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คํานํา 
 

  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในฐานะเปนหนวยงานดําเนินการเก่ียวกับการประชุม           
สภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร  การดําเนินการ          
เรื่องญัตติและกระทู การรางขอบัญญัติ การรางคําขอแปรญัตติ เปนศูนยขอมูลและใหบริการทางกฎหมาย การคนควา
ขอมูลทางวิชาการแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และดําเนินการดานการตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ไดเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565)  แผนบูรณาการตางๆ และภารกิจประจํา
พ้ืนฐานของหนวยงาน  เพ่ือชวยในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
  ดังน้ัน แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
จึงเปนแนวทางเพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในการพัฒนา
ระบบบริการใหมีความรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 
 
 
 

(นายประจมิ   เปยมเต็ม) 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
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สาระสาํคญัของแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ขอมูลทั่วไป/สถานการณ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 9 บัญญัติวา
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย (๑) สภากรุงเทพมหานคร (๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งสภากรุงเทพมหานครเปนองคกรฝายนิติบัญญัติของการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  สภากรุงเทพมหานคร
มีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้ังเปนคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีอํานาจ
หนาที่ในการเสนอและพิจารณาใหความเห็นชอบในการตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป การควบคุมการบริหารงานของฝายบริหาร การพิจารณาใหความเห็นชอบขอกฎหมายตางๆ 
ตลอดจนรวมกับฝายบริหารในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนกรุงเทพมหานคร  
 
 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในฐานะหนวยงานสนับสนุนไดแบงสวนราชการและ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี  
1.  ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณธุรการทั่วไป งานการประชุม  งานดานเลขานุการ  
งานดานบุคลากรเกี่ยวกับการแตงต้ัง การเลื่อนระดับ ลาออก โอน ยาย  อบรมของขาราชการและลูกจางสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการและลูกจางสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  งานดานการเงิน  ดานงบประมาณ ดานบัญชีและการพัสดุ  การควบคุม ดูแลอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ หรือเขารวมงานพิธีตางๆ ของขาราชการ งานอ่ืนๆ ที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

2. กลุมงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานเลขานุการของประธานและ               
รองประธานสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณากลั่นกรอง  การเสนอความคิดเห็น  การนัดหมาย  การอํานวยความสะดวก
แกแขกที่มาเยือน  การประสานงานกับหนวยงานใหประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครเขารวมงานพิธี  
การสรุปรายงาน  การติดตามผล  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

3.  กลุมกิจการสภากรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 กลุมงาน ดังน้ี 
     3.1  กลุมงานตางประเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร การรับรอง
และตอนรับคณะสภาจากประเทศตางๆ และแขกของสภากรุงเทพมหานคร การสงเสริมความสัมพันธระหวางสภา-
กรุงเทพมหานครกับสภานครและสภามหานครตางๆ การสงเสริมการจัดต้ังสภามหานครอาเซียน  การฝกอบรม
และ  ดูงานตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ทําหนาที ่เลขานุการในการดูงานหรือประชุมระหวาง
ประเทศของสภากรุงเทพมหานคร หรือเปนลามในการประชุม รวบรวมขอมูลเอกสารการประชุมการจัดทํารายงานการดู
งานตางประเทศ การประสานงาน การดําเนินการและติดตามประเมินผล  โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวาง
สภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครอ่ืนๆ การแปลเอกสาร บทความ จัดทําคํากลาวสุนทรพจน  สัญญาหรือ
ขอตกลง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
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     3.2  กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเพ่ิมพูนศักยภาพของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร การจัดทําแผนดําเนินการ และหรือประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือจัดการฝกอบรม 
สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศใหแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือระหวางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับ
ขาราชการหรือบุคคลภายนอก การขอความเห็นชอบ การประสานงานใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางไป
ศึกษาดูงาน หรือเขารวมงานพิธีตางๆ ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงต้ัง ลาออก การจัดทําบัตรประจําตัว การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณของสมาชิกสภาฯ  และบุคลากรทางการเมือง การรับรองและอํานวยความสะดวกแกแขกหรือ
หนวยงานภายในประเทศที่ขอเขาเย่ียมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร  การประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน
ของสภากรุงเทพมหานคร การจัดทําหนังสือรายงานกิจการสภากรุงเทพมหานคร วีดีโอเทปตางๆ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
4.  กลุมการประชุม แบงออกเปน 2 กลุมงาน ดังน้ี 
     4 .1   กลุ มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ   มี หน าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานด านประชุม                             
สภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป              
การจัดทําคําสั่ง เปด-ปด ขยายสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร การจัดทําหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ             
การประชุม  จัดเตรียมเอกสารและจัดทํารายงานการประชุม  การรวบรวมรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
     4.2  กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการประชุมคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภากรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการ การจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญประชุม  
ระเบียบวาระการประชุม  จัดเตรียมเอกสารและจัดทํารายงานการประชุม  รวบรวมรายงานการประชุม  รายงาน
ขอเสนอแนะ หรือขอสังเกตของคณะกรรมการประจําสภากรุงเทพมหานคร ตลอดจนกิจกรรมของสภา
กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
5.  กลุมวิชาการและกฎหมาย  แบงออกเปน 3  กลุมงาน  ดังน้ี 
     5.1  กลุมงานญัตติและกระทู  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรางและตรวจสอบ ความถูกตองของญัตติ
และกระทู รูปแบบของรางขอบัญญัติ การยืนยันมติของที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร การติดตามการดําเนินการ
ตามมติสภากรุงเทพมหานคร  การรับเรื่องราวรองทุกข  การรางคําขอแปรญัตติ ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการวิสามัญตางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
     5.2  กลุมงานวิชาการ  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนําและการบริการขอมูลทางวิชาการ 
การจัดทําเอกสารทางวิชาการเพ่ือใชประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เปนศูนยขอมูลทางกฎหมายและ
เอกสารทางวิชาการเพ่ือบริการแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
     5.3  กลุมงานกฎหมาย  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา แนะนํา ตีความ จัดเตรียมกฎหมาย 
ขอบัญญัติ และขอบังคับที่เก่ียวของ ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณารางขอบัญญัติ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
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สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอัตรากรอบกําลัง 62 ตําแหนง มีบุคลากรครอง
ตําแหนงในปจจุบัน จํานวน 59 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2559 จํานวน 95.083  ลานบาท  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 75.157 ลานบาท  และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 92.122 ลานบาท 
 
การวิเคราะหประเมินสถานการณ 
 สําน ักงานเลขาน ุการสภากรุงเทพมหานครม ีหน าที ่ร ับผ ิดชอบเกี ่ยวก ับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร การจัดทําเรื่องญัตติ
และกระทู การรางขอบัญญัติ การรางคําขอแปรญัตติตามขอเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนศูนยขอมูล
และใหบริการทางกฎหมาย การคนควาขอมูลทางวิชาการแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดําเนินการ
ดานตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่รับผิดชอบและสงเสริมสนับสนุนให
การดําเนินงานของสภากรุงเทพมหานครบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาประสงคและนโยบายที่กรุงเทพมหานครกําหนด 
ทั้งน้ี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 86/2557 เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภาเขต เปนการช่ัวคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กําหนดใหในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
วางลง มิใหจัดใหมีการเลือกต้ัง แตใหมีการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เพ่ือทําหนาที่
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 
 ดังน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยใหสอดคลองนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – 2575) แผนบูรณาการตางๆ และภารกิจประจําพื้นฐานของ
หนวยงานมาเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือเปน
กรอบในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในดานการบริหารจัดการในการสงเสริมและสนับสนุน             
ภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร 
 
ภารกิจที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 จากสถานการณและสภาพแวดลอมดังกลาวขางตน สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร          
จึงจัดทําโครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสํานักงานฯ ให
สอดคลองกับสถานการณและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
 ดานการบริการ สภากรุงเทพมหานครมีหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติของการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและมีอํานาจในการควบคุมการบริหารงานของฝายบริหารในลักษณะของการถวงดุล                   
ซึ ่งภารกิจหลักนี้ดําเนินการผานการประชุม สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจะดําเนินการ                    
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการประชุมทุกรูปแบบใหผู รับบริการมีความพึงพอใจ ทั้งการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ และการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ การเสนอญัตติและ
กระทู โดยการบูรณาการความรวมมือระหวางสวนราชการในสํานักงานฯ ในการจัดเตรียมความพรอมกอน 
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การประชุม ระหวางการประชุมและหลังการประชุม ในดานเอกสารขอมูล ขอกฎหมายที่เก่ียวของ การจัดเตรียม
หองประชุมและอุปกรณ การจัดทํารายงานการประชุม และการดําเนินการที่เกี่ยวของอ่ืนตามที่ที่ประชุมมอบหมาย 
รวมทั้งการใหบริการแกประชาชนและหนวยงานอ่ืนในดานขอมูล การแกไขขอรองเรียน และการบริการดาน
สถานที่ใหถูกตอง รวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดําเนินการโครงการสรางจิตสํานึกและสิทธิหนาที่ของตนเอง  
เพ่ือปลูกฝงอุดมการณใหขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนขาราชการ              
ที่ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี 
 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให
การบริหารจัดการและการบริการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการนํา
เทคโนโลยีไปใชในกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักและปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครใหเปนปจจุบันและครบถวนเพ่ือใหบริการแกประชาชนที่สนใจเขามาศึกษาขอมูลของสภา
กรุงเทพมหานคร การจัดทําโครงการเครือขายสภากรุงเทพมหานครเพ่ือเปนศูนยกลางของขอมูลที่เกี่ยวของกับสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 ดานการเสริมศักยภาพการบริหารการคลังและงบประมาณ ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครใหสําเร็จตามเปาหมายอยางโปรงใสและถูกตอง 
 ดานการตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเมืองในตางประเทศและ
ดําเนินการแลกเปลี่ยนความรวมมือกับสภาเมืองตางประเทศที่มีความสัมพันธในลักษณะสภาบานพ่ีเมืองนอง 17 เมือง
ในดานที่เปนเลิศ (Best Practice) ของเมืองน้ันๆ จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมความรวมมือกับเมืองพ่ีเมือง
นองในประเด็นของมิติตางๆ ที่จะนํากรุงเทพมหานครไปสูความเปนมหานครนาอยูอยางย่ังยืน และเปนศูนยกลาง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสงเสริมภาพลักษณของสภากรุงเทพมหานครในเวทีโลก รวมทั้งดําเนินการ
ผลักดันและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคความรวมมือระหวางสภากรุงเทพมหานครกับสภาบานพ่ีเมืองนองให         
ทั่วถึงกับทุกเมือง 
 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength)  
1. ดานการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ผูบริหารและเจาหนาที่มีความรูความสามารถและมีความต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักความรับผิดชอบ 
      ซึ่งจะชวยสนับสนุนในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ  
 
2. ดานเครื่องมือสนับสนุนรวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - มีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผานทางระบบ Internet facebook เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 
      ใหแกผูรบับริการ 
 
3. ดานการบริหารจัดการภายใน 
  -  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานเขารับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน 
  -  ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการทํางานเปนทีม เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
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จุดออน (Weakness) 
1. ดานการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
  - บุคลากรมีหนาที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและนโยบายเพ่ิมขึ้น จึงทําใหภารกิจบางภารกิจไมสามารถ 
    ดําเนินงานไดทันตามกําหนด 
 
2. ดานเครื่องมือสนับสนุนรวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - วัสดุ อุปกรณขาดความทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 
3. ดานการบริหารจัดการภายใน 
  - โครงสรางและอัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
  - จํานวนหองประชุมไมเพียงพอกับการดําเนินงานตามภารกิจ 
  - สถานที่ทํางานไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
โอกาส (Opportunity) 
1. ดานผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 
  - จากการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสภากรุงเทพมหานครทําใหบุคลากรไดรับความรูความเขาใจในกฎหมาย 
    ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
 
2. ดานการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
  - รัฐบาลมีนโยบายมุงเนนใหใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด สงผลใหสํานักงาน 
      เลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน โดยมุงเนนหลักความคุมคา  
      เพ่ือประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครใหไดมากที่สุด 
 
3. ดานการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ประชากรศาสตร 
  - สังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู มีผลใหประชาชนมีความรูมากขึ้น บุคลากรของ 
      สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงตองพัฒนาตัวเองเพ่ือสรางองคกรใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  
      ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือความรูเทากัน 
 
4. ดานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวของ 
  - มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหเพียงพอกับการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ 
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อุปสรรค (Threat) 
1. ดานผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 
  - นโยบายของรัฐในการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ ทําใหสาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
    ไมสามารถเพ่ิมอัตรากําลังได ในขณะที่มภีารกิจมากขึ้น จึงสงผลในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 
      ที่กําหนด 
 
2. ดานการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
  - เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย กรุงเทพมหานครมีมาตรการประหยัดคาใชจาย จึงสงผลตอการ 
    ปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 
วิสัยทัศน 
 มุงมั่นการทํางาน  แหลงคนควาการประชุม  เครือขายมหานครอาเซียน 
 
พันธกิจ 

1. สภากรุงเทพมหานครจะตรวจสอบและผลักดันการดําเนินงานของฝายบริหารของกรุงเทพมหานคร 
    เพ่ือใหชาวกรุงเทพมหานครไดรับประโยชนสูงสุด 
2.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามญั 
    และวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
3. สรางความสัมพันธอันดีกับเมืองในตางประเทศเพ่ือนําไปสูการสถาปนาความสัมพันธฉันสภาบานพ่ี 
   เมืองนองกับสภากรุงเทพมหานคร 

 
เปาหมาย 
 1. ดานที่ 5  มหานครประชาธปิไตย 
             มิติที่ 5.1  มหานครกรงุเทพแบบบูรณาการ 
               เปาประสงคที่ 5.1.1.1  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหรองรบัการพัฒนาเมืองมหานคร 
             มิติที่ 5.4  การเมืองสีขาว 
               เปาประสงคที่ 5.4.1.1  ประชาชนมีความเช่ือมั่นในหนวยงานและผูดํารงตําแหนง 
             ทางการเมือง 
 

 2. ดานที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
             มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 
               เปาประสงคที่ 7.2.1.3  สงเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครผานการแลกเปลี่ยน 
                  องคความรูกับสภาเมืองในตางประเทศ 
  
             มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
               เปาประสงคที่ 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถม ี

         ความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร  
              และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

          

8 



 
ผลการดําเนนิงานหลัก  (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร) 

 1. จํานวนการจัดกิจกรรมสมัมนารวมกันระหวางสภากรุงเทพมหานครกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในจังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 
 2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาตอการจัดกิจกรรมสมัมนาใหความรูความเขาใจใน 
  ขั้นตอนวิธีการและระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  ของกรุงเทพมหานคร 

3. รอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร 
    และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้ 

 4. จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง  
5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มีตอโครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึก 

     และรูสิทธิหนาที่ของตนเอง 
 6. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่การจัดการประชุม 
  ตามเกณฑที่กําหนด  
  
หมายเหตุ  ตัวช้ีวัดที่ 3 – 6  เปนตัวช้ีวัดในการเจรจาตกลง 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

 
สวนที่ 1  การบริการสาธารณะ 
 

ดานที่ 5  มหานครประชาธปิไตย 
มิติที่ 5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณา 
เปาประสงคที ่5.1.1.1 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหรองรับการพัฒนาเมืองมหานคร 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จของการออกขอบัญญัติ ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร 

รอยละ 50 

 
มาตรการสนับสนนุเปาประสงค 
มาตรการที่ 2 สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนที่รวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตปริมณฑล 
มาตรการที่ 3 สงเสริมความเขาใจในการบรหิารงบประมาณแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูเกีย่วของ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 
 

จํานวนการจัดกิจกรรมสมัมนารวมกันระหวางสภา
กรุงเทพมหานครกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 
จังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนทีร่อยตอกับกรุงเทพมหานคร 

1 กิจกรรม 

2 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาตอการจัดกิจกรรม 
สัมมนาใหความรูความเขาใจในขั้นตอนวิธีการและระเบียบ 
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปของกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรบัมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการสัมมนารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 

758,000 บาท กลุมงานบริการสภา 
กรุงเทพมหานคร 

2. โครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ือ
เตรียมการกําหนดแนวทางการพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

163,550 บาท กลุมงานบริการสภา 
กรุงเทพมหานคร 
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มิติที่ 5.4  การเมืองสขีาว 
เปาประสงคที ่5.4.1.1  ประชาชนมีความเช่ือมั่นในหนวยงานและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2 เด็กและเยาวชนเขาใจในบทบาทและภารกิจของสภา
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 100 

 
มาตรการสนับสนนุเปาประสงค 
มาตรการที่ 2 สรางเสริมความเขาใจแนวทางในการบรหิารงบประมาณแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
      และผูเก่ียวของ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ                  
ในบทบาทหนาที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรบัมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการสงเสริมความรูเกีย่วกับบทบาทหนาที่ของ 
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ใหกับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- กลุมงานประชุมสภา 
และกรรมการวิสามัญ 

 
สวนที่ 2  การบริหารจัดการ 
ดานที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 
เปาประสงคที ่7.2.1.3  สงเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครผานการแลกเปลี่ยนองคความรูกับสภาเมือง 
  ในตางประเทศ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการสภาบานพ่ี
เมืองนอง 

4 กิจกรรม 
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มาตรการสนับสนนุเปาประสงค 
มาตรการที่ 1 แลกเปลี่ยนองคความรูทีส่นับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครและการเย่ียมเยือนสภาบานพ่ีเมืองนอง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการ 
สภาบานพ่ีเมืองนอง 

4 กิจกรรม 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรบัมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการสภาบานพ่ีเมืองนองและขยายความสัมพันธ 
กับสภาเมืองตางประเทศ 

12,000,000 กลุมงานตางประเทศ 

 
มิติที่ 7.3  การบริหารทรพัยากรบุคคล 
เปาประสงคที ่7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทกัษะ ความรู ความสามารถมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสม 
            กับการบริหารมหานครและเปนผูมคีณุธรรมและจรยิธรรม 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสู                
ความเปนมืออาชีพ 

รอยละ 30 

 
มาตรการสนับสนนุเปาประสงค 
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการในแตละสายงาน 

 ใหมุงสูความเปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปนมหานครแหงเอเซีย 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มีตอโครงการสงเสริม
การสรางจิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง 

รอยละ 85 

2 รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่การจัดการประชุมตามเกณฑที่กําหนด  
 

รอยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมสงเสริมการสรางจติสํานึกและรูถงึสิทธิหนาที่
ของตนเอง 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานญัตติและกระทู 

2. โครงการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2562 

ไมใชงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป 

 
เปาประสงคที ่7.3.2.2  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและ 
            ประสทิธิผล มีความยืดหยุน คลองตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ 
ระบบราชการของกรุงเทพมหานคร 

จัดทําฐานขอมลู 

 
มาตรการสนับสนนุเปาประสงค 
มาตรการของหนวยงาน 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหการตอนรับ 
และใหความรูแกหนวยงานอ่ืน    

รอยละ 85 
 

2. รอยละของจํานวนผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหคําปรึกษา  
แนะนํา  ตีความ  ตอบขอหารือปญหาทางกฎหมายและใหบริการ
ขอมูลทางกฎหมาย     

รอยละ 85 
 

3. รอยละของจํานวนผูรับบริการมีความพึงพอใจในการให 
การสนับสนุนดานสถานที่เพ่ือดําเนินกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน   

รอยละ 90 

4. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร   

รอยละ 85 
 

5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการจัดประชุม
คณะกรรมการสามัญ   

รอยละ 85 
 

6. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบ 
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)    

รอยละ 85 
 

 
 13 



ลําดับที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

7 ผูรับบริการ(ประธานสภากรุงเทพมหานคร  รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร คนที1่,  รองประธานสภากรุงเทพมหานคร  
คนที่2)  มีความพึงพอใจตอเรื่องที่นําเสนอเพ่ือทราบและ 
พิจารณาสั่งการ    

รอยละ 85 
 

8 รอยละความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตอ 
การยกรางญัตติที่เสนอ     

รอยละ 85 
 

9 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการรับขอมูลทาง
กฎหมายในดานตางๆ ของประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน   

รอยละ 85 
 

10 รอยละของการตรวจรางสัญญาที่ตองทําการตรวจสอบใหถูกตอง
และทันภายในกําหนดระยะเวลา     

รอยละ 85 
 

11 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการจัดทําและใหบริการ
ขอมูลทางวิชาการ   

รอยละ 85 
 

12 ระดับความสําเร็จในการยืนยนัมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร    ภายใน 3 วันทาํการ 
 

13 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ตอเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ    

รอยละ 85 
 

14 จํานวนครั้งในการเผยแพรขาวสารสภากรุงเทพมหานครทาง
เว็บไซตสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร     

3 ครั้ง/เดือน 

15 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในสรุปสาระสําคัญ 
ของเรื่องที่ไดมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร   

รอยละ 75 
 

16 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดประชุม
คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณารางขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป    

รอยละ 85 
 

17 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสามญั    

รอยละ 85 
 

18 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการแปลเอกสาร 
และตรวจรางแกไขเอกสารภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหานคร   

รอยละ 85 
 

19 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการจัดคํากลาว 
และการโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษ      

รอยละ 85 
 

20 รอยละความพึงพอใจของคณะกรรมการวิสามัญตอการ                 
จัดการประชุม   

รอยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมรองรบัมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1.การใหการตอนรับและใหความรูแกหนวยงานอ่ืน     ไมใชงบประมาณ กลุมงานบริการสภา กทม. 

2.การใหคําปรกึษา แนะนํา  ตีความ ตอบขอหารือ   
  ปญหาทางกฎหมายและใหบริการขอมูลทาง 
  กฎหมาย 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานกฎหมาย 

3.การใหการสนับสนุนดานสถานที่ในการดําเนิน 
  กิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 

ไมใชงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป 

4.  การจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ กลุมงานประชุมสภา 
และกรรมการวิสามัญ 

5. การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ ไมใชงบประมาณ กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ 

6. การผลิตเอกสารเพ่ือประกอบการประชุม 
    สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานวิชาการ 

7. การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภา 
    กรุงเทพมหานครและรองประธานสภา 
   กรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานเลขานุการ 

8. การยกรางญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภา 
   กรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานญัตติและกระทู 

9. การใหบริการขอมูลทางกฎหมายของประเทศ 
   ในกลุมสมาชิกอาเซียน 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานกฎหมาย 

10. การตรวจรางสัญญาตางๆ ของสํานักงาน 
     เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานกฎหมาย 

11. การจัดทําและใหบริการขอมลูทางวิชาการ ไมใชงบประมาณ กลุมงานวิชาการ 

12. การยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ กลุมงานญัตติและกระทู 

13. การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
     คณะกรรมการสามัญ 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ 

14. การจัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธสภา 
     กรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 
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โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

15. กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่มีการ 
     พิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานประชุมสภาและกรรมการ- 
วิสามัญ 

16. การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 
     รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
     งบประมาณรายจายประจําป 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานประชุมสภาและกรรมการ-
วิสามัญ 

17.การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสามญั ไมใชงบประมาณ กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ 

18.กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจราง 
    เอกสารของสภากรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานตางประเทศ 

19.กิจกรรมการจัดทําคํากลาวและการโตตอบ 
    จดหมายภาษาอังกฤษ 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานตางประเทศ 

20.การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 
    ญัตติทั่วไป 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานญัตติและกระทู 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

แหลง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

สวนราชการ 

1. โครงการสัมมนารวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เปน
พ้ืนที่รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 

758,000 กทม. กลุมงานบริการสภา 
กรุงเทพมหานคร 

2. โครงการสัมมนาของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ือเตรียมการกําหนด
แนวทางการพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

163,550 กทม. กลุมงานบรกิารสภา 
กรุงเทพมหานคร 

3. โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ใหกับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- กทม. กลุมงานประชุมสภาและ 
กรรมการวิสามัญ 

4. กิจกรรมสงเสรมิการสรางจิตสํานึก 
และรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง 

- กทม. กลุมงานญัตติและกระทู 

5. โครงการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการวิสามญัพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 

- กทม. ฝายบริหารงานทั่วไป 

6. โครงการสภาบานพ่ีเมืองนองและขยาย
ความสัมพันธกับสภาเมืองตางประเทศ 

12,000,000 กทม. กลุมงานตางประเทศ 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 
12,921,550 กทม.  

 
 รวมโครงการ/กิจกรรม               6 โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ  3 โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมประจํา  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง

โครงการ) 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1. การใหการตอนรับและใหความรูแก
หนวยงานอ่ืน     

- กทม. กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. การใหคําปรึกษา แนะนํา  ตีความ ตอบขอ
หารือปญหาทางกฎหมายและใหบริการ
ขอมูลทางกฎหมาย 

- กทม.  

3. การใหการสนับสนุนดานสถานที่ในการ
ดําเนินกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 

- กทม.  

4. การจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร - กทม. กลุมงานประชุม
สภาและกรรมการ
วิสามัญ 

5. การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ - กทม. กลุมงานประชุม
กรรมการสามญั 

6. การผลิตเอกสารเพ่ือประกอบการประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 

- กทม. กลุมงานวิชาการ 

7. การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภา 
กรุงเทพมหานครและรองประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร 

- กทม. กลุมงานเลขานุการ 

8. การยกรางญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานคร 

- กทม. กลุมงานญัตติและ
กระทู 

9. การใหบริการขอมูลทางกฎหมายของ
ประเทศในกลุมสมาชิกอาเซยีน 

- กทม. กลุมงานกฎหมาย 

10. การตรวจรางสัญญาตางๆ ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

- กทม. กลุมงานกฎหมาย 

11. การจัดทําและใหบริการขอมลูทางวิชาการ - กทม. กลุมงานวิชาการ 

12. การยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร - กทม. กลุมงานญัตติและ
กระทู 

13. การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการสามัญ 

- กทม. กลุมงานประชุม
กรรมการสามญั 
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โครงการ/กิจกรรมประจํา  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

14. การจัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธสภา 
กรุงเทพมหานคร 

- กทม. กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 

15. กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่มีการ 
พิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

- กทม. กลุมงานประชุมสภา
และกรรมการวิสามัญ 

16. การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
งบประมาณรายจายประจําป 

- กทม. กลุมงานประชุมสภา
และกรรมการวิสามัญ 

17. การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ - กทม. กลุมงานประชุม
กรรมการสามญั 

18. กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจราง 
เอกสารของสภากรุงเทพมหานคร 

- กทม. กลุมงานตางประเทศ 

19. กิจกรรมการจดัทําคํากลาวและการโตตอบ 
จดหมายภาษาอังกฤษ 

- กทม. กลุมงานตางประเทศ 

20. การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 
ญัตติทั่วไป 

- กทม. กลุมงานญัตติ 
และกระทู 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ - กทม.  

 
 
รวมโครงการ/กิจกรรม   20  โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ   -   โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 20   โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 
มิติที่ 1 ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
 ดานที่ 5   มหานครประชาธปิไตย 
          มิติที่  5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณา 
          เปาประสงคที่ 5.1.1.1 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหรองรบัการพัฒนาเมืองมหานคร 

 
 

ลําดบัที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จของการออกขอบัญญัติ ระเบียบกรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ระบบสาธารณูปโภคมหานคร 

รอยละ 50 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สงเสริมความรวมมือในการ
พัฒนาพ้ืนที่รวมกันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต 
ปริมณฑล  (มน. 5.1.1.1.2) 
 
 

1.  จํานวนการจัดกิจกรรม
สัมมนารวมกันระหวางสภา
กรุงเทพมหานครกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน 
จังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่
รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต)   

นิยาม 
 1.  กิจกรรมสมัมนา  หมายถึง  มกีารประชุมรวมกันระหวางสภา
กรุงเทพมหานคร ฝายบริหารกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขต 
พ้ืนที่รอยตอ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและฝายบริหารใน 
จังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่รอยตอกับกรุงเทพมหานครเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูในประเด็นที่เปนปญหารวมของการพัฒนาเมือง 
 2.  จังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนทีร่อยตอกับกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม  
และจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

โครงการสัมมนารวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
ปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่รอยตอกับ
กรุงเทพมหานคร 
 
งบประมาณ 758,000  บาท 
 

(กลุมงานบริการสภา 
กรุงเทพมหานคร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

   

เปาหมาย 
 จํานวน 1 กิจกรรม 
 

 
วิธีการคาํนวณ 
 จํานวนกิจกรรมการสัมมนาระหวางสภากรุงเทพมหานคร
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่
รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 
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 ดานที่ 5    มหานครประชาธิปไตย 
            มิติที่  5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณา 
            เปาประสงคที ่5.1.1.1 ปรบัปรุงระเบียบกฎหมายใหรองรบัการพฒันาเมืองมหานคร 
 
 

ลําดบัที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จของการออกขอบัญญัติ ระเบียบกรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ระบบสาธารณูปโภคมหานคร 

รอยละ 50 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 สงเสริมความเขาใจแนวทางใน
การบริหารงบประมาณแก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผูเก่ียวของ (มน. 5.1.1.1.3) 
 
 
 
 
 
 
 

2.  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
สัมมนาตอการจัดกิจกรรมสมัมนาให
ความรูความเขาใจในขั้นตอนวิธีการและ
ระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ของกรุงเทพมหานคร  (ผลลพัธ)   

นิยาม 
 การสัมมนา  หมายถึง  การสมัมนาของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผูเกี่ยวของเพ่ือเตรียมการกําหนด
แนวทางการพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 
 ความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา หมายถงึ  
ผูเขารวมสัมมนามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
สัมมนา โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม 
 
เปาหมาย 
 รอยละ  80 
 

โครงการสัมมนาของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร และ            
ผูเกี่ยวของเพ่ือเตรียมการ
กําหนดแนวทางการพิจารณา
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
งบประมาณ  163,550 บาท 
 

(กลุมงานบริการสภา 
กรุงเทพมหานคร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคาํนวณ 
 ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสัดสวนเปน
รอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจากแบบสอบถาม  
โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 

 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 
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 ดานที่ 5    มหานครประชาธิปไตย 
            มิติที่  5.4  การเมืองสขีาว 
            เปาประสงคที ่5.4.1.1  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในหนวยงานและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 

ลําดบัที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2 เด็กและเยาวชนเขาใจบทบาทและภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร รอยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สงเสริมความรูเกี่ยวกับภารกิจ 
ของสภากรุงเทพมหานคร 
ใหกับเด็กและเยาวชน 
(ม.2) 
 
 
 

3. รอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการ 
มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น (ผลผลิต)   

นิยาม 
 1. นักเรียนที่เขารวมโครงการ หมายถึง นักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1) ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 2. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ 
ในบทบาทหนาที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น หมายถึง นักเรียนที่เขารวม
โครงการฯ มีผลทดสอบการวัดความรูหลังจากเขารวม 
โครงการเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบกอน 
เขารวมโครงการ 
 

เปาหมาย 
 รอยละ 100 
 

วิธีการคาํนวณ 
 จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูเพิ่มขึ้น x 100 
 

 จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการทัง้หมด 

โครงการสงเสริมความรู 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
สภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
(กลุมงานประชุมสภาและ 
กรรมการวิสามัญ) 
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 ดานที่ 7    การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
            มิติที่  7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 
            เปาประสงคที ่7.2.1.3  สงเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครผานการแลกเปลี่ยนองคความรูกับสภาเมืองในตางประเทศ 

ลําดบัที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง 4 กิจกรรม 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 แลกเปลี่ยนองคความรูที่สนับสนุน
ภารกิจของกรุงเทพมหานครและ
การเยี่ยมเยือนสภาบานพ่ีเมืองนอง 
( ม.1) 
 

4. จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ความรวมมือของโครงการ 
สภาบานพ่ีเมืองนอง (ผลผลิต)  
 
 
 
 
  

นิยาม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการสภาบานพ่ีเมือง
นอง หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรวมมือกับเครือขายสภาบาน
พ่ีเมืองนอง ตาม MOU ที่ลงนามรวมกันเพ่ือสงเสริม การชับ
ความสัมพันธ การสงเสริมการศึกษา การใหคําปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสภากรุงเทพมหานครกับ 
สภามหานครของประเทศตางๆ ดังน้ี 
1. การตอนรับสภากรุงอูลานบาตอร ประเทศมองโกเลีย 
2. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางเมือง 
   ในประเทศอาเซียน 
3. การเดินทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน 
4. การเดินทางเยือนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี 
 

คาเปาหมาย   4 กิจกรรม 
 

วิธีการคํานวณ 
นับจํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกันกับเครือขายสภาบาน
พ่ีเมืองนองที่ลงนามMOU ตามที่กําหนด 

โครงการสภาบานพ่ีเมืองนองและ
ขยายความสัมพันธกับสภาเมือง
ตางประเทศ 
 
งบประมาณ 12,000,000  บาท 
 
(กลุมงานตางประเทศ) 
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ดานที่ 7    การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่  7.3  การบริหารทรพัยากรบุคคล 
เปาประสงคที ่7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ลําดบัที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2 ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนตอภาพลักษณของบุคลากรกรุงเทพมหานครในดานความเปนมือ
อาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม 

จัดทําฐานขอมลู 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงาน  
(มน.7.3.1.1.8) 

5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการที่มีตอโครงการสงเสริมการสราง
จิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง  
(ผลลัพธ)   
 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
การสรางจิตสํานึกเจาหนาที่ของรัฐใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและรูสิทธิหนาที่ของตนเอง โดย 
1.  การเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของ 
    เพ่ือสงเสริมการสรางจิตสํานึก  และรูถึงสิทธิ 
    หนาที่ของตนเองในหนวยงาน 
2.  จัดกิจกรรมเชิดชูคนดี และคัดเลือกผูเปนตนแบบ 
    ดานคุณธรรม จริยธรรมในหนวยงาน 
    

เปาหมาย    รอยละ 85 
 

วิธีการคํานวณ 
 ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสัดสวน
เปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจากแบบสอบถาม  
โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

โครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึก 
และรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง   
 
(ไมใชงบประมาณ)   
 
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
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มิติที่  7.3  การบริหารทรพัยากรบุคคล 
เปาประสงคที ่7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ลําดบัที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จในการพัฒนาบุคคลตามหลักสมรรถนะมุงสูความเปนมืออาชีพ รอยละ 30 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ความสําเร็จในการพัฒนาบุคคล 
ตามหลักสมรรถนะมุงสูความ 
เปนมืออาชีพ (ม. 1) 

6. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรู 
    ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่การ 
    จัดการประชุมตามเกณฑที่กําหนด      
    (ผลผลิต)   
 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
 1. การจัดประชุม หมายถึง การจัดประชุม
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่การจัดประชุม หมายถึง เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามญั
พิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครไดรับความรู
ความเขาใจจากการเขารวมอบรม/สมัมนาในเรือ่งตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดประชุม 
 3. ตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง ผูเขารวม
โครงการไดทําการทดสอบความรูความเขาใจ 
และไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
 

เปาหมาย    รอยละ 80 
 

วิธีการคาํนวณ 
 จํานวนผูผานเกณฑการทดสอบ    x 100 
 

 จํานวนผูทําการทดสอบทัง้หมด 

โครงการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ 
ในการประชุมคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป             
พ.ศ. 2562 
 
 
 
(ไมใชงบประมาณ)   
 
 
 
(ฝายบริหารงานทั่วไป) 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
 ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 มิติที่ 7.3  การบริหารทรพัยากรบุคคล 
 เปาประสงคที ่ 7.3.2.2  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการใหมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล มีความยืดหยุน คลองตัว  
           และสนบัสนนุการบรหิารราชการ 

ลําดบัที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร รอยละ 30 

 
มาตรการ/กิจกรรม 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ( มน.7.3.2.2.7) 
 
 

1. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการใหการตอนรับและใหความรูแก
หนวยงานอ่ืน   (ผลลัพธ)   
 
 

นิยาม 
การตอนรบัและใหความรูแกหนวยงานอ่ืนทีม่า
เย่ียมชมและศึกษาดูงานของสภากรุงเทพมหานคร
และหรือสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 

วิธีการคํานวณ 
     ใชวิธกีารหาคาคะแนนเฉล่ียแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจ
จากแบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉล่ียออกเปน  
5 ระดับ ดงันี ้
 มากที่สุด คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 

การใหการตอนรับและใหความรูแก
หนวยงานอ่ืน     
 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
(กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ( มน.7.3.2.2.7) 
 
 

2. รอยละของจํานวนผูรับบริการมี 
ความพึงพอใจในการใหคําปรกึษา  
แนะนํา  ตีความ  ตอบขอหารือ 
ปญหาทางกฎหมายและใหบริการ 
ขอมูลทาง  กฎหมาย    (ผลลพัธ)   
 
 

นิยาม 
“คําปรึกษา  แนะนํา  ตีความ  ตอบขอหารือ 
และขอมูลทางกฎหมาย” หมายถึง การช้ีแจง 
ใหทราบเกี่ยวกับขอกฎหมายขอบัญญัติ 
ขอบังคับ ระเบียบ ฯลฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ รวมทั้งจัดหาเอกสาร
ของกฎหมาย ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ 
ฯลฯ ใหแกผูขอ เปนตน 
 

คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 

วิธีการคํานวณ 
     ใชวิธกีารหาคาคะแนนเฉล่ียแลวเทียบสัดสวน
เปนรอยละ โดยการวดัความพึงพอใจจาก
แบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉล่ียออกเปน 5 ระดับ 
ดังนี ้
 มากที่สุด คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 

การใหคําปรึกษา แนะนํา ตีความ               
ตอบขอหารือปญหาทางกฎหมาย 
และใหบริการขอมูลทางกฎหมาย 
 
 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
 
(กลุมงานกฎหมาย) 
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มาตรการ/กิจกรรม 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 
 

3. รอยละของจํานวนผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจในการใหการสนับสนุน 
ดานสถานที่เพ่ือดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงานอ่ืน  (ผลลัพธ) 
 
 

นิยาม 
การใหการสนับสนุนดานสถานที่ในการ
ดําเนินกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 90 
 
 
วิธีการคํานวณ 
     ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจ
จากแบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลีย่ออกเปน  
5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การใหการสนับสนุนดานสถานที่ในการ
ดําเนินกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน      
  
(ไมใชงบประมาณ)    
 
(ฝายบริหารงานทั่วไป) 
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มาตรการ/กิจกรรม 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน  (มน.7.3.2.2.7) 
 

4.  รอยละของผูรับบริการม ี
ความพึงพอใจในการจัดประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร  (ผลลพัธ) 
 
 
 
 

นิยาม 
การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ไดแก การประชุมสมัยสามัญและ 
สมัยวิสามญั  
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
    ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจ
จากแบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 
5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
 (ไมใชงบประมาณ)      
 
(กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

5.  รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มตีอการจัดประชุม
คณะกรรมการสามัญ  (ผลลัพธ) 
 
 
 
 

นิยาม 
การจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ   
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
 
วิธีการคํานวณ 
      ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจ 
จากแบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน         
5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
(ไมใชงบประมาณ)     
 
(กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

6.  รอยละของผูรับบริการม ี
ความพึงพอใจตอเอกสารประกอบ 
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
(ภาคผนวก)   (ผลลัพธ)    
 
 
 

นิยาม 
เอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
หมายถึง เอกสาร ขอมูลเบ้ืองตนสําหรับสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ในการพิจารณาญัตติราง
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือญัตติที่เขาสูการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  โดยการรวบรวม 
กฎหมาย ขอมลู สถิติ ขอเท็จจริง บทความและ/
หรือขาวสารจากสื่อตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
 
วิธีการคํานวณ 
ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสัดสวนเปน
รอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจากแบบสอบถาม             
โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การผลิตเอกสารเพ่ือประกอบ 
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
(ภาคผนวก)    
 
(ไมใชงบประมาณ)  
 
(กลุมงานวิชาการ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

7. ผูรับบริการ(ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
   รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที1่,   
   รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที2่)  
   มีความพึงพอใจตอเรื่องที่นําเสนอเพ่ือ 
   ทราบและพิจารณาสั่งการ   (ผลลัพธ) 
 
 

นิยาม 
การตรวจสอบเสนอแนะการรายงาน
ติดตาม การประสานงาน สรุปผล
เสนอประธานสภากรุงเทพมหานคร 
และรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
 
วิธีการคํานวณ 
    ใชวิธกีารหาคาคะแนนเฉล่ียแลว
เทียบสัดสวนเปนรอยละ โดยการวัด
ความพึงพอใจจากแบบสอบถาม  โดยแบง
คาเฉล่ียออกเปน 5 ระดบั ดังนี ้
 มากที่สุด คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 

 

การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธาน 
สภากรุงเทพมหานครและรองประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ไมใชงบประมาณ)    
 
(กลุมงานเลขานุการ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 
 

8.  รอยละความพึงพอใจของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครตอการยกรางญัตติ
ที่เสนอ    (ผลลัพธ)   
 
 
 

นิยาม 
การยกรางญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไดแลวเสร็จ 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
      ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจ 
จากแบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน           
5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 
 

การยกรางญัตติที่เสนอโดยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ไมใชงบประมาณ)  
 
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

9.  รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการรับขอมลูทางกฎหมายในดานตางๆ 
ของประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน  
(ผลลัพธ) 
 
 

นิยาม 
“การใหบริการขอมูลทางกฎหมาย” หมายถงึ การ
ช้ีแจงใหทราบเกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ตางๆ ของประเทศ กลุมสมาชิกอาเซียน เพ่ือให
ทราบขอกฎหมายของประเทศน้ันๆ ใหแก ผูขอ
หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เชน ความรูเรื่องกฎหมาย
แรงงาน, กฎหมายตรวจคนเขาเมือง เปนตน 
 
คาเปาหมาย 
     รอยละ 85 
 
วิธีการคาํนวณ 
    ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสดัสวน
เปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจากแบบสอบถาม  
โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การใหบริการขอมูลทางกฎหมาย
ของประเทศในกลุมสมาชิก
อาเซียน 
 
(ไมใชงบประมาณ)     
 
(กลุมงานกฎหมาย) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

10. รอยละของการตรวจรางสัญญา        
ที่ตองทําการตรวจสอบใหถูกตองและ 
ทันภายในกําหนดระยะเวลา     
(ผลลัพธ)   
 
 
 

นิยาม 
การตรวจรางสัญญา หมายถึง การตรวจสอบถึงความ
ถูกตอง สมบูรณ ของรางสัญญาวาเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยวของ 
 
 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 85 
 
 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
จํานวนรางสัญญาที่ทําการตรวจสอบไดถูกตองและทันเวลา   
 

 จํานวนผูทําการทดสอบทั้งหมด 

 
 
 
 

การตรวจรางสัญญาตางๆ  
ของสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร  
 
(ไมใชงบประมาณ)  
 
(กลุมงานกฎหมาย) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

11. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ตอการจัดทําและใหบริการขอมูลทางวิชาการ  
(ผลลัพธ) 
 
 

นิยาม 
การจัดทําและใหบริการขอมลูทางวิชาการ 
หมายถึง การจดัทํา การจัดหา และใหขอมลู 
ทางวิชาการดานตางๆ ไดแก ดานการเมือง  
สังคม เศรษฐกจิ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ 
วงงานของกรุงเทพมหานคร 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 85 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
      ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจาก
แบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ 
ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การจัดทําและใหบริการขอมลู
ทางวิชาการ 
 
 
 (ไมใชงบประมาณ)      
 
(กลุมงานวิชาการ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

12. ระดับความสําเร็จในการยืนยันมติ 
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร   (ผลผลิต) 
 
 

นิยาม 
การยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง 
การแจงยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
เพ่ือใหฝายบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการ 
ตามญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เสนอเขาสูที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
พิจารณา 
 
 
คาเปาหมาย 
ภายใน 3 วันทาํการ 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
พิจารณาจากการดําเนินการยืนยันมติที่ประชุม 
สภากรุงเทพมหานครแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ 
 

การยืนยันมติที่ประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
(ไมใชงบประมาณ)      
 
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

13. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ตอเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
สามัญ   (ผลลพัธ)    
 
 

นิยาม 
เอกสารประกอบการประชุม (ภาคผนวก)  มี
เน้ือหาครอบคลุม ครบถวน ถูกตองและเปน
ปจจุบัน คณะกรรมการสามญัสามารถนําไปใช
ประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเปนไปตามเปาหมาย 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 85 
 
วิธีการคาํนวณ 
       ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจ
จากแบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน    
5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการสามญั 
 
(ไมใชงบประมาณ)  
 
(กลุมงานประชุมกรรมการสามญั) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 
 

14. จํานวนครัง้ในการเผยแพรขาวสารสภา
กรุงเทพมหานครทางเว็บไซตสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร    (ผลผลิต)   
 
 
 

นิยาม 
การจัดทําขาวสารสภากรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเผยแพรทางเว็บไซตสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
คาเปาหมาย   3 ครั้ง/เดือน 
 
 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
จํานวนครั้งในการเผยแพรขาวสาร 
ในเว็บไซตสํานักงานเลขานุการสภา 
กรุงเทพมหานคร 
 
 

การจัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
 (ไมใชงบประมาณ)      
 
(กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 
 

15. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
สรุปสาระสําคญัของเรื่องที่ไดมีการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  (ผลลัพธ) 
 
 
 

นิยาม 
การขยายชองทางการบริการประชาชนผูสนใจการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครไดรับขอมูลขาวสาร
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 75 
 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
     ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสดัสวน
เปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจากแบบสอบถาม  
โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 
 

กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของ 
เรื่องที่มีการพิจารณาในการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร   
 
(ไมใชงบประมาณ)      
 
(กลุมงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

16. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ในการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ 
พิจารณารางขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป   (ผลลัพธ)   
 
 
 

นิยาม 
การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามญั  
เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 85 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
   ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลีย่แลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจ
จากแบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 
5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ 
พิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป  
 
(ไมใชงบประมาณ)  
 
(กลุมงานประชุมสภาและกรรมการ
วิสามัญ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 

17. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ในการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
สามัญ   (ผลลพัธ) 
      
 
 

นิยาม 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการสามญั
ถูกตองตรงประเด็นตามที่คณะกรรมการได
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเปนไป 
ตามระเบียบสารบรรณ สามารถนําไปใชเปน
หลักฐานประกอบการติดตามงานและการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 85 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
       ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจาก
แบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ 
ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการสามัญ 
 
 
 (ไมใชงบประมาณ) 
 
(กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน  (มน.7.3.2.2.7) 
 
  

18. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
การแปลเอกสารและตรวจรางแกไขเอกสาร
ภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหานคร  
(ผลลัพธ) 
      
 
 

นิยาม 
การแปลเอกสารจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ/จาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและตรวจรางแกไข
เอกสารภาษาอังกฤษของ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
 
คาเปาหมาย 
    รอยละ 85 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
    ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจ
จากแบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน           
5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

กิจกรรมการแปลเอกสารและ 
การตรวจรางเอกสารของ 
สภากรุงเทพมหานคร   
 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
(กลุมงานตางประเทศ)  
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (มน.7.3.2.2.7) 
 
 
 

19. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
การจัดคํากลาวและการโตตอบจดหมาย
ภาษาอังกฤษ     (ผลลัพธ)   
 
 

นิยาม 
การจัดทําคํากลาวภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ 
และจัดทําจดหมายภาษาอังกฤษใหกับ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร 
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นําไปใช 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 85 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
        ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจาก
แบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ 
ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

กิจกรรมการจดัทําคํากลาวและ
การโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษ   
 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
(กลุมงานตางประเทศ) 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ( มน.7.3.2.2.7) 
 

20. รอยละความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิสามัญตอการจัดการประชุม  (ผลลัพธ)   
 
 
 

นิยาม 
การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญทีส่ภา
กรุงเทพมหานครต้ังขึ้นเพ่ือกระทํากิจการ 
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ  
อันอยูในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร  
โดยไมรวมถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา         
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
      ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบ
สัดสวนเปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจาก
แบบสอบถาม  โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ 
ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

การจัดประชุมคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาญัตติทั่วไป 
 
 (ไมใชงบประมาณ) 
 
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
ดานที่ 5    มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่  5.4  การเมืองสขีาว 
เปาหมายที่ 5.4.1  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในความซื่อสัตยสุจริตของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร 
ประสงคที่ 5.4.1.1  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในหนวยงานและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคาํนวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายทีร่ับผิดชอบ 
1. รอยละของนักเรียนที่เขา
รวมโครงการมีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของ 
สภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เพ่ิมขึ้น (ผลผลติ)   

รอยละ 100 นิยาม 
 1. นักเรียนที่เขารวมโครงการ หมายถึง 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1) ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น หมายถึง นักเรียน
ที่เขารวมโครงการฯ มีผลทดสอบการวัดความรู
หลังจากเขารวมโครงการเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ 
กับผลทดสอบกอนเขารวมโครงการ 
   

วิธีการคาํนวณ 
 จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูเพิ่มขึ้น x 100 
 

 จํานวนนกัเรียนที่เขารวมโครงการทัง้หมด 

เด็กและเยาวชน
เขาใจในบทบาท 
และภารกิจของ 

สภากรุงเทพมหานคร 
(ม.2) 

โครงการสงเสริมความรู 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที ่
ของสภากรุงเทพมหานคร 
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
 
 
 
 

กลุมงานประชุมสภา
และกรรมการวิสามัญ 
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 ดานที่ 7    การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
            มิติที่  7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 
 เปาหมายที่ 7.2.1  กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
            เปาประสงคที ่7.2.1.3  สงเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครผานการแลกเปลี่ยนองคความรูกับสภาเมืองในตางประเทศ 
 

ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
นิยามและวิธีการคาํนวณ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายทีร่ับผิดชอบ 
2. จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ความรวมมือของโครงการ 
สภาบานพ่ีเมืองนอง 

4 กิจกรรม 
 
 
 
  

นิยาม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการสภาบาน 
พ่ีเมืองนอง หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรวมมือกับ
เครือขายสภาบานพ่ีเมืองนอง ตาม MOU ที่ลงนาม
รวมกันเพ่ือสงเสริม การชับความสัมพันธ การสงเสริม
การศกึษา การใหคําปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครของ
ประเทศตางๆ ดังน้ี 
1. การตอนรับสภากรุงอูลานบาตอร ประเทศมองโกเลีย 
2. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางเมือง  
   ในประเทศอาเซียน 
3. การเดินทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน 
4. การเดินทางเยือนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐ- 
   เกาหล ี
 
 

วิธีการคํานวณ 
นับจํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกันกับเครือขาย
สภาบานพ่ีเมืองนองที่ลงนามMOU ตามที่กาํหนด 

แลกเปลี่ยนองค
ความรูที่สนับสนุน

ภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร

และการเย่ียมเยือน
สภาบานพ่ีเมืองนอง 

( ม.1) 
 

โครงการสภาบานพ่ีเมือง
นองและขยายความสัมพันธ
กับสภาเมืองตางประเทศ 
 

งบประมาณ  
12,000,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานตางประเทศ 
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ดานที่ 7    การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่  7.3  การบริหารทรพัยากรบุคคล 
เปาหมายที่ 7.3.1  บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบติังานแบบมืออาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม และเปนที่เชื่อม่ันของประชาชน 
เปาประสงคที ่7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร 
                           และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
นิยามและวิธีการคาํนวณ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายทีร่ับผิดชอบ 
3.รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการที่มีตอ
โครงการสงเสริมการสราง
จิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาที่
ของตนเอง   

รอยละ 85 
 

 

นิยาม/คําอธิบาย 
การสรางจิตสํานึกเจาหนาที่ของรัฐใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและรูสิทธิหนาที่ของตนเอง โดย 
1.  การเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของ  
     เพ่ือสงเสรมิการสรางจิตสํานึกและรูถึงสิทธิ 
     หนาที่ของตนเองในหนวยงาน 
2.  จัดกิจกรรมเชิดชูคนดี และคัดเลือกผูเปนตนแบบ 
     ดานคุณธรรม จริยธรรมในหนวยงาน 
    
 

วิธีการคํานวณ 
 ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสัดสวน
เปนรอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจากแบบสอบถาม  
โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 มาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 นอย คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงาน 

(มน.7.3.1.1.8) 

โครงการสงเสริมการสราง
จิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาที่
ของตนเอง   
 
(ไมใชงบประมาณ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานญัตติและ
กระทู 
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ดานที่ 7    การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่  7.3  การบริหารทรพัยากรบุคคล 
เปาหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบติังานแบบมืออาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม และเปนที่เชื่อม่ันของประชาชน 
เปาประสงคที ่7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถมีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร 
                           และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคาํนวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายทีร่ับผิดชอบ 
4. รอยละของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติหนาที่
การจัดการประชุมตาม
เกณฑที่กําหนด      
 

รอยละ 80 นิยาม/คําอธิบาย 
 1. การจัดประชุม หมายถึง การจัดประชุม
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ           
ในการปฏิบัติหนาที่การจัดประชุม หมายถึง 
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครไดรับความรูความเขาใจจาก
การเขารวมอบรม/สมัมนาในเรือ่งตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดประชุม 
 3. ตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง ผูเขารวม
โครงการไดทําการทดสอบความรูความเขาใจ 
และไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
 
 

วิธีการคาํนวณ 
 จํานวนผูผานเกณฑการทดสอบ    x 100 
 

 จํานวนผูทําการทดสอบทัง้หมด 

ความสําเร็จในการพัฒนา
บุคคลตามหลกัสมรรถนะ
มุงสูความเปนมืออาชีพ 
 (ม. 1) 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการปฏิบัติ
หนาที่ ในการประชุม
คณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป             
พ.ศ. 2562 
 
 
(ไมใชงบประมาณ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายบรหิารงานทั่วไป 

 
52 



มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ 

มิติที่ 2.1 รอยละความสาํเรจ็ในการใชจาย
งบประมาณ   
1. รอยละความสําเร็จของการกอหน้ีผูกพัน  
 

ตามที่ สงม.กําหนด 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน งบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
(ฝายบริหารงานทั่วไป) 

2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม  
 

ตามที่ สงม.กําหนด 
 

การติดตามการใชจายงบประมาณประจําป   
 
(ฝายบริหารงานทั่วไป) 

3. รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป 
 

ตามที่ สงม.กําหนด 
 

การวางแผนการจัดซื้อจัดจางสําหรับรายการ/โครงการที่ไดรับระหวางป
หรือไมไดอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 
 (ฝายบริหารงานทั่วไป) 
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มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 

มิติที่ 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการ
จัดทํางบการเงิน 
4. คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา 
งบการเงินทันเวลาและถูกตอง    

ตามที่ สนค.กําหนด 
 

การจัดทํางบการเงินประจําป 
 
(ฝายบริหารงานทั่วไป) 

5. คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2560 
ทันเวลาและถกูตอง  

 

ตามที่ สนค.กําหนด 
 

การจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 
 
(ฝายบริหารงานทั่วไป) 

6. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
 
 

ตามที่ สตน.กําหนด 
 

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน   
 
(กลุมงานวิชาการ) 
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มิติที่ 3 ดานคณุภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ 

7. ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ   

ตามที่กองกลางกําหนด การตรวจสอบเรื่องในระบบการรับเรื่องรองเรียน   
 
 
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
 

8. รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีทีสุ่ด  (Best Service)    
 
 
 

ตามที่ สกก.กําหนด 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนากาย พัฒนาจิต พัฒนาความรูใหแกบุคลากรของ 
   สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (Mind & Knowledge 
    Fitness) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.  โครงการสภากรุงเทพมหานครจําลอง 
     (กลุมงานประชุมกรรมการสามัญและกลุมงานตางประเทศ) 

9. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
     

 
 
 

ตามที่ ผตร.กําหนด 
 
 
 
 
 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 
ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุมงานวิชาการ) 
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มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ 
 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธ์ิ 

ของตัวช้ีวัดมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ 

11. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตราการเสริมสรางธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนา
ภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 

 
 

ตามที่ สกก.กําหนด                 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสงเสรมิการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส และคุณธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
(กลุมงานกฎหมาย) 
 

12. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 
 

ตามที่คณะผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
สํานักอนามัย และสํานักงาน ก.ก. กําหนด 

กิจกรรมสงเสรมิคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากร 
ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
(ฝายบริหารงานทั่วไป) 
 

13. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน  

ตามที่ สกก. กําหนด กิจกรรมรักชีวิตพิชิตสุขภาพของสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ฝายบริหารงานทั่วไป) 
 

 
 
 
 

 

56 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชงิยุทธศาสตร) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  จํานวน 1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนารวมกันระหวางสภากรุงเทพมหานครกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 

 
โครงการที่ 1    โครงการสัมมนารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 
    (กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 
ราย 

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ขอความเห็นชอบดําเนินโครงการ 10 10             

2. คณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการของสภา
กรุงเทพมหานครกําหนดประเด็นการสัมมนา 

10 20             

3. ติดตอประสานงานผูเขารวมสัมมนาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

20 40             

4. ขออนุมัติคาใชจายตามโครงการ 10 50             

5. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 40 90             

6. ประเมินผลและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 10 100             

รวม  6  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100              
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ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละ 80 ความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาตอการจัดกิจกรรมสมัมนาใหความรูความเขาใจในขั้นตอนวิธีการ 
    และระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับรางบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของกรุงเทพมหานคร 
 
โครงการที่ 2  โครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูเกี่ยวของเพ่ือเตรียมการกําหนดแนวทางการพิจารณา 
   รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 
ราย 

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ขอความเห็นชอบดําเนินโครงการ 10 10             

2. คณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการของสภา
กรุงเทพมหานครกําหนดประเด็นการสัมมนา 

10 20             

3. ติดตอประสานงานผูเขารวมสัมมนาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

20 40             

4. ขออนุมัติคาใชจายตามโครงการ 10 50             

5. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 40 90             

6. ประเมินผลและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 10 100             

รวม  6  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100              
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ตัวชี้วัดที่ 3  รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร 
    และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 
 
โครงการที่ 3    การสงเสริมความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
    ใหกับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 
ราย 

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 10 10             

2. แตงต้ังคณะทํางานดําเนินโครงการ 10 20             

3. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการและแนวทาง 
การดําเนินงาน พรอมทั้งจัดทาํหนังสือขอความ
รวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

15 35             

4. จัดการบรรยายใหความรูแกผูเขารวมโครงการ 50 85             

5. การติดตามประเมินผลและรายงานผลให 
ผูบริหารทราบ 

15 100             

รวม  5  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100              
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ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวน 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง 
 
โครงการที่ 4  โครงการสภาบานพ่ีเมืองนองและขยายความสัมพันธกับสภาเมืองตางประเทศ   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 
ราย 

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ขออนุมัติโครงการสภาบานพ่ีเมืองนองตามงบประมาณ 
ที่ไดรับ 

10 10 
            

2. ประสานงานกับสภาพ่ีเมืองนองในตางประเทศ  
เพ่ือกําหนดกิจกรรมความรวมมือระหวางกัน 

20 30             

3. พิจารณาเสนอกิจกรรมความรวมมือเพ่ือขอความ 
เห็นชอบในหลักการเขารวมกิจกรรมตอประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร 

10 40             

4. จัดเตรียมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือจัดทํา 
โครงการ 

10 50             

5. ขออนุมัติโครงการและคาใชจายในการดําเนิน 
กิจกรรม 

10 60             

6. ดําเนินกิจกรรมตามที่ไดรับอนุมัติ 30 90             

7. รายงานผลการดําเนินการตอประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร 

10 100             

รวม  7  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100              
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ตัวชี้วัดที่ 5  รอยละ 85 ของความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการสงเสริมการสรางจิตสาํนึกและรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง 
 
โครงการที่ 5    โครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 
ราย 

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 10 10             

2. คนควาและสืบคืนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการ
เผยแพร/ประชาสัมพันธ 

20 30             

3. ศึกษา/วิเคราะหทําและรวบรวมขอมูล 20 50             

4. เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมลู 20 70             

5. จัดทําบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและสิทธิหนาที่ 

10 80             

6. จัดกิจกรรมเชิดชูคนดี ยกยองผูเปนตนแบบ            
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

10 90             

7. รายงานผลใหผูบริหารทราบ 10 100             

รวม  6  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100              
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ตัวชี้วัดที่ 6   รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการปฏิบติัหนาที่การจัดการประชุมตามเกณฑที่กําหนด 
 
โครงการที่ 6     การพัฒนาการปฏิบัติหนาทีใ่นการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบญัญัติกรุงเทพมหานคร  

 เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 
ราย 

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ โดย
กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน 

10 10 
            

2. แตงต้ังคณะทํางานการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ใน
การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาราง
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

10 20             

3. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการและวาง
แผนการดําเนินงาน 

20 40             

4. ดําเนินการอบรมสัมมนาตามแผนที่กําหนด 40 80             

5. การติดตามและประเมินผล 20 100             

รวม  5  ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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