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คํานํา 
 
 

  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในฐานะเป็นหน่วยงานดําเนินการเก่ียวกับการประชุม           
สภากรุ งเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร                 
การดําเนินการเรื่องญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคําขอแปรญัตติ เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการ          
ทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และดําเนินการด้านการต่างประเทศ
ของสภากรุงเทพมหานคร 
 
  ดังน้ัน การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2558  จึงมุ่งกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาที่ดี การพัฒนาระบบบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ                
ของผู้รับบริการ การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลัง การงบประมาณ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายใน
หน่วยงานเพ่ือสร้างพลั งความเข้มแข็ งของบุคลากร ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
 
 

(นางเพ็ญจันทร ์ เจียมกรกต) 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
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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. 2558 สู่การร่วมมือเพ่ือให้
กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ดังน้ี 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของสภากรุงเทพมหานคร 
2.  เพ่ิมศักยภาพของข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น                 
   เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
4. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน  
   การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร 

วัตถุประสงค ์
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี  
พ.ศ. 2558  ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 1.  สนับสนุนการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตรา 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุม
คณะกรรมการสามัญ  การประชุมคณะกรรมการวิสามัญ  การเสนอญัตติและกระทู้ 

2.  พัฒนาข้อมูลในระบบสารสนเทศใหส้ามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับสมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานครและประชาชนที่สนใจ 

3.  เสริมสร้างความสัมพันธ์สภาบ้านพ่ีเมืองน้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  การประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 1  

สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ ์
 

สภาพท่ัวไป 
 สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร                  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 38 สภากรุงเทพมหานคร              
มีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังมีอํานาจหน้าที่              
ในการเสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ตลอดจนร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจําเพื่อให้
การดําเนินการต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  โดยมีสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานครมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็น 9 ส่วนราชการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานเลขานุการ 
กลุ่มงานต่างประเทศ กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ กลุ่มงาน
ประชุมกรรมการสามัญ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกฎหมาย กลุ่มงานญัตติและกระทู้ มีอัตรากําลัง 64 ตําแหน่ง มี
บุคลากรครองตําแหน่งในปัจจุบัน จํานวน 60 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 จํานวน 402.45                 
ล้านบาท  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 445.993 ล้านบาท  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 70.193   
ล้านบาท 
 
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที ่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร การจัดทําเรื่อง
ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคําขอแปรญัตติตามข้อเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร            
เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังการดําเนินการด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานครเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
และส่งเสริมสนับสนุนให้การดําเนินงานของสภากรุงเทพมหานครบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์และนโยบาย
ที่สภากรุงเทพมหานครกําหนด ทั้งน้ีปัจจุบันมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวน30 คน ตามประกาศ               
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
เป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กําหนดให้ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลง มิให้               
จัดให้มีการเลือกต้ัง แต่ให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เพ่ือทําหน้าที่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการโดยการนําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาการให้บริการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมศักยภาพการบริหารการคลังและงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพในด้านการบริหารจัดการในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร 
 
ภารกิจที่จะดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
จึงจัดทําโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสํานักงานฯ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 ด้านการบริการ สภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและมีอํานาจในการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารในลักษณะของการถ่วงดุล               
ซึ่งภารกิจหลักน้ีดําเนินการผ่านการประชุม สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจะดําเนินการ                
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการประชุมทุกรูปแบบให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ทั้งการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ และการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ การเสนอญัตติและ
กระทู้ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในสํานักงานฯ ในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการ
ประชุม ระหว่างการประชุมและหลังการประชุม ในด้านเอกสารข้อมูล ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง การจัดเตรียม
ห้องประชุมและอุปกรณ์ การจัดทํารายงานการประชุม และการดําเนินการที่เก่ียวข้องอ่ืนตามที่ที่ประชุมร้องขอ 
รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนในด้านข้อมูล การแก้ไขข้อร้องเรียน และการบริการด้าน
สถานที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดําเนินการโครงการสร้างจิตสํานึกและสิทธิหน้าที่ของตนเอง
เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการ              
ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 
 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้การบริหารจัดการและการบริการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
โดยการนําเทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนท่ีสนใจเข้ามาศึกษา
ข้อมูลของสภากรุงเทพมหานคร การจัดทําโครงการเครือข่ายสภากรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นศูนย์กลางของข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 ด้านการเสริมศักยภาพการบริหารการคลังและงบประมาณ ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างโปร่งใสและถูกต้อง 
 ด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศ
และดําเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสภาเมืองต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะสภาบ้านพ่ีเมืองน้อง 
17 เมืองในด้านที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของเมืองน้ันๆ จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมความร่วมมือกับ
เมืองพ่ีเมืองน้องในประเด็นของมิติต่างๆ ที่จะนํากรุงเทพมหานครไปสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
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และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสภากรุงเทพมหานครใน           
เวทีโลก รวมท้ังดําเนินการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างสภากรุงเทพมหานคร
กับสภาบ้านพ่ีเมืองน้องให้ทั่วถึงกับทุกเมือง 
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength)  
1. ด้านการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความ 
      รับผิดชอบ ซึง่จะช่วยสนับสนุนในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์  
 
2. ด้านเครื่องมือสนับสนุนรวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขา่วสาร ผ่านทางระบบ Internet เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ 
      ผู้รับบริการ 
 
3. ด้านการบริหารจัดการภายใน 
  -  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
  -  ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
  - บุคลากรมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและนโยบายเพ่ิมขึ้น จึงทําให้ภารกิจบางภารกิจไม่สามารถ 
    ดําเนินงานได้ทันตามกําหนด 
  - สภาพแวดลอ้มภายในมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการสรรหา ซึ่งมา 
     จากข้าราชการช้ันผู้ใหญท่ําให้บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาํงาน อาจต้องใช้เวลาในการ 
    ปรับตัวในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
2. ด้านเครื่องมือสนับสนุนรวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - วัสดุ อุปกรณ์ขาดความทันสมัยและไม่เพียงพอกับจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 
3. ด้านการบริหารจัดการภายใน 
  - โครงสร้างและอัตรากําลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
  - จํานวนห้องประชุมไม่เพียงพอกับการดําเนินงานตามภารกิจ 
  - สถานที่ทํางานไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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โอกาส (Opportunity) 
1. ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 
  - จากการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับสภากรุงเทพมหานครทําให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
    ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
2. ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
  - จากสภาวะเศรษฐกิจทีถ่ดถอย การถูกตัดลดงบประมาณส่งผลให้สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
      มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน โดยมุ่งเน้นหลักความคุ้มค่า เพ่ือประหยัดงบประมาณของ 
      กรุงเทพมหานครให้ได้มากท่ีสุด 
 
3. ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร ์
  - สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น บุคลากรของ 
      สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้  
      ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความรู้เท่ากัน 
  - ประชาชนมีความสนใจและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
4. ด้านการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
  - มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
 
อุปสรรค (Threat) 
1. ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 
  - นโยบายของรัฐในการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ ทําใหส้าํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครไม ่
    สามารถเพ่ิมอัตรากําลังได้ ในขณะที่มีภารกิจมากขึ้น จึงส่งผลในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
      ที่กําหนด 
 
2. ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
  - เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย กรุงเทพมหานครมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงส่งผลต่อการ 
    ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
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บทที่ 2 
การขับเคลื่อนสู่ความน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

 

วิสัยทัศน ์
 สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร 
 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมศักยภาพของข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น                

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
3. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร 
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศเพ่ือนําไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันสภาบ้านพ่ี

เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร 
5. พัฒนาการติดต่อโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่าง          

สภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครต่างประเทศ 

วัตถุประสงค ์
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี  
พ.ศ. 2558  ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
1. สนับสนุนการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตรา 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุม
คณะกรรมการสามัญ  การประชุมคณะกรรมการวิสามัญ  การเสนอญัตติและกระทู้ 

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

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลักตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์

1. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
   ตามเกณฑ์ประเมนิผลที่กําหนด 
2. ผลคะแนนการนํากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของสํานักงานเลขานุการ 
   สภากรุงเทพมหานคร ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและรู้ถึงสิทธิ 
   หน้าที่ของตนเอง 
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือของโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้อง  
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 สืบเน่ืองจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) กําหนดวิสัยทัศน์ให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชียใน 20 ปี ข้างหน้า โดยในมิติที่ 7 คือการบริหารจัดการได้กําหนดแนว
ทางการพัฒนาด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและ
งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครไปสู่ภารกิจ
การพัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครแห่งเอเชียตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2558 
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการ
ประจําของสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้ให้
ความสําคัญกับการตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี จึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ “การบริหารจัดการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีกลยุทธ์การพัฒนา ดังน้ี 
 1.  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร และการเย่ียมเยือนใน
ประเทศเครือข่ายเมืองพ่ีเมืองน้อง และเครือข่ายอ่ืนๆ 
 2.  ปลูกฝังอุดมการณ์และปรชัญาการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรี และเชิดชูยกย่อง        
ผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 3.  เพ่ิมระบบสารสนเทศและ/หรือ ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือบริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Service/m-Service) 
 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนผู้บริหาร (EIS) ของแต่ละหน่วยงานและ/หรือ 
กลุ่มภารกิจ 
 5.  ดําเนินการเพ่ือให้บริการทุกรูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 6.  ขยายช่องทางการให้บริการให้มคีวามหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 7.  เสริมสร้างภาพลักษณ์และเพ่ิมบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีโลก 
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บทที่ 4 
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจําปี             
พ.ศ. 2558 จะประกอบด้วยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง               
โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครทุกระดับ          
ควรให้ความสําคัญต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งติดตามผลดําเนินโครงการ/แผนงาน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลักดันให้ส่วนราชการในสังกัด
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครนําพันธกิจที่ปรากฏในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากน้ี                
ควรให้ความสําคัญในการสร้างความร่วมมือกับสมาชิกภายในองค์การและผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกองค์การ  
โดยมีเป้าหมายให้การพัฒนาในแต่ละระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน           
ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ อันเกิดจากการปฏิบัติงานประสานกันของทุกส่วนราชการ 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ือง 
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปีไปสู่การปฏิบัติ 

1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเพ่ือ            
ให้นําพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558 ไปกระจายสู่การจัดทํา
แผนงานตามสัดส่วนของภารกิจที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการติดตามและรายงานผล 

2.  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการนําแผนฯ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการทุกคนต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2558 ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมกันติดตามผลสัมฤทธ์ิและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม           
ตามแผนฯ ในส่วนที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้อง 

3.  การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการในการนําแผนฯ ไปปฏิบัติ โดยจัดอันดับผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจาํปี พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการที่
สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามเง่ือนไขที่กําหนด 

4.  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจําปี  
พ.ศ. 2558 โดยรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร   
จากโปรแกรม Daily Plans 
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุการพัฒนา 

ตารางที่ 1 ผังแสดงความสมัพันธร์ะหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธต์ามภารกิจของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน : สนับสนุนและสง่เสริมการดําเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร 

 ตารางที่  1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และประจํา (มิติที่ 1) 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มบทบาทของ 
กรุงเทพมหานครในเวทีโลก  

การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน ์

ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี

ปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการเป็นข้าราชการ 
ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี และเชิดชูยกย่องผู้เป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรม.จริยธรรม 

ภารกิจประจําของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุกรูปแบบ  
ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม    

ขยายช่องทางการบริการให้มีความหลากหลาย  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน  

 

 - การบริหารงาน   
   ทรัพยากรบุคคล

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือ ระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Service/m-Service)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
ผู้บริหาร (EIS) ของแต่ละหน่วยงานและ/หรือ 
กลุ่มภารกิจ 

การบริหารจัดการ

 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจของ 
กรุงเทพมหานคร และการเยี่ยมเยือนในประเทศ
เครือข่ายเมืองพี่เมืองน้อง และเครือข่ายอื่นๆ 
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  ตารางที่  1.2 ภารกิจประจํา (มิติที่ 2 - 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริหารจดัการเพื่อนํามาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ของกรุงเทพมหานคร  

จัดให้มีระบบร้องเรียนหรือรบัเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งกลบัผู้รอ้งเรียน 
 

วิสัยทัศน ์

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

ขยายช่องทางการบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ            
งานบรกิารที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

กลยุทธ ์

การบริหารจัดการ 

ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบคุลากรกรุงเทพมหานคร 
 

พัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ   

บรหิารงบประมาณเชิงรกุดว้ยการเรง่รดัการกอ่หนี้ การเบิกจา่ยงบประมาณ           
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนด เพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกจิโดยรวมของ
กรงุเทพมหานคร บรหิารจัดการงบประมาณและรายจา่ยของกรุงเทพมหานคร
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ดว้ยการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เปน็
เกณฑ์ในการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ   

ดําเนินการเพื่อใหบ้ริการทุกรูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 



14 
 

 
 
 

ตารางที่ 2  แสดงแนวทางการดําเนนิการของแผนปฏิบตัิราชการกรงุเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2558 
ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนบัสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ีพ.ศ. 2558 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง           

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (7) 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (7.5) 

เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือ
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ 
(e-Service/m- Service) 
(7.5.1.1) 
 
 

1.  ผลคะแนนการประเมินผล 
    การปรับปรุงข้อมูลบน     
    เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
    ตามเกณฑ์ประเมินผลที ่
    กําหนด 

นิยาม 
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ระดับสํานัก สํานักงาน
สํานักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสํานัก 
ปลัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 77 หน่วยงาน  
2. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
(www.bangkok.go.th) หรอืเว็บไซต์ที่หน่วยงาน
จัดทําขึ้น และLink มายังเว็บไซต์ของ 
กรุงเทพมหานคร 
3. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถงึ ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานตามข้อ 1 ที่เผยแพร่และให้บรกิารบน
เว็บไซต์ ประกอบด้วย 
   3.1 ปฏิทินกิจกรรม 
   3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
   3.3 ข่าวสาร 
   3.4 การใหบ้ริการ 
   3.5 ติดต่อเรา 
 

การปรับปรุงข้อมูลใน website 
ของสํานักงานเลขานุการ          
สภากรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง            

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
   เกณฑ์การประเมินผล 

มีแนวทางการให้คะแนน โดยกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
1. ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ปี)  
โดยหน่วยงานดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 57 
– สิงหาคม 58 ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่
วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทินกิจกรรม 
อย่างน้อย 1 เดือน และดําเนินการให้เสร็จ ภายใน
วันที่ 25 ของทกุเดือน  
2. เกี่ยวกับองค์กร (20 คะแนน) ประกอบด้วย 
   2.1 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
   2.2 โครงสร้าง/ผู้บริหาร 
   2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
   2.4 สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน ส่วนราชการ 
   2.5 ข้อมูลทางกายภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
   โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ 

1) การนําเข้าขอ้มูลให้ครบถ้วนทุกรายการ 
(5 คะแนน) มกีําหนดเวลาดําเนินการ ดังนี้ 
   - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค.2557 
     ได้รับ 5 คะแนน 
   - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค.2558 
     ได้รับ 4 คะแนน 
   - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ.2558 
     ได้รับ 3 คะแนน 
   - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน มี.ค.2558 
     ได้รับ 2 คะแนน 
หากพ้นจากที่กําหนด จะไม่ได้รับคะแนนใน
ส่วนนี้ 
2) การปรับปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   (ข้อ 2.2 และข้อ 2.4) (15 คะแนน) ดังนี้ 
   - ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 25 มี.ค.58 
   - ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายใน 25 มิ.ย.58 
   - ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จภายใน 25 ก.ย.58 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
   3. ข่าวสาร (48 คะแนน)  โดยต้องลงวันที่ที่นํา

ข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อขา่วสารทุก
รายการ หากไม่ลงวันที่จะไม่นําเรื่องนั้น  ๆมารวม
เพื่อคิดเป็นผลคะแนน ประกอบด้วย 
   3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่
ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานนําลงในปฏิทิน
กิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา 
   3.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนําภาพถ่ายการ
จัดกิจกรรมมาเผยแพร ่
   3.3 ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ ที่ประสงค์
จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของกรุงเทพมหานคร/
หน่วยงาน ประกาศอื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน 
เป็นต้น 
   3.4 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง เช่น 
ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการ
ให้คะแนน ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
      - ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน ได้ 1 คะแนน 

   - ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน ได้ 2 คะแนน 
   - ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน ได้ 3 คะแนน 
   - ปรับปรุง 5 ครั้ง/เดือน ได้ 4 คะแนน 
4. การให้บริการ (18 คะแนน) ประกอบด้วย 
   4.1 การใหบ้ริการของหน่วยงาน (10 
คะแนน) เป็นการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสาร
ประกอบ ขั้นตอนระยะเวลาในการดําเนินการ 
ชื่อและสถานทีต่ั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์และเวลาที่ให้บริการ โดยมี
กําหนดเวลาดําเนินการ ดังนี้ 
   - ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน ก.พ. 58 ได้รับ 
10 คะแนน 
   - ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. 58 ได้รับ 
6 คะแนน  
   - ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน เม.ย. 58 ได้รับ 
2 คะแนน 
หากพ้นจากที่กําหนด จะไม่ได้รับคะแนนใน
ส่วนนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
      4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ 

Download ได้ (8 คะแนน) แบ่งเป็น 
   1) แบบฟอร์มการให้บริการ ซึ่งดําเนินการ
เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา 1 แบบฟอร์ม เสรจ็
ภายในเดือน ก.พ.58 ได้รับ 4 คะแนน 
   2) แบบฟอร์มการให้บริการ ซึ่งดําเนินการ
เพิ่มเติมจากเดือน ก.พ.58 อีก 1 แบบฟอร์ม 
เสร็จภายในเดือน พ.ค.58 ได้รับ 4 คะแนน 
5. ติดต่อเรา (4 คะแนน) ต้องแสดงข้อมลูที่อยู่
พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงานและสว่นราชการในสังกัด และที่อยู่ของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) และแผนที่
แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยดําเนินการ
แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2557 
 

เป้าหมาย   80 คะแนน 
 

วิธีการคํานวณ 
ผลคะแนนการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินที่
กําหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (7) 
 -เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (7.5) 
 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนผูบ้รหิาร (EIS) 
ของแต่ละหน่วยงานและ/หรือ 
กลุ่มภารกิจ  (7.5.2.2) 
 
 

2.  ผลคะแนนการนํากระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลัก  (Core 
Business)  ของหน่วยงานที่ได้เสนอ
ในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ 
ไปสู่การปฏิบัติ  

นิยาม 
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับ
สํานัก/สํานักงาน และส่วนราชการในสังกัด
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
2. ภารกิจหลัก หลกั  (Core Business) 
หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร 
3.* กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก 
(Core Business)  หมายถึง กระบวนการทํางานที่
หน่วยงานได้เสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ 
ทั้งปี 2556 และปี 2557  
 
ค่าเป้าหมาย  70 คะแนน 
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินงาน 
1.  กรณีโครงการ/กระบวนการทํางานที่ได้เสนอใน
ปีที่ผ่านมา และได้รับงบประมาณปี 2558/ หรอื
เป็นโครงการทีส่ามารถดําเนินการได้เอง โดยไมใ่ช้
งบประมาณ 
 

กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลัก 
(Core Business) ของ
สํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
       1.1  จัดทําและส่งโครงการที่ผ่านความ

เห็นชอบจาก CIO และได้รับการอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงาน  พร้อมปฏิทินปฏิบัติงานให้ 
สยป. ภายใน 25 ธ.ค.2557 (20 คะแนน) 
    1.2  รายงานความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานให้ สยป. ภายในวันที่ 20 ของทกุ
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถงึเดือนสิงหาคม 
2558 (40 คะแนน) 
    1.3  เตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบเพื่อ
รับการตรวจประเมิน (20 คะแนน) 
- ครั้งที ่1 ระหว่าง 20 มี.ค. – 10 เม.ย.2558 
- ครั้งที ่2 ระหว่าง 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2558 
    1.4  ส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ของแต่ละกระบวนการทํางานตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ  
ให้ สยป. ภายในวันที่ 10 ก.ย. 2558  
(20 คะแนน) 
2.  กรณีที่ไม่ได้รับงบประมาณปี 2558 และ
ไม่สามารถดําเนินการได้เอง 
     2.1 ส่งหลกัฐานการขอจัดสรรงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ให้ สยป. ภายใน 25 ธ.ค. 2557  
(10 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง             

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ     

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
        2.2  ส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

หรือคณะทํางานของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้สามารถนํากระบวนการทํางานตามภารกิจ
บรรลุผลสําเร็จภายใน 26 ม.ค.2558 (20 คะแนน) 
เช่น  
- การจัดเก็บขอ้มูลของกระบวนการทํางานฯ ที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการเสนอ 
- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- เสนอให้คณะ กก. นโยบายด้าน IT พิจารณา 
- ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม/ใช้เงินเหลือจ่าย/
อื่นๆ 
     2.3  ส่งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลที่กําหนดรายการ
ข้อมูลและระยะเวลาการนําเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Excel เพื่อเตรียมใช้ในการออกแบบ ฐานขอ้มูล  
ภายใน 26 ม.ีค. 2558 (10 คะแนน) 
     2.4  เตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบ เพื่อรับการ
ตรวจประเมินตามปฏิทิน ข้อ 2.3 (40 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง             

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ     

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
   -  ครั้งที่ 1 ระหว่าง 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2558 

-  ครั้งที่ 2 ระหว่าง 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2558 
     2.5  ส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละ
กระบวนการทํางานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
รายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ให้ สยป. ภายในวันที่ 
10 ก.ย. 2558 (20 คะแนน) 
หมายเหตุ 
*กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก แบ่งออกเป็น 3 
กรณี 
1)  กรณีที่นําผลการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ปี 2556 ไป 
สู่การปฏิบัติในปี 2557 แต่ยังดําเนินการไม่เสร็จ ใน 
ปี 2558 ให้ดําเนินการต่อตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
จนได้ผลงานตามที่กําหนดในรายงานการศึกษา/
วิเคราะห์ฯ 
2)  กรณีได้รับการยกเว้นการประเมินในปี 2557 
(รายงานการศึกษา/วิเคราะห์ที่เสนอปี 2556)  
จะต้องนําผลการศึกษาฯ มาดําเนินการในปี 2558 
3) กรณีที่เสนอกระบวนการทํางานใหม่ในปี 2557 
จะต้องนําไปสู่การปฏิบัติในปี 2558  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง             

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ     

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
   **สําเนาโครงการฯ  หมายถึง โครงการที่เสนอ

กระบวนการทํางานตามภารกิจในรายงานการศึกษา/
วิเคราะห์ฯ ทั้งปี 2556 และปี 2557 
วิธีการคาํนวณ 
ผลคะแนนการดําเนินการตามการนํากระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business) 
ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ 20 ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง        

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ       

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (7) 
-การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
(7.3) 

ปลูกฝังอุดมการณ์ และปรัชญาการ
เป็นข้าราชการที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี  
และเชิดชูยกย่อง ผู้เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (7.3.2.3) 
 

3.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกและรูถ้ึงสิทธิหน้าที่ 
ของตนเอง 

นิยาม/คําอธิบาย 
การสร้างจิตสํานึกเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและรู้ถึงสิทธิหน้าที ่
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย    รอ้ยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ 
โดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 

โครงการส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกและรูถ้ึงสิทธิหน้าที่ 
ของตนเอง 
(กลุ่มงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (7) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุน

ภารกิจของกรุงเทพมหานคร  
และการเยี่ยมเยือนในประเทศ
เครือข่ายเมืองพี่เมืองน้อง           
และเครือข่ายอื่น ๆ  
(กลยุทธ์สนับสนุน) 
 

4. จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน      
    ความร่วมมือของโครงการ 
    สภาบ้านพี่เมืองน้อง 

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

โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 
 
(กลุ่มงานต่างประเทศ) 
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ตารางที่ 2 ค. ภารกิจประจําที่หน่วยงานดําเนนิการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2558 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศนข์องหน่วยงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 

1. ร้อยละของผู้รับบริการ       
   มีความพึงพอใจในการให้ 
   การต้อนรับและให้ความรู้    
   แก่หน่วยงานอื่น 
 
    (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การต้อนรับและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น
ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสภา
กรุงเทพมหานครและหรือสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 80 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 

การให้การต้อนรับและให้
ความรู้แก่หน่วยงานอื่น     
 
(กลุ่มงานบริการสภา กทม.) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 

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

นิยาม 
“คําปรึกษา  แนะนํา  ตีความ  ตอบข้อหารือ 
และขอ้มลูทางกฎหมาย” หมายถึง การชี้แจง
ใหท้ราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับ ระเบียบฯลฯ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ รวมทั้งจัดหาเอกสาร
ของกฎหมาย ข้อบัญญัติ ขอ้บังคับ ระเบียบ 
ฯลฯ ให้แก่ผู้ขอ เป็นต้น 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 80 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ ของ
ผู้รบับรกิารโดยเทียบสดัส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

การให้คําปรึกษา แนะนํา  
ตีความ ตอบข้อหารือ  ปัญหา
ทางกฎหมายและให้บริการ
ข้อมูลทางกฎหมาย 
 
(กลุ่มงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว  
ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 

3. ร้อยละของจํานวน 
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
   ในการให้การสนับสนุน 
   ด้านสถานทีเ่พื่อดําเนิน 
   กิจกรรมของหน่วยงานอื่น 
 
   (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดําเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์   
 

การให้การสนับสนุนด้าน
สถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
ของหน่วยงานอื่น       
 
(ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง         

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 

4.  ร้อยละของผู้รับบริการ  
    มีความพึงพอใจในการจัด 
     ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
     (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ การประชุมสมัยสามญัและสมัยวิสามญั 
 
 
 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

การจัดการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง        

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ         

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว  
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

5.  ร้อยละความพึงพอใจของ   
    ผู้รับบริการที่มีต่อการ           
    จัดประชุมคณะกรรมการ 
    สามญั 
 
    (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 

การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง       

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  
และเป็นธรรม 
 

6.  ร้อยละของผู้รับบริการม ี
     ความพึงพอใจต่อเอกสาร 
     ประกอบการประชุม 
     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 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 

การผลิตเอกสารเพื่อประกอบการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
(ภาคผนวก)    
   
(กลุ่มงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิข์อง      

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรมและ         

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  
และเป็นธรรม 
 
 

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

นิยาม 
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 
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุกรปูแบบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  และเป็นธรรม 
 
 

8.  ร้อยละของความพึงพอใจ 
    ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
    ต่อการยกร่างญัตติที่เสนอ 
 
    (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การยกร่างญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครได้แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครต่อร่างญัตติที่ยกร่างโดย
เทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 

การยกร่างญัตติที่เสนอโดย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานญัตติและกระทู)้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็วทั่วถึง 
และเป็นธรรม 
 
 

9.  ร้อยละของผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการรับ
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
กฎหมายของประเทศใน 
กลุ่มสมาชิกอาเซียน 
 
(กลุ่มงานกฎหมาย) 

 
 



36 
 

 
 
  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 
 

10. ร้อยละของจํานวนร่าง 
     สญัญาที่จะต้องทําการ 
     ตรวจสอบ 
 
     (ผลลัพธ์) 

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

การตรวจร่างสัญญาต่างๆ 
ของสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุกรปูแบบ
ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 
 

11. ร้อยละของผู้รับบริการ 
     มคีวามพึงพอใจต่อการ 
     จัดทําและให้บริการ 
     ข้อมลูทางวิชาการ 
 
     (ผลลัพธ์) 

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

การจัดทําและให้บริการข้อมลู
ทางวิชาการ 
 
(กลุ่มงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว  
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
 

12. ระดับความสําเร็จในการ 
     ยืนยันมติที่ประชุมสภา 
     กรุงเทพมหานคร 
 
     (ผลผลิต) 

นิยาม 
การยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
หมายถึง การแจ้งยืนยันมติที่ประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร เพื่อใหฝ้่ายบริหาร
กรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการ  
ตามญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอเข้าสู่ 
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร พิจารณา 
 
 
ค่าเป้าหมาย 
ภายใน 3 วันทาํการ 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากการดําเนินการยืนยันมติที่
ประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ 
ภายใน 3 วันทาํการ 
 

การยืนยันมติที่ประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานญัตติและกระทู้) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการทุกรปูแบบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
  

13. ร้อยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสามัญทีม่ีต่อ
เอกสารประกอบการประชุม 
(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 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
 

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 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขยายช่องทางการบริการให้มีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
 

15. ร้อยละของผู้รับบริการ  
     มคีวามพึงพอใจในสรุป 
     สาระสําคัญของเรื่องที่ 
     ได้มีการประชุมสภา 
     กรุงเทพมหานคร 
 
      (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การขยายช่องทางการบริการประชาชน 
ผู้สนใจการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ได้รับข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากการ 
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 

กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่มีการพิจารณาในการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุม่งานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามญั) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
 

16. ร้อยละของผู้รับบริการ 
     มคีวามพึงพอใจในการ 
     จัดประชุมคณะกรรมการ- 
     วิสามญั พิจารณาร่าง 
     ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
      เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
      ประจําปี 
 
     (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 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
 

17. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการ
จัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการสามัญ 
 
     (ผลลัพธ์) 

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

การจัดทํารายงานการประชุม 
คณะกรรมการสามัญ 
 
(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างภาพลักษณ์และ             
เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในเวทีโลก 
 
 

18. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการแปล
เอกสารและตรวจร่างแก้ไข
เอกสารภาษาอังกฤษของ
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ผลลัพธ์) 

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

กิจกรรมการแปลเอกสารและ 
การตรวจร่างเอกสารของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานต่างประเทศ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างภาพลักษณ์และ             
เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในเวทีโลก 
 
 

19. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการ 
จัดคํากล่าวและการโต้ตอบ
จดหมายภาษาอังกฤษ 
 
(ผลลัพธ์)  

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

กิจกรรมการจดัคํากล่าวและ 
การโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 
 
(กลุ่มงานต่างประเทศ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพื่อให้บริการ
ทุกรูปแบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 
 

20. ร้อยละความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการวิสามัญ
ต่อการจัดการประชุม 
 
(ผลลัพธ์)  

นิยาม 
การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญทีส่ภากรุงเทพมหานคร 
ตั้งขึ้นเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
เรื่องใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โดยไม่
รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ 
คณะกรรมการวิสามัญ โดยเทยีบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 

การจัดประชุมคณะกรรมการ
วิสามัญ โดยไมร่วมถึง
คณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
 
(กลุ่มงานญัตติและกระทู้) 
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      ตารางที่ 2  จ. ภารกิจสนับสนุนมิติที ่2 – 4  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มีความหลากหลาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 
 

1.  ระดับความสําเร็จในการแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ 
(มิติที่ 3.1)        
 
 
 
 
 
 

ตามที่กองกลางกําหนด การตรวจสอบเรื่องในระบบ     
การรับเรื่องร้องเรียน             
(กลุ่มงานญัตติและกระทู)้ 
 

2.  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด  (Best 
Service)  (มิติที่ 3.2)        
 
 
 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเครือข่ายสภา กทม. 
เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กลุม่งานต่างประเทศและ 
 กลุ่มงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 

ขยายช่องทางการบริการให้มี          
ความหลากหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 
 

3.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
     (มิติที่ 3.3)        
 
 
 
 
 
 
 

ตามที่ ผตร.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ผตร. รับผิดชอบ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร        
 

4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
     (มิติที่ 3.4)        

 

ตามที่ ผตร.กําหนด 
 
 
 

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

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริหาร
จัดการเพื่อนํามาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 
 

5.  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน 
การจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
     (มิติที ่4.1) 

 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 

โครงการพัฒนาการประชุม 
สภากรุงเทพมหานครแบบม ี
ส่วนร่วม 
 
(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
    

 

จัดให้มีระบบรอ้งเรียนหรือรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งกลับ
แก่ผู้ร้องเรียน 
 

6.  ร้อยละความสําเร็จของการแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบของบุคลากร 
(มิติที่ 4.2) 
6.1 ร้อยละของความมีประสิทธิภาพ 
ในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 
 (มิติที ่4.2.1) 
 
 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 
 
 
 

การตรวจสอบเกี่ยวกับ 
เรื่องร้องเรียน 
(กลุม่งานเลขานุการ)               

6.2 ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
(มิติที่ 4.2.2) 

 
 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 

การดําเนินการเกี่ยวกับ 
เรื่องร้องเรียน 
(กลุม่งานเลขานุการ)               
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 

บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการ
เร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนดเพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่
เศรษฐกิจโดยรวมของ
กรุงเทพมหานครบริหารจัดการ 
งบประมาณและรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ด้วยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้       
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

7.  ร้อยละความสําเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ  (มิติที่ 2.1) 
7.1 ร้อยละของความสําเร็จของการ
ก่อหนี้ผูกพัน (มิติที่ 2.1.1) 
 
 
 

ตามที่ สงม.กําหนด 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
งบประมาณของสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

7.2 ร้อยละของความสําเร็จของ 
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
(มิติที่ 2.1.2) 

ตามที่ สงม.กําหนด 
 

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี   
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลัก) 
 
 

8. ร้อยละความสําเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานด้วย ระบบ 
Lean  (มิติที่ 2.2) 

ตามที่ สกก. กําหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การดําเนินการตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานด้วยระบบ 
Lean ของหน่วยงาน ที่กําหนดไว้ในปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558 
(100  คะแนน) 
 

 
 
 
(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 

บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการ
เร่งรัดการก่อหนี้การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนดเพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่
เศรษฐกิจโดยรวมของ
กรุงเทพมหานครบริหารจัดการ 
งบประมาณและรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ด้วยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้       
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
 

9. คะแนนความสําเร็จในการจัดทํา 
งบการเงิน  (มิติที่ 2.3) 
9.1 คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง   
(มิติที่ 2.3.1)               
 
 
 
 
 

ตามที่ สนค.กําหนด 
 
 
 

การจัดทํางบการเงินประจําปี 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

9.2 คะนนความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สนิประจําปี 
2557 ทันเวลาและถูกต้อง(มติิที่ 2.3.2)  

ตามที่ สนค.กําหนด 
 

การจัดทํารายงานบัญชี               
มูลค่าทรัพย์สนิประจําปี 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

 
 



54 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 

พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสทิธิภาพ 
 

10. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
(มิติที่ 2.4) 

ตามที่ สตน.กําหนด 
 
 
 
ค่าเป้าหมาย  7  ขั้นตอน 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน   
(กลุ่มงานวิชาการ)                    

 
 
          
 



55 
 

 
 
 

ตารางที่ 3 โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุนภารกิจเชงิยุทธศาสตร์  ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ีพ.ศ. 2558 
สํานักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้อง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 
ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

1 การปรับปรุงข้อมูลใน website ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุ่มงานวิชาการ 

2 กิจกรรมการจดัทํารายงานการศึกษา/วิเคราะห์ 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลักของสาํนักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3 โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและรู้ถึงสิทธิหน้าที่
ของตนเอง 

2 - - -  กลุ่มงานกฎหมาย 

4 โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 2 10,000,000 - - กทม. กลุ่มงานต่างประเทศ 

รวมงบประมาณ  10,000,000   กทม.  

 
 

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์  4  โครงการ/กิจกรรม 
   -  ใช้งบประมาณ     1  โครงการ/กิจกรรม  เป็นเงิน  10,000,000 บาท 

-  ไม่ใช้งบประมาณ  3  โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางที่ 4   โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนนุภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้อง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ 
ลงทุน ดําเนินการ 

1 การให้การต้อนรับและให้ความรูแ้ก่หน่วยงานอื่น 
 

2 
 

- - -  กลุ่มงานบริการสภา กทม. 

2 การให้คําปรึกษา แนะนํา ตีความ ตอบข้อหารือ  
ปัญหาทางกฎหมายและให้บริการข้อมลูทางกฎหมาย 

2 - - -  กลุ่มงานกฎหมาย 

3 การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
ของหน่วยงานอื่น 

2 - - -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

4 การจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2 - - -  กลุ่มงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ 

5 การจัดประชุมคณะกรรมการสามญั 2 - - -  กลุ่มงานประชุม        
กรรมการสามญั 

6 กิจกรรมผลิตเอกสารเพื่อประกอบการประชุม             
สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 

2 - - -  กลุ่มงานวิชาการ 

7 การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครและ
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุ่มงานเลขานุการ 

8 การยกร่างญัตติที่เสนอ โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 - - -  กลุ่มงานญัตติและกระทู ้
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้อง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหล่ง

งบประมาณ 
ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

9 การให้บรกิารข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
ในกลุม่สมาชิกอาเซียน 
 

2 - - -  กลุ่มงานกฎหมาย 

10 การตรวจร่างสญัญาต่างๆ ของสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 
 

2 - - -  กลุ่มงานกฎหมาย 

11 การจัดทําและให้บริการข้อมลูทางวิชาการ 
 

2 - - -  กลุ่มงานวิชาการ 

12 การยืนยันมติทีป่ระชุมสภากรงุเทพมหานคร 2 - - -  กลุ่มงานญตัติและกระทู ้

13 การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการสามัญ 
 

2 - - -  กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามญั 

14 การจัดทําข่าวเพื่อประชาสมัพันธ์สภากรุงเทพมหานคร 
 

2 - - -  กลุ่มงานบรกิาร 
สภากรุงเทพมหานคร 

15 กิจกรรมสรุปสาระสําคญัของเรื่องที่มีการพิจารณาใน
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

2 - - -  กลุ่มงานประชุมสภา- 
และกรรมการวิสามญั 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้อง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหล่ง

งบประมาณ 
ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

16 การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามญัพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

2 - - -  กลุ่มงานประชุมสภา     
และกรรมการวิสามญั 

17 การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสามญั 
 

2 - - -  กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามญั 

18 กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจร่างเอกสารของ
สภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุ่มงานต่างประเทศ 

19 
 

กิจกรรมการจัดคํากล่าวและการโต้ตอบจดหมาย
ภาษาอังกฤษ 
 

2 - - -  กลุ่มงานต่างประเทศ 

20 การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามญัโดยไม่รวมถึง
คณะกรรมการวิสามญัพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุ่มงานญตัติและ
กระทู ้

 รวมงบประมาณรวม  -  
- 

 สลส.กทม. 

 
รวมโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจงานประจํา  20  โครงการ/กิจกรรม 

       - ใช้งบประมาณ  -  โครงการ/กิจกรรม  เป็นเงิน -  บาท 
- ไม่ใช้งบประมาณ  20  โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางที่ 5  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนนุภารกิจในมิติ 2-4 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558 

สํานักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้อง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ 
ลงทุน ดําเนินการ 

1 การตรวจสอบเรื่องในระบบการรับเรื่องรอ้งเรียน 
 

2 
 

- - -  
กลุ่มงานญตัติและกระทู ้

2 โครงการสร้างเครือข่ายสภา กทม. เพื่อการ 
พัฒนากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุ่มงานต่างประเทศและ
กลุ่มงานกฎหมาย 

3 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อ              
การให้บรกิารของสํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุ่มงานวิชาการ 

4 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5 โครงการพัฒนาการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
แบบมีส่วนร่วม 

2 - - -  กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามญั 

6 การตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 - - -  กลุ่มงานเลขานุการ 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้อง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 
ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

7 การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน  
 

2 - - -  กลุ่มงานเลขานุการ 

8 การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานงบประมาณของ
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

9 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2 - - -  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

10 กิจกรรมพัฒนากระบวนการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน  ด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน 
(กระบวนงานการจัดการประชุมฯ) 

2 - - -  กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามญั 

11 การจัดทํางบการเงินประจําปี 2 - - -  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

12 การจัดทํารายงานบัญชีมลูค่าทรัพย์สนิประจาํปี 2 - - -  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

13 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

2 - - -  กลุ่มงานวิชาการ 

 รวมงบประมาณรวม  -    สลส.กทม. 

 
 

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

 

 

ชื่อโครงการ    กิจกรรมพัฒนากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core  Business) ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
    ที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี 2556 (โครงการพัฒนาระบบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1)  
 

 

ตัวชี้วัดโครงการ  ผลคะแนนการนํากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core  Business) ของหน่วยงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษา/ 
                              วิเคราะห์ฯ ไปสูก่ารปฏิบัติ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าว 
หน้าโครงการ 

(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 จัดทําแผนโครงการระบบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

10 10 
            

2 ดําเนินการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ 10 20             

3 ออกแบบ ปรับปรุงระบบการประชุม 10 30             

4 จัดทําเอกสารการออกแบบ 20 50             

5 จัดทํา TOR  คดัเลือกผู้รับจ้างติดตั้งระบบฯ 30 80             

6 คัดเลือกผู้รับจา้งสําหรับโครงการ 20 100             

รวม    6  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100 100             
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ชื่อโครงการ    การปรับปรุงข้อมูลใน website ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงขอ้มูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินผลที่กําหนด 
 

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    โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรว่มมือของโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 
 

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  
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    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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 

 
 
 
 

    ชื่อโครงการ    การจัดทําและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดทาํและให้บริการทางวิชาการ 
 

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    กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่มีการพจิารณาในการประชุมสภากรงุเทพมหานคร 
   
   ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 70 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในสรุปสาระสําคัญของเรือ่งที่ได้มีการประชุมสภากรงุเทพมหานคร 
 
 

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 
สรุปสาระสําคญัที่มีการพิจารณาหลังจากการประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร 

70 70 
            

2 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบสํารวจ 10 80 
            

3 สรุปและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 20 100 
            

รวม            3  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อโครงการ  การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ   
 

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 จัดการประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ  70 70             

2 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบ
สํารวจ 

10 80             

3 สรุปและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 20 100             

รวม            3  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             
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    ชื่อโครงการ    การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ โดยไม่รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร 
 
    ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ 80 ของความพงึพอใจของคณะกรรมการวิสามัญต่อการจัดการประชุม 
 

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 จัดการประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ 70 70 
            

2 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบสํารวจ 10 80             

3 สรุปและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจ 20 100             

รวม           3  ขั้นตอน   คดิเป็นร้อยละ 100 100 100             

 

 
 




