะประชุมกลุ่มงานเพื่อพิจารณาประเด็น       
ที่หารือดังกล่าว) 

40 70 

            

4 ให้ข้อมูล/ตอบข้อหารือโดยนําข้อกฎหมายมา        
ปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อยุติ 

30 100 
            

รวม      4  ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
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ชื่อโครงการ    การให้การสนบัสนนุด้านสถานที่ในการดําเนนิกิจกรรมของหน่วยงานอื่น 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ  85  ของจํานวนผูร้ับบริการมีความพึงพอใจในการให้การสนบัสนนุด้านสถานทีเ่พื่อดําเนนิกิจกรรมของหน่วยงานอื่น 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

รับหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีแ่จ้งความประสงค์
ขอใช้ห้องประชุมเพื่อดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
นําเสนอเลขานุการสภากรุงเทพมหานครพิจารณา 
ให้ใช้ห้องประชุม 

10 10 

            

2 
มอบเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกในการใช้ห้อง
ประชุมด้านระบบภาพและเครื่องเสียง, อุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ, แสงสว่างและความสะอาด 

40 50 
            

3 
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ห้องประชุมให้หน่วยงานกรอกข้อมูลความคิดเห็น
หลังใช้บริการ 

25 75 
            

4 
จัดทําสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก        
การขอใช้ห้องประชุมของสํานักงานเลขานุการ       
สภากรุงเทพมหานคร 

25 100 
            

รวม       4   ขั้นตอน   คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
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    ชื่อโครงการ    การจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ  85  ของผู้รบับริการมีความพึงพอใจในการจัดประชุมสภากรงุเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบบรรจุ
ระเบียบวาระ 

10 10             

2 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 10 20             

3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร/ผู้บริหาร 

10 30             

4 จัดทําเอกสารการประชุม 10 40             

5 จัดส่งเอกสารการประชุม 10 50             

6 จัดเตรียมห้องประชุม 10 60             

7 อํานวยความสะดวกขณะประชุม 20 80             

8 จัดทําสรุปสาระสําคัญการประชุม 20 100             

รวม       8  ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
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  ชื่อโครงการ    การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
  ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ  85  ของผู้รบับริการมีความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดการประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ 11 คณะ 
70 70 

            

2 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบ
สํารวจ 

10 80 
            

3 สรุปและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 
20 100 

            

รวม           3  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
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ชื่อโครงการ   กิจกรรมผลิตเอกสารเพื่อประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร(ภาคผนวก) 
   เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติทั่วไป/ญัตติขอความเห็นชอบ  
 
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุมสภากรงุเทพมหานคร (ภาคผนวก)   

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พิจารณาศึกษาตรวจสอบญัตติว่าเกี่ยวข้องกับ      
วงงานใด และหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเรื่อง            
หรือมีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง                  

10 10 
            

2 ประสานหน่วยงานเพื่อขอทราบข้อมูล/ค้นคว้า 
และสืบค้นข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ญัตติ/รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาญัตติ                                        

80 90 

            

3 จัดทําเอกสาร 80 ชุด ให้แก่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเมื่อประธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งบรรจุญัตติเข้าเป็นระเบียบวาระ
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

10 100 

            

รวม       3  ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อโครงการ  กิจกรรมผลิตเอกสารเพื่อประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร(ภาคผนวก) 
  เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติรา่งขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุมสภากรงุเทพมหานคร (ภาคผนวก)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พิจารณาศึกษาตรวจสอบผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเรื่อง
หรือมีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง                  

10 10 
            

2 พิจารณาศึกษาหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
ข้อบัญญัติฯ และเนื้อหาของข้อบัญญัติฯ               
ว่าเป็นการบัญญัติขึ้นใหม่หรอืแก้ไขเพิ่มเติม             

20 30 
            

3 ค้นคว้า/สืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/จัดทําความเห็น
ประกอบร่างข้อบัญญัติฯ/จัดทําตารางเปรียบเทียบ
ข้อบัญญัติฯ ฉบับเดิมกับร่างข้อบัญญัติฯ ทีบ่ัญญัติ
ขึ้นมาใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม/รวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ 

60 90 

            

4 จัดทําเอกสาร 100 ชุด ใหแ้ก่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเมื่อประธานสภาฯ 
สั่งบรรจุญัตติเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร 

10 100 

            

รวม            4  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อโครงการ    การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ผู้รับบริการ(ประธานสภากรงุเทพมหานคร, รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีห่นึ่ง, รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีส่อง)  

              มีความพึงพอใจต่อเรื่องทีน่ําเสนอเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 - ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับตามหลักสารบรรณ   

- ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ 

30 30             

2 -   พิจารณา ตรวจสอบหากมีข้อทักท้วง  
     ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          

50 80             

3 - สรุป เสนอความเห็น (ถ้าม)ี 

- จัดเก็บสําเนาหนังสือ      

20 100             

รวม  3  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
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ชื่อโครงการ    การยกร่างญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ  85  ของความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการยกร่างญัตติที่เสนอ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการ
เสนอและประสานข้อมูล สอบถามรายละเอียด
ประเด็นที่สําคัญของเรื่องที่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครจะนําเสนอต่อที่ประชุม           
สภากรุงเทพมหานคร                  

10 10 

            

2 สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการนําเสนอ        
เป็นญัตติ                                        

20 30 
            

3 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมลูเพื่อเตรียมนํามา 
เขียนเป็นญัตติ 

20 50 
            

4 เรียบเรียงและเขียนญัตติ 35 85             
5 นําเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 5 90             
6 นําเสนอสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ยื่นญัตติ        

ลงนาม พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้รับรอง 
100 100 

            

รวม        6  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    การให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการความพึงพอใจต่อการให้บรกิารข้อมูลทางกฎหมาย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการ 
เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไปหรอืผู้ร้องขอ 

30 30 
            

2 ศึกษา / วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล 
40 70 

            

3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมลู 30 100             

รวม         3  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    การตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของจํานวนร่างสัญญาที่จะต้องตรวจสอบ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการ 10 10             

2 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบเรื่อง 20 30 

            

3 ค้นคว้าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 20 50             

4 ทําการตรวจร่างสัญญา 30 80             

5 รายงานผลการตรวจร่างสัญญาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 20 100             

รวม              5  ขั้นตอน คดิเป็นร้อยละ 100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    การจัดทําและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รับเรื่องจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ 
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

10 10 
            

2 ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องขอ 
40 50 

            

3 ศึกษา / วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล 30 80             

4 ให้ข้อมูล หรือให้ข้อแนะนําแก่ผู้รับบริการตามที่ร้องขอ 20 100             

รวม               4    ขั้นตอน   คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    การยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความสาํเร็จในการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ศึกษาญัตติที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม 10 10             

2 เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร   10 20 
            

3 สรุปสาระสําคญัในแต่ละญัตติ 40 60             

4 จัดทําหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 30 90             

5 นําเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 10 100             

รวม                 5  ขั้นตอน   คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    การจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของความพงึพอใจของคณะกรรมการสามัญที่มีต่อเอกสารประกอบการประชุม (ภาคผนวก) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประธานหรือคณะกรรมการ แจ้งประเด็นหรือเรื่องที่ 
ต้องการนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

10 10 
            

2 สืบคืนข้อมูล กฎหมาย สถิติ และหนังสือที่เกี่ยวข้องจาก 
แหล่งข้อมูลต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

40 50 
            

3 เรียบเรียงประเด็น และจัดทํารูปเล่ม นําเสนอ 
คณะกรรมการในที่ประชุม 

20 70 
            

4 ประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการ 10 80             

5 สรุปรายงาน 20 100             

รวม           5  ขั้นตอน   คดิเป็นร้อยละ   100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    การจัดทําขา่วเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  จํานวน 2 ครัง้/เดือน ในการลงขา่วสารเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เตรียมข่าวกิจกรรมที่ต้องการเสนอ คัดเลือกข่าว             
ที่เสนอทางหนังสือพิมพ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่                
สภากรุงเทพมหานครจัดขึ้น และภาพถ่ายต่างๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานคร 

30 30 

            

2 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์โดยระบุประเด็นสําคัญ กิจกรรม 
บุคคล วันเวลา สถานที ่พร้อมเลือกภาพและบรรยายใต้
ภาพ (ถ้ามี) 

50 80 
            

3 จัดทําหนังสือนําส่งข่าวเสนอกลุ่มงานวิชาการ เพื่อ
ประสานข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 

20 100 
            

รวม          3  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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     ชื่อโครงการ    การเพิ่มประสทิธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสาร 
   
     ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการความพึงพอใจรับข้อมูลจากการให้บริการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดทําโครงการ 10 10             

2 รวบรวมข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ 20 30 
            

3 จัดสถานที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้พร้อมหยิบให้บริการ 10 40             

4 จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบเทคโนโลยี  20 60             

5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้บริการ 20 80             

6 สํารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 10 90             

7 ประเมินผล 10 100             

รวม            7  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารที่ต้องใช้ 
ในการประชุมคณะกรรมการสามัญ 

10 10 
            

2 บันทึกเสียง จดบันทึก และสรุปประเด็นการประชุม 
และอํานวยความสะดวกต่างๆ ในระหว่างการประชุม 

25 35 
            

3 ถอดเทป เรียบเรียง จัดพิมพ์รายงานการประชุมและ 
สรุปมติที่ประชุม ตามระเบียบสารบรรณ 

35 70 
            

4 เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม กรณีมีการ 
แก้ไขจะบันทึกในรายงานการประชุมและมติที่ประชุม 

10 80 
            

5 สรุปสถิติข้อมลูการประชุมและรายงานการประชุมของ 
คณะกรรมการสามัญ 

10 90 
            

6 สรุปรายงาน 10 100             

รวม           6  ขั้นตอน   คดิเป็นร้อยละ 100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจร่างเอกสารของสภากรุงเทพมหานคร 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของความพงึพอใจของผูร้ับบริการในการแปลเอกสารและตรวจร่างแก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษ 
                                                                      ของสภากรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รับเรื่องพิจารณา 5 5 
            

2 ดําเนินการแปลเอกสาร/การตรวจร่างเอกสาร แก้ไข
เอกสารภาษาอังกฤษ 

85 90             

3 จัดส่งคําแปลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสําเร็จตามเป้าหมาย 5 95 
            

4 ประเมินผลสํารวจความพึงพอใจ 5 100 
            

รวม           4  ขั้นตอน   คดิเป็นร้อยละ 100 100 100             
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    ชื่อโครงการ    กิจกรรมการจัดคํากลา่วและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของความพงึพอใจของผูร้ับบริการในการจัดทํากล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ     
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รับเรื่องพิจารณา 5 5 
            

2 ยกร่างคํากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ 30 35             

3 จัดทําคํากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ 50 85             

4 จัดส่งคํากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษให้ผู้ลงนาม 5 90             

5 จัดส่งคํากล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษที่ลงนามแล้วให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสําเร็จตามเป้าหมาย 5 95 

            

6 ประเมินผลสํารวจความพึงพอใจ 5 100             

รวม           6  ขั้นตอน   คดิเป็นร้อยละ 100 100 100             

 

 




