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  สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในฐานะเปนหนวยงานดำเนินการเก่ียวกับการประชุม           
สภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร  การดำเนินการ เรื่องญัตติ
และกระทู การรางขอบัญญัติ การรางคำขอแปรญัตติ เปนศูนยขอมูลและใหบริการทางกฎหมาย การคนควาขอมูลทาง
วิชาการแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และดำเนินการดานการตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ไดเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565)  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป 2563 แผน
บูรณาการตางๆ และภารกิจประจำพ้ืนฐานของหนวยงาน  เพ่ือชวยในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและ
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
  ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงเปน
แนวทางเพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในการพัฒนาระบบบริการใหมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 
 
 
 

(นายประจิม   เปยมเต็ม) 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป 

ขอมูลท่ัวไป/สถานการณ 
  สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 หมวด 3 สวนท่ี 1 มาตรา 60 (1) และเพ่ือใหการบริหารราชการของสำนักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนไปดวยความเรียบรอย ตามความในมาตรา 61 ไดกำหนดใหสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซ่ึง
เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครข้ึน
ตอปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครข้ึนตอ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร และมีผู ชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีการแบงสวนราชการและกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณธุรการท่ัวไป งานการประชุม  งานดาน
เลขานุการ  งานดานบุคลากรเก่ียวกับการแตงตั้ง การเลื่อนระดับ ลาออก โอน ยาย  อบรมของขาราชการและลูกจาง
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการและลูกจางสำนักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  งานดานการเงิน  ดานงบประมาณ ดานบัญชีและการพัสดุ  การควบคุม ดูแลอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ หรือเขารวมงานพิธีตางๆ ของขาราชการ งานอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด
โดยเฉพาะ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

2.  กลุมงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานเลขานุการของ
ประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณากลั่นกรอง  การเสนอความคิดเห็น  การนัดหมาย  การอำนวยความ
สะดวกแกแขกท่ีมาเยือน การประสานงานกับหนวยงานใหประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครเขารวมงานพิธี 
การสรุปรายงาน การติดตามผล และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

3.  กลุมกิจการสภากรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 กลุมงาน ดังนี้ 
        3.1  กลุ มงานตางประเทศ  มีหน าท่ี รับผิดชอบเก่ียวกับงานดานต างประเทศของสภา
กรุงเทพมหานคร การรับรองและตอนรับคณะสภาจากประเทศตางๆ และแขกของสภากรุงเทพมหานคร การสงเสริม
ความสัมพันธระหวางสภากรุงเทพมหานครกับสภานครและสภามหานครตางๆ การสงเสริมการจัดตั้งสภามหานคร
อาเซียน  การฝกอบรมและดูงานตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ทำหนาท่ีเลขานุการในการดูงานหรือประชุม
ระหวางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร หรือเปนลามในการประชุม รวบรวมขอมูลเอกสารการประชุมการจัดทำรายงานการดู
งานตางประเทศ การประสานงาน การดำเนินการและติดตามประเมินผล  โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางสภา
กรุงเทพมหานครกับสภามหานครอ่ืนๆ การแปลเอกสาร บทความ จัดทำคำกลาวสุนทรพจน  สัญญาหรือขอตกลง และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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        3.2  กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเพ่ิมพูนศักยภาพของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนดำเนินการ และหรือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดการ
ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศใหแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือระหวางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับ
ขาราชการหรือบุคคลภายนอก การขอความเห็นชอบ การประสานงานใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษาดู
งาน หรือเขารวมงานพิธีตางๆ ดำเนินการเก่ียวกับการแตงตั้ ง ลาออก การจัดทำบัตรประจำตัว การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  และบุคลากรทางการเมือง การรับรองและอำนวยความสะดวกแก
แขกหรือหนวยงานภายในประเทศท่ีขอเขาเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร  การประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน
ของสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือรายงานกิจการสภากรุงเทพมหานคร วีดีโอเทปตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

4.  กลุมการประชุม แบงออกเปน 2 กลุมงาน ดังนี้ 
        4.1  กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานประชุม                             
สภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบ ัญญ ัติงบประมาณรายจายประจำป               
การจัดทำคำสั ่ง เป ด-ปด ขยายสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ             
การประชุม  จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม  การรวบรวมรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  
        4.2  กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการประชุม
คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการ การจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จัดทำ
หนังสือเชิญประชุม  ระเบียบวาระการประชุม  จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม  รวบรวมรายงานการประชุม  
รายงานขอเสนอแนะ หรือขอสังเกตของคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานคร ตลอดจนกิจกรรมของสภา
กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5.  กลุมวิชาการและกฎหมาย  แบงออกเปน 3  กลุมงาน  ดังนี ้
        5.1  กลุมงานญัตติและกระทู  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการรางและตรวจสอบ ความ
ถูกตองของญัตติและกระทู รูปแบบของรางขอบัญญัติ การยืนยันมติของท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร การติดตามการ
ดำเนินการตามมติสภากรุงเทพมหานคร  การรับเรื่องราวรองทุกข  การรางคำขอแปรญัตติ ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการวิสามัญตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
        5.2  กลุมงานวิชาการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหคำปรึกษาแนะนำและการบริการ
ขอมูลทางวิชาการ การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพ่ือใชประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เปนศูนยขอมูลทาง
กฎหมายและเอกสารทางวิชาการเพ่ือบริการแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
        5.3  กลุ มงานกฎหมาย  มีหนาที ่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหคำปรึกษา แนะนำ ตีความ 
จัดเตรียมกฎหมาย ขอบัญญัติ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครของ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอัตรากรอบกำลัง 61 ตำแหนง มีบุคลากรครองตำแหนงใน
ปจจุบัน จำนวน 58 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2561 จำนวน 92.122 ลานบาท 
ประจำป พ.ศ. 2562 จำนวน 84.492 ลานบาท และประจำป พ.ศ. 2563 จำนวน 82.258  
ลานบาท 
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เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับราชการประจำท่ัวไปของสภากรุงเทพมหานครตามระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครจึงไดดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรเพ่ือเปนกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาของสำนักงาน เพ่ือรองรับ
และสนับสนุนบทบาทภารกิจของสภานิติบัญญัติของทองถ่ินใหสอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอมท้ังในประเทศและ
ตางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังตอบสนองตอการประกาศใชยุทธศาสตรชาติ 20 ป    (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDG) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ความคาดหวังและความตองการของประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
นโยบายของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนขอบังคับ กฎหมาย กฎ และระเบียบ
การปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครใหบรรลุผลสำเร็จตามแผนการปฏิรูป
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

วัตถุประสงคของการจัดทำแผนยุทธศาสตรสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
1. เพ่ือเปนกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครใหรองรับและ 

สนับสนุนการดำเนินบทบาทภารกิจของสภากรุงเทพมหานครในการตรวจสอบและผลักดันการดำเนินงานของฝายบริหาร
กรุงเทพมหานคร 

   2.  เพ่ือเชื่อมโยงภารกิจของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับกรอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป รวมถึงความคาดหวังของประชาชน  
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
     3.  เพ่ือใชแผนยุทธศาสตรสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนกรอบทิศทางในการ        
บูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน และการสรางความรวมมือในการทำงานระหวางภาคีเครือขายภายในและภายนอก
สำนักงานฯ ท้ังในประเทศและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรฝายนิติ
บัญญัติของกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหประเมินสถานการณ 
 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำเรื่องญัตติและกระทู การราง
ขอบัญญัติ การรางคำขอแปรญัตติตามขอเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนศูนยขอมูลและใหบริการทาง
กฎหมาย การคนควาขอมูลทางวิชาการแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมท้ังการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสภา
กรุงเทพมหานครและสภาเมืองในตางประเทศ เพ่ือสงเสริมใหการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาประสงคและนโยบายท่ีกรุงเทพมหานครกำหนด แสวงหาวิธีการสรางความเขาใจหรือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก
กรุงเทพมหานคร โดยการใชลักษณะรูปแบบการติดตอสัมพันธกันผานชองทางตางๆ เชน ระหวางสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ภาคีเครือขายระหวางเมืองในตางประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซ่ึงจะทำใหเกิดเครือขาย
เชื่อมโยงระหวางกัน นำไปสูการสรางความรวมมือหรือความตกลงเพ่ือประโยชนของประชาชน  
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  ท้ังนี้  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  86/2557 เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต เปนการชั่วคราว ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 กำหนดใหในกรณีท่ีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครวางลง มิใหจัดใหมีการเลือกตั้ง แตใหมีการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน เพ่ือทำ
หนาท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ปจจุบัน มี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่ีไดรับแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน 2557 ท่ียังคงอยูในตำแหนง จำนวน 27 คน 

ภารกิจท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากสถานการณและสภาพแวดลอมดังกลาวขางตน สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานฯ ใหสอดคลองกับ
สถานการณและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ซ่ึงสามารถแบงภารกิจเปนดานตางๆ ดังนี้ 
 ด านการบริการ สภากรุง เทพมหานครมีหนาที ่เป นฝายนิต ิบ ัญญ ัต ิของการบริหารราชการ
กรุง เทพมหานครและมีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานของฝายบริหารในลักษณะของการถวงดุล                   
ซึ ่งภารกิจหล ักนี ้ด ำ เน ินการผ านการประช ุม  สำน ัก งาน เลขานุการสภากรุง เทพมหานครจะดำเน ินการ                    
เพิ ่มประสิทธ ิภ าพการดำเน ินการประชุมทุกร ูปแบบใหผู ร ับบริการมีความพึงพอใจ  ทั ้งการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ และการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ การเสนอญัตติและกระทู โดย
การบูรณาการความรวมมือระหวางสวนราชการในสำนักงานฯ ในการจัดเตรียมความพรอมกอน 
การประชุม ระหวางการประชุมและหลังการประชุม ในดานเอกสารขอมูล ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดเตรียมหอง
ประชุมและอุปกรณ การจัดทำรายงานการประชุม และการดำเนินการท่ีเก่ียวของอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมมอบหมาย รวมท้ัง
การใหบริการแกประชาชนและหนวยงานอ่ืนในดานขอมูล การแกไขขอรองเรียน และการบริการดานสถานท่ีใหถูกตอง 
รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการโครงการสรางจิตสำนึกและสิทธิหนาท่ีของตนเอง  เพ่ือปลูกฝง
อุดมการณใหขาราชการและลูกจางของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีของตน
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศร ี
 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการ
บริหารจัดการและการบริการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการนำเทคโนโลยีไป
ใชในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักและปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครให
เปนปจจุบันและครบถวนเพ่ือใหบริการแกประชาชนท่ีสนใจเขามาศึกษาขอมูลของสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำ
โครงการเครือขายสภากรุงเทพมหานครเพ่ือเปนศูนยกลางของขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใชเปนขอมูล
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 ดานการเสริมศักยภาพการบริหารการคลังและงบประมาณ ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณของ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครใหสำเร็จตามเปาหมายอยางโปรงใสและถูกตอง 
 ดานการตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเมืองในตางประเทศและ
ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรวมมือกับสภาเมืองตางประเทศท่ีมีความสัมพันธในลักษณะสภาบานพ่ีเมืองนอง 17 เมืองในดาน
ท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของเมืองนั้นๆ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมความรวมมือกับเมืองพ่ีเมืองนองในประเด็น
ของมิติตางๆ ท่ีจะนำกรุงเทพมหานครไปสูความเปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืน และเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและสงเสริมภาพลักษณของสภากรุงเทพมหานครในเวทีโลก รวมท้ังดำเนินการผลักดันและกระตุนให
เกิดการสรางสรรคความรวมมือระหวางสภากรุงเทพมหานครกับสภาบานพ่ีเมืองนองใหท่ัวถึงกับทุกเมือง 
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength)  
 1.  ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีความรูความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีมนุษยสัมพันธดี รวมท้ังมีความ
พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับและ
สนับสนุนงานดานนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 
 2.  มีแหลงขอมูลและมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารดานนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครท่ีผูรับบริการ 
และประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดผานระบบออนไลน เชน เว็บไซต และ Facebook 
 
จุดออน (Weakness) 

1. บุคลากรของสำนักงานมีขอจำกัดในการเจริญเติบโตในตำแหนงตามสายงาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอขวัญ 
และกำลังใจในการทำงาน 

2. โครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานไมมีความสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน สงผลกระทบตอ 
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบัติงาน 

3. การประชาสัมพันธงานดานนิติบัญญัติของสภากรุงเทพมหานคร ยังไมดีเทาท่ีควรเนื่องจากมีขอจำกัด  
ท้ังดานบุคลากรและดานชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

4. ระบบการจัดเก็บขอมูลดานนิติบัญญัติ ดานบุคลากร และดานอ่ืนๆ ยังมีการทำใหอยูในรูปแบบดิจิทัลนอย 
ไมมีการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนท่ีเก่ียวของ ทำใหเกิดปญหาในการสืบคน และเรียกใชงาน 

5. สถานท่ีปฏิบัติงานไมเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร รวมท้ังไมมีความพรอม 
ดานวัสดุอุปกรณ 

โอกาส (Opportunity) 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานครสนับสนุนใหสภากรุงเทพมหานครพัฒนาสำนักงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดย 

ใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบการจัดเก็บขอมูลและ
การใหบริการประชาชนใหมากข้ึน 

2. รัฐบาลมีนโยบายมุงเนนใหใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ทำใหหนวยงานตาง ๆ 
ใหความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยเนนหลักความคุมคา 

3. ประชาชนใหความสำคัญกับขอมูลขาวสาร มีความตระหนักรูถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยมากข้ึน 

4. นโยบายของรัฐบาลดิจิทัลเปดโอกาสใหสำนักงานพัฒนาไปสูการนำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชนไดมากข้ึน 

5. กรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศเปดโอกาสใหฝายนิติบัญญัติของทองถ่ิน 
และประชาชนไดประสานความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมากข้ึน 

           
อุปสรรค (Threat) 
     1.  การเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนทางการเมือง สงผลกระทบตอความตอเนื่องของนโยบายในการบริหาร
จัดการสำนักงาน 
     2.  นโยบายของรัฐบาลในการจำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐ 
     3.  สถานการณการแขงขันท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก การชิงความไดเปรียบในดานเศรษฐกิจและ 
ทรัพยากร อาจสงผลกระทบตอสำนักงานหากไมสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
     4.  สภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ียังคงประสบปญหาโดยภาพรวม สงผลใหกรุงเทพมหานครมีมาตรการ 



ประหยัดคาใชจาย จึงอาจสงผลทำใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนด                              
วิสัยทัศน 
 มุงม่ันการทำงาน  แหลงคนควาการประชุม  เครือขายมหานครอาเซียน 
พันธกิจ 

1. สภากรุงเทพมหานครจะตรวจสอบและผลักดันการดำเนินงานของฝายบริหารของกรุงเทพมหานคร 
    เพ่ือใหชาวกรุงเทพมหานครไดรบัประโยชนสูงสุด 
2.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ 
    และวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
3. สรางความสัมพันธอันดีกับเมืองในตางประเทศเพ่ือนำไปสูการสถาปนาความสัมพันธฉันทสภาบานพ่ี 
   เมืองนองกับสภากรุงเทพมหานคร 

 
เปาหมาย 
ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย 
           มิติท่ี 5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 

         เปาประสงคท่ี 5.1.1.2  สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร 
 

           มิติท่ี 5.2  เมืองธรรมภิบาล 
         เปาประสงคท่ี 5.2.1.2  เพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและ 
                                     การใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 
 

           มิติท่ี 5.4  การเมืองสีขาว 
         เปาประสงคท่ี 5.4.1.1  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในหนวยงานและผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
         

ดานท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
           มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคลากร 

         เปาประสงคท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปน 
    มืออาชีพ ท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรม 
    และจริยธรรม          

 
           มิติท่ี 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         เปาประสงคท่ี 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสำหรับใหบริการประชาชนและ/หรือ 
            มีการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงาน 
                                   ภาครัฐ และหรือภาคเอกชน 

 
         เปาประสงคท่ี 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ 
     ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
     การบริหารงานและตัดสินใจ สำหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
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ผลการดำเนินงานหลัก  (ตัวช้ีวัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร) 

1. มีแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกัน (1 แนวทาง) 
2. มีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีสวนรวม (1 แนวทาง) 
3. จำนวนประเด็นขอคิดเห็นท่ีไดรับผานชองทาง เพ่ือเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร (10 ประเด็น) 
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

(รอยละ 80) 
5. รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขาใชบริการเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร (รอยละ 80) 
6. มีฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร (1 ระบบ)  
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

 
สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ 
ดานท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติท่ี 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
เปาประสงคท่ี 5.1.1.2 สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 กรุงเทพมหานครมีแผนงานเชิงบูรณาการดานบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

- - 1 แผน 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1 ประสานแผนการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 
1 
 

มีแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ี
รวมกัน 
(ปรับตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำป พ.ศ. 2563) 

- - 1 แนวทาง 
 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดปริมณฑล 
ท่ีเปนรอยตอกับกรุงเทพมหานคร   

321,000 กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 
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มิติท่ี 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เปาประสงคท่ี 5.2.1.2 เพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพมหานครฯ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองและ 
                           การใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการจัดทำงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับ
กรุงเทพมหานคร 
 

- - 1 ฉบับ 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  ศึกษาแนวทางการจดัทำงบประมาณแบบมีสวนรวมระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร                 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 มีแนวทางการจดัทำงบประมาณแบบมีสวนรวม  
 

- - 1 แนวทาง 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการสมัมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ือ
เตรียมการกำหนดแนวทางการพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

225,100 กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. โครงการจัดทำคูมือการพิจารณารางขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป 

ไมใชงบประมาณ กลุมงานกฎหมาย 
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มิติท่ี 5.4 การเมืองสีขาว 
เปาประสงคท่ี 5.4.1.1 ประชาชนมีความเช่ือม่ันในหนวยงานและผูดำรงตำแหนงทางการเมือง                     
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 รอยละความเชื่อม่ันของประชาชนตอความซ่ือสัตยสุจริต 
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 

- - รอยละ 60 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  ส่ือสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร ภารกิจ การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 จำนวนประเด็นขอคิดเห็นท่ีไดรับผานชองทาง เพ่ือเสนอ 
ไปยังสภากรุงเทพมหานคร 
 

- - 10 ประเด็น 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง          26,200 กลุมงานตางประเทศ 
 

2. โครงการประชาสัมพันธงานของสภากรุงเทพมหานคร      4,465,000 กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 
 

3. โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครใหแกประชาชน 
 

         58,700 กลุมงานประชุมสภา 
และกรรมการวิสามัญ 

 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                       12 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
 
สวนท่ี 2 การบริหารจัดการ 
ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงคท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสม 
                กับการบริหารมหานคร และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
                            
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 
มุงสูความเปนมืออาชีพ 
 

- - รอยละ 30 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 3 พัฒนาองคกรเพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

- - รอยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการการพัฒนาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุม 
คณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานคร 
ใหเปนมืออาชีพ 

 

 ไมใชงบประมาณ กลุมงานประชุมกรรมการ
สามัญ 
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มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาประสงคท่ี 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสำหรับใหบริการประชาชนและ/หรือมีการเช่ือมโยงขอมูล 
                 เพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน 
 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหบริการประชาชนและ/
หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
 

3 ระบบ 2 ระบบ 5 ระบบ 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนงานใหบริการ หรือเพ่ิมชองทางการใหบริการ 
                  สำหรับประชาชน 
 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขาใชบริการ
เว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร 
 

- - รอยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

กิจกรรมจัดทำเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร (เปน
กิจกรรมในโครงการประชาสัมพันธงานของสภา
กรุงเทพมหานคร) 

 

 ไมใชงบประมาณ กลุมงานบริการสภา 
กรุงเทพมหานคร 
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เปาประสงคท่ี 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                           ของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงาน 
                           และตัดสินใจสำหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
  
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
และมีฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 
 

3 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการ ทำงานตาม 
      ภารกิจหลักของหนวยงาน (Core Business) 
 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 

1 มีฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
สภากรุงเทพมหานคร 
 

- - 1 ระบบ 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการจัดทำฐานขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครผานระบบอินเตอรเน็ต 

 

 ไมใชงบประมาณ กลุมงานญัตติและกระทู 
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สรุปโครงการและงบประมาณ 

โครงการยุทธศาสตร 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ 
 

   งบประมาณ สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ 

  
1 โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดปริมณฑลท่ีเปนพ้ืนท่ีรอยตอ
กับกรุงเทพมหานคร 

321,000 กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2 โครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ือเตรียมการ
กำหนดแนวทางการพิจารณารางขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

225,100 กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 

3 โครงการจัดทำคูมือการพิจารณารางขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป 

- กลุมงานกฎหมาย 

4 โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง 26,200 กลุมงานตางประเทศ 
5 โครงการประชาสัมพันธงานของสภากรุงเทพมหานคร 4,465,000 กลุมงานบริการสภา

กรุงเทพมหานคร 
6 โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสภา

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหแกประชาชน 
58,700 กลุมงานประชุมสภา

และกรรมการวิสามัญ 
7 โครงการการพัฒนาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุม 

คณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานครใหเปน 
มืออาชีพ 

- กลุมงานประชุม 
กรรมการสามัญ 

8 โครงการจัดทำฐานขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสภา
กรุงเทพมหานครผานระบบอินเทอรเน็ต 

- กลุมงานญัตติและ
กระทู 

 กิจกรรมจัดทำเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร 
(เปนกิจกรรมในโครงการประชาสัมพันธงานของ 
สภากรุงเทพมหานคร) 

งบประมาณ 
ในโครงการ
ประชาสัมพันธ
งานของสภา
กรุงเทพมหานคร 

กลุมงานบริการสภา 
กรุงเทพมหานคร 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,096,000  
 
รวมโครงการ         8      โครงการ  
โครงการท่ีใชงบประมาณ        5 โครงการ       
โครงการท่ีไมใชงบประมาณ        3 โครงการ 
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          บัญชีรายการ/โครงการประจำพ้ืนฐาน 

ลำดับท่ี ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
1 ดานการบริหารงานท่ัวไป 1. โครงการสัมมนาระหวางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ      677,400 
      ผูบริหารกรุงเทพมหานคร  
  2. โครงการการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร 820,800 
  3. โครงการฝกอบรมกับสถาบันภายในประเทศของ 1,090,000 
      สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
  4. โครงการสภาบานพ่ีเมืองนองและขยายความสัมพันธกับ 12,000,000 
      สภาเมืองตางประเทศ  
  5. การใหการตอนรับและใหความรูแกหนวยงานอ่ืน ไมใชงบประมาณ 
  6. การใหคำปรึกษา แนะนำ ตีความ ตอบขอหารือ ปญหา ไมใชงบประมาณ 
      ทางกฎหมายและใหบริการขอมูลทางกฎหมาย  
  7. การใหการสนับสนุนดานสถานท่ีในการดำเนินกิจกรรม ไมใชงบประมาณ 
      ของหนวยงานอ่ืน  
  8. การจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ 
  9. การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ ไมใชงบประมาณ 
  10. การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ 
        และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร  
  11. การยกรางญัตติท่ีเสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ 
  12. การใหบริการขอมูลทางกฎหมายของประเทศในกลุม ไมใชงบประมาณ 
        สมาชิกอาเซียน  
  13. การตรวจรางสัญญาตางๆ ของสำนักงานเลขานุการ ไมใชงบประมาณ 
        สภากรุงเทพมหานคร  
  14. การจัดทำและใหบริการขอมูลทางวิชาการ ไมใชงบประมาณ 
  15. การยืนยันมติท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ 
  16. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ ไมใชงบประมาณ 
  17. การจัดทำขาวเพ่ือประชาสัมพันธสภากรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ 
  18. กิจกรรมสรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีมีการพิจารณาในการ ไมใชงบประมาณ 
        ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
  19. การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาราง ไมใชงบประมาณ 
        ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจาย  
        ประจำป  
  20. การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ ไมใชงบประมาณ 
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บัญชีรายการ/โครงการประจำพ้ืนฐาน 

ลำดับท่ี ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  21. กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจรางเอกสารของ ไมใชงบประมาณ 
        สภากรุงเทพมหานคร  
  22. กิจกรรมการจัดทำคำกลาวและการโตตอบจดหมาย ไมใชงบประมาณ 
        ภาษาอังกฤษ  
  23. การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติท่ัวไป ไมใชงบประมาณ 
  24. กิจกรรมการผลิตเอกสารเพ่ือประกอบการประชุม ไมใชงบประมาณ 
        สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)  

                                       รวม 14,588,200 
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การนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
 ดานท่ี 5   มหานครประชาธิปไตย 
          มิติท่ี  5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
          เปาประสงคท่ี 5.1.1.2 สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร 

 
 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 กรุงเทพมหานครมีแผนงานเชิงบูรณาการดานบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1 แผน 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ประสานแผนการพัฒนา/ 
การบริหารจดัระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร 
(ม.5.1.1.2.1) 
 
 

มีแนวทางการบูรณาการ 
ความรวมมือในการพัฒนา 
พ้ืนท่ีรวมกัน 
(ผลผลิต)   

นิยาม : 
     1.  แนวทางการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกัน  
หมายถึง  ความสำเร็จในการดำเนินการโดยประสานความรวมมือระหวาง 
สภากรุงเทพมหานคร ฝายบริหารกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต พ้ืนท่ี
รอยตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและฝายบริหารในจังหวัดปริมณฑล
ท่ีเปนพ้ืนท่ีรอยตอกับกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในประเด็นท่ีเปนปญหารวมของการพัฒนาเมืองหรือขอตกลงรวมกัน เชน 
ดานการศึกษา ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณสุข เปนตน 
     2.  จังหวัดปริมณฑลท่ีเปนพ้ืนท่ีรอยตอกับกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม  
และจังหวัดสมุทรสาคร 
 

โครงการสัมมนารวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
ปริมณฑลท่ีเปนพ้ืนท่ีรอยตอกับ
กรุงเทพมหานคร 
(ใชงบประมาณ 321,000 บาท) 
 
ผูรับผิดชอบ :  กลุมงานบริการ
สภากรุงเทพมหานคร 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   

คาเปาหมาย : 
1 แนวทาง 
 

 
วิธีการคำนวณ : 
นับจำนวนแนวทางท่ีไดจากการหารือรวมกันระหวาง 
ดำเนินโครงการ  
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        มิติท่ี  5.2  เมืองธรรมภิบาล 

          เปาประสงคท่ี 5.2.1.2  เพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพมหานครฯ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 
 
 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

1 ฉบับ 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ศึกษาแนวทางการจัดทำ 
งบประมาณแบบมีสวนรวม
ระดับเขตและระดับ
กรุงเทพมหานคร   
(ม.5.2.1.2.1) 
 
 

มีแนวทางการจัดทำ
งบประมาณแบบมีสวนรวม 
(ผลผลิต)   

นิยาม  : 
     “แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีสวนรวม” หมายถึง 
แนวทางการจัดทำงบประมาณโดยการมีสวนรวมจากสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและฝายบริหารกรุงเทพมหานคร 
      “คูมือพิจารณารางขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำป”  หมายถึง แนวทางท่ีกำหนดข้ึน
เพ่ือใชในการดำเนินการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป ซ่ึงประกอบดวย รายละเอียดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการดำเนนิการ 
 
     

1. โครงการสัมมนาของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร เพ่ือ
เตรียมการกำหนดแนวทางการ
พิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
(ใชงบประมาณ 225,100 บาท) 
 
ผูรับผิดชอบ :  กลุมงานบริการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   

คาเปาหมาย  :  1 แนวทาง 
 
 
วิธีการคำนวณ  :  นับจำนวนแนวทางการจดัทำงบประมาณ
แบบมีสวนรวม 
 

2. โครงการจัดทำคูมือการ
พิจารณารางขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำป 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
ผูรับผิดชอบ : กลุมงานกฎหมาย 
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        มิติท่ี  5.4  การเมืองสีขาว 
        เปาประสงคท่ี 5.4.1.1  ประชาชนมีความเช่ือม่ันในหนวยงานและผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

 
 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความเชื่อม่ันของประชาชนตอความซ่ือสัตยสุจริตของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 60 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
เผยแพรขอมูลขาวสารภารกิจ  
การดำเนินงานของกรุงเทพ 
มหานคร 
(ม.5.4.1.1.1) 
 
 

จำนวนประเด็นขอคิดเห็นท่ี
ไดรับผานชองทาง เพ่ือเสนอไป
ยังสภากรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

นิยาม  : 
     “ประเด็นขอคิดเห็น”  หมายถึง  ปญหาหรือขอเสนอแนะ
ไดรับจากกลุมเปาหมายของโครงการ ไดแก เยาวชนจากโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชน ท่ีจะนำเสนอไปยังสภา
กรุงเทพมหานครผานประธานสภากรุงเทพมหานคร 
     “ชองทาง” หมายถึง จำนวนชองทางท่ีปฏิสัมพันธ โดยมี
ชองทางท่ีเปน Online เชน เว็บไซต กับ Offline เชน สภา
กรุงเทพมหานครจำลอง และการจัดเวทีสภากรุงเทพมหานครพบ
ประชาชน ตัวแทนจากกลุมชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ี 
เขตกรุงเทพมหานคร 
   

1. โครงการสภากรุงเทพมหานคร 
จำลอง 
(ใชงบประมาณ 26,200 บาท) 
 
ผูรับผิดชอบ :  
กลุมงานตางประเทศ 
 
2. โครงการประชาสัมพันธงาน
ของสภากรุงเทพมหานคร 
(ใชงบประมาณ 4,465,000 บาท) 
 
ผูรับผิดชอบ :  
กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   

คาเปาหมาย  :  10 ประเด็น 
 
 
วิธีการคำนวณ  :  นับจำนวนประเด็นขอคิดเห็นท่ีไดรับผาน
ชองทาง เพ่ือเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร 
 
     
 

3. โครงการสงเสริมความรู
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครใหแกประชาชน 
(ใชงบประมาณ 58,700 บาท) 
 
ผูรับผิดชอบ :  
กลุมงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ 
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ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี  7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

          เปาประสงคท่ี 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสูความเปนมืออาชีพ รอยละ 30 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาองคกรเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ 
(ม.7.3.1.1.3) 
 
 

รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ) 

นิยาม  : 
     “ความพึงพอใจ” หมายถึง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมี
ความพอใจตอการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสำนักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ในการจัดการประชุมโดยใช
มาตราวัดทัศนคติของลิเคอรท 5 ระดับ โดยจะตองไดรับผลการ
ประเมินไมต่ำกวา ระดับ 4 หรือ พอใจ 
      “ผูรับบริการ” หมายถึง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู
ดำรงตำแหนงประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ หรือ 
อนุกรรมการ ในคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภากรุงเทพมหานคร 
     “ผูเขารวมโครงการ” หมายถึง ขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร 
 

1. โครงการการพัฒนาเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการ
ประจำสภากรุงเทพมหานครให
เปนมืออาชีพ 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
ผูรับผิดชอบ :  
กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   

นิยาม  : 

     “การปฏิบัติงาน” หมายถึง การปฏิบัติตามคูมือการ
ปฏิบัติงานดานการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร ระเบียบ 
และขอบังคับท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการทำงานของสภากรุงเทพมหานคร สามารถให
คำแนะนำ ขอมูล และแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ประชุมใหแกผูรับบริการได 
     “คูมือการปฏิบัติงาน” หมายถึง คูมือการปฏิบัติงานการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร คูมือการปฏิบัติงานการประชุม
คณะกรรมการสามัญ  
คูมือการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ 
 
คาเปาหมาย  :  รอยละ 80 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        27 



มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคำนวณ  : 
ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสัดสวนเปนรอยละ โดย
การวัดความพึงพอใจจะใชมาตรวัดทัศนคติ 
ของลิเคอรท 5 ระดับ และแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 
 4.51 – 5.00 เทากับ มากท่ีสุด 
      3.51 – 4.50 เทากับ มาก 
      2.51 – 3.50 เทากับ ปานกลาง 
      1.51 – 2.50 เทากับ นอย 
      1.00 – 1.50 เทากับ นอยท่ีสุด 
      และแบบสอบถามตองมี 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด (5 
คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) 
นอย (2 คะแนน) และ นอยท่ีสุด (1 คะแนน) 
วิธีการคำนวณ ดังนี้ 
      ข้ันตอนท่ี 1 ผลรวม (ความถ่ี x คะแนน (1-5) 
                     จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
       
       ข้ันตอนท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยท่ีได x 100 
                      คะแนนเต็ม 
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           มิติท่ี  7.5 เทคโนโลยี 
 เปาประสงคท่ี 7.5.1.1  มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสำหรับใหบริการประชาชนและ/หรือมีการเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงาน   

                      ภาครัฐ และหรือภาคเอกชน 
 

 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ระบบการบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหบริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

5 ระบบ 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ 
เพ่ือสนับสนุนงานใหบริการ 
หรือเพ่ิมชองทางใหบริการ
สำหรับประชาชน 
(ม.7.5.1.1.2) 
 
 

รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเขาใชบริการ
เว็บไซตของสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ) 

นิยาม  : 
     “ความพึงพอใจ” หมายถึง ประชาชนท่ี 
เขาใชบริการมีความพอใจเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร 
     “การจัดทำเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร” หมายถึง การ
จัดทำขอมูล ผลงานตางๆ ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปน
การเฉพาะเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธงานของสภา
กรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบดวยรูปแบบภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยประชาชนสามารถเขามาแสดงความคิดเห็นบน
เว็นไซตได 
 
คาเปาหมาย  :  รอยละ 80 
    
 
 

1. กิจกรรมจัดทำเว็บไซตของ 
สภากรุงเทพมหานคร  
(เปนกิจกรรมในโครงการ
ประชาสัมพันธงานของสภา
กรุงเทพมหานคร) 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
ผูรับผิดชอบ :  
กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคำนวณ  : 
วัดความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขาใชเว็บไซต โดยเปน
แบบสอบถาม Online ในเว็บไซต และ 
ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสัดสวนเปนรอยละ โดย
การวัดความพึงพอใจจะใชมาตรวัดทัศนคติ 
ของลิเคอรท 5 ระดับ และแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 
 4.51 – 5.00 เทากับ มากท่ีสุด 
      3.51 – 4.50 เทากับ มาก 
      2.51 – 3.50 เทากับ ปานกลาง 
      1.51 – 2.50 เทากับ นอย 
      1.00 – 1.50 เทากับ นอยท่ีสุด 
      และแบบสอบถามตองมี 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด (5 
คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) 
นอย (2 คะแนน) และ นอยท่ีสุด (1 คะแนน) 
วิธีการคำนวณ ดังนี้ 
      ข้ันตอนท่ี 1 ผลรวม (ความถ่ี x คะแนน (1-5) 
                     จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
       
       ข้ันตอนท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยท่ีได x 100 
                      คะแนนเต็ม 
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          เปาประสงคท่ี 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร  
                                       และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

 
 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการตามกระบวนการ 
ทำงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน (Core Business) 
(ม.7.5.1.2.1) 
 
 

มีฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

นิยาม  : 
     “ฐานขอมูล” (Database) หมายถึง  
การเก็บรวบรวมขอมูลดานกฎหมาย  
ญัตติและกระทู ท่ีตอเนื่องท่ีสามารถสืบคนไดโดยวิธีออนไลน 
 
คาเปาหมาย  :  1 ระบบ 
 
วิธีการคำนวณ  :  นับจำนวนระบบท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สภากรุงเทพมหานคร 
 

1. โครงการจัดทำฐานขอมูล
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจ
ของสภากรุงเทพมหานครผาน
ระบบอินเทอรเน็ต 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
ผูรับผิดชอบ :  
กลุมงานญัตติและกระทู 
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ตาราง ข. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2563 
ดานท่ี 5    มหานครประชาธิปไตย 
มิติท่ี  5.2  เมืองธรรมภิบาล 
เปาหมายท่ี 5.2.1  ประชาชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานครโดยการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 
เปาประสงคท่ี 5.2.1.2  เพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพมหานครฯ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคำนวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
1. มีแนวทางการจัดทำ
งบประมาณแบบมีสวนรวม   
สนับสนุนตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค กรุงเทพมหานคร
มีรายงานผลการจัดทำ
งบประมาณตามแผนพัฒนา
ชุมชนระดับเขตและระดับ
กรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

1 แนวทาง นิยาม  : 
     “แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีสวนรวม” 
หมายถึง แนวทางการจัดทำงบประมาณโดยการมี
สวนรวมจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและฝาย
บริหารกรุงเทพมหานคร 
      “คูมือพิจารณารางขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจำป”  หมายถึง แนวทางท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือใชใน
การดำเนินการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป ซ่ึงประกอบดวย รายละเอียด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ 
 
วิธีการคำนวณ  :  นับจำนวนแนวทางการจัดทำ
งบประมาณแบบมีสวนรวม   
     

ศึกษาแนวทาง
การจัดทำ
งบประมาณ
แบบมีสวน
รวมระดับเขต
และระดับ
กรุงเทพ 
มหานคร 
(ม.1) 

1. โครงการสัมมนาของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร เพ่ือ
เตรียมการกำหนดแนวทางการ
พิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
(ใชงบประมาณ 225,100 บาท) 
 
2. โครงการจัดทำคูมือการ
พิจารณารางขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำป 
(ไมใชงบประมาณ) 

กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานกฎหมาย 
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มิติท่ี  5.4  การเมืองสีขาว 
เปาหมายท่ี 5.4.1  ประชาชนมีความเช่ือม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตของขาราชการและผูดำรงตำแหนงทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร 
เปาประสงคท่ี 5.4.1.1  ประชาชนมีความเช่ือม่ันในหนวยงานและผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคำนวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
2. จำนวนประเด็นขอคิดเห็นท่ี
ไดรับผานชองทาง เพ่ือเสนอไป
ยังสภากรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

10 ประเด็น นิยาม  : 
     “ประเด็นขอคิดเห็น”  หมายถึง  ปญหาหรือ
ขอเสนอแนะไดรับจากกลุมเปาหมายของโครงการ 
ไดแก เยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และประชาชน ท่ีจะนำเสนอไปยังสภา
กรุงเทพมหานครผานประธานสภากรุงเทพมหานคร 
     “ชองทาง” หมายถึง จำนวนชองทางท่ี
ปฏิสัมพันธ โดยมีชองทางท่ีเปน Online เชน 
เว็บไซต กับ Offline เชน สภากรุงเทพมหานคร
จำลอง และการจัดเวทีสภากรุงเทพมหานครพบ
ประชาชน ตัวแทนจากกลุมชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ี 
เขตกรุงเทพมหานคร 
   
วิธีการคำนวณ  :  นับจำนวนประเด็นขอคิดเห็น 
ท่ีไดรับผานชองทาง เพ่ือเสนอไปยังสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
 
     

สื่อสารประชา 
สัมพันธเพ่ือ
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร
ภารกิจ  
กาดำเนิน 
งานของ
กรุงเทพ 
มหานคร 
(ม.1) 

1. โครงการสภากรุงเทพมหานคร 
จำลอง 
(ใชงบประมาณ 26,200 บาท) 
 
2. โครงการประชาสัมพันธงาน
ของสภากรุงเทพมหานคร 
(ใชงบประมาณ 4,465,000 บาท) 
 
3. โครงการสงเสริมความรู
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครใหแกประชาชน 
(ใชงบประมาณ 58,700 บาท) 
 
 
 
 

กลุมงานตางประเทศ 
 
 
 
กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
 
กลุมงานประชุมสภา
และกรรมการวิสามัญ 
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ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี  7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปาหมายท่ี 7.3.1  บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจท่ีทาทายของกรุงเทพมหานคร ในการกาวสูมหานคร 
                       แหงเอเชีย รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน 
เปาประสงคท่ี 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคำนวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
3. รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 80 นิยาม  : 
     “ความพึงพอใจ” หมายถึง สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมีความพอใจตอการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ในการจัดการประชุมโดยใชมาตรา
วัดทัศนคติของลิเคอรท 5 ระดับ โดยจะตองไดรับผล
การประเมินไมต่ำกวา ระดับ 4 หรือ พอใจ 
      “ผูรับบริการ” หมายถึง สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ผูดำรงตำแหนงประธาน รอง
ประธาน เลขานุการ กรรมการ หรอื อนุกรรมการ ใน
คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญของ
สภากรุงเทพมหานคร 
     “ผูเขารวมโครงการ” หมายถึง ขาราชการท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
      

พัฒนาองคกร
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน
และการ
ใหบริการ 
(ม.3) 

โครงการการพัฒนาเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการ
ประจำสภากรุงเทพมหานครให
เปนมืออาชีพ 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
 
 
 

กลุมงานประชุม 
กรรมการสามัญ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคำนวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
  นิยาม  : 

     “การปฏิบัติงาน” หมายถึง การปฏิบัติตามคูมือ
การปฏิบัติงานดานการประชุมของสภา
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังมีความรูความเขาใจในกระบวนการทำงาน
ของสภากรุงเทพมหานคร สามารถใหคำแนะนำ 
ขอมูล และแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ประชุมใหแกผูรับบริการได 
     “คูมือการปฏิบัติงาน” หมายถึง คูมือการ
ปฏิบัติงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร คูมือ
การปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ  
คูมือการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการ
วิสามัญ  
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคำนวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
  วิธีการคำนวณ  : 

ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสัดสวนเปน
รอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจะใชมาตรวัด
ทัศนคติของลิเคอรท 5 ระดับ และแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 
 4.51 – 5.00 เทากับ มากท่ีสุด 
      3.51 – 4.50 เทากับ มาก 
      2.51 – 3.50 เทากับ ปานกลาง 
      1.51 – 2.50 เทากับ นอย 
      1.00 – 1.50 เทากับ นอยท่ีสุด 
และแบบสอบถามตองมี 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด  
(5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) 
นอย (2 คะแนน) และ นอยท่ีสุด (1 คะแนน) 
วิธีการคำนวณ ดังนี้ 
      ข้ันตอนท่ี 1 ผลรวม (ความถ่ี x คะแนน (1-5) 
                     จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
       
       ข้ันตอนท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยท่ีได x 100 
                      คะแนนเต็ม 
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มิติท่ี  7.5 เทคโนโลยี 
เปาหมายท่ี 7.5.1  กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย 
     (SMART SERVICE) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร)  
     ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) 
เปาประสงคท่ี 7.5.1.1  มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสำหรับใหบริการประชาชนและ/หรือมีการเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐ 
           และหรือภาคเอกชน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคำนวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
4. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเขาใชบริการ
เว็บไซตของสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 80 นิยาม  : 
     “ความพึงพอใจ” หมายถึง ประชาชนท่ี 
เขาใชบริการมีความพอใจเว็บไซตของสภา
กรุงเทพมหานคร 
     “การจัดทำเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร” 
หมายถึง การจัดทำขอมูล ผลงานตางๆ ของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครเปนการเฉพาะเพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธงานของสภากรุงเทพมหานคร ท่ี
ประกอบดวยรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
โดยประชาชนสามารถเขามาแสดงความคิดเห็นบน
เว็บไซตได 
    
 
 
 
 

พัฒนา
นวัตกรรม
บริการภาครัฐ 
เพ่ือสนับสนุน
งานใหบริการ 
หรือเพ่ิม
ชองทาง
ใหบริการ
สำหรับ
ประชาชน 
(ม.2) 

กิจกรรมจัดทำเว็บไซตของ 
สภากรุงเทพมหานคร  
(เปนกิจกรรมในโครงการ
ประชาสัมพันธงานของสภา
กรุงเทพมหานคร) 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
 
 
 

กลุมงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคำนวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
  วิธีการคำนวณ  : 

วัดความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขาใชเว็บไซต โดย
เปนแบบสอบถาม Online ในเว็บไซต และ 
ใชวิธีการหาคาคะแนนเฉลี่ยแลวเทียบสัดสวนเปน
รอยละ โดยการวัดความพึงพอใจจะใชมาตรวัด
ทัศนคติของลิเคอรท 5 ระดับ และแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 
 4.51 – 5.00 เทากับ มากท่ีสุด 
      3.51 – 4.50 เทากับ มาก 
      2.51 – 3.50 เทากับ ปานกลาง 
      1.51 – 2.50 เทากับ นอย 
      1.00 – 1.50 เทากับ นอยท่ีสุด 
และแบบสอบถามตองมี 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด  
(5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) 
นอย (2 คะแนน) และ นอยท่ีสุด (1 คะแนน) 
วิธีการคำนวณ ดังนี้ 
      ข้ันตอนท่ี 1 ผลรวม (ความถ่ี x คะแนน (1-5) 
                     จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
       
       ข้ันตอนท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยท่ีได x 100 
                      คะแนนเต็ม 
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เปาประสงคท่ี 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงาน 
                            และตัดสินใจสำหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคำนวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
5. มีฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุน
การปฏิบัติงานสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

1 ระบบ นิยาม  : 
     “ฐานขอมูล” (Database) หมายถึง  
การเก็บรวบรวมขอมูลดานกฎหมาย  
ญัตติและกระทู ท่ีตอเนื่องท่ีสามารถสืบคนไดโดยวิธี
ออนไลน 
 
 
 
วิธีการคำนวณ  :  นับจำนวนระบบท่ีใชสนับสนุน
การปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร 
 
      

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติ
ราชการตาม
กระบวนการ 
ทำงานตาม
ภารกิจหลัก
ของหนวยงาน 
(Core 
Business) 
(ม.2) 

โครงการจัดทำฐานขอมูล
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจ
ของสภากรุงเทพมหานครผาน
ระบบอินเทอรเน็ต 
(ไมใชงบประมาณ) 
 
 
 
 

กลุมงานญัตติและ
กระทู 
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มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผดิชอบ 

2.1 รอยละความสำเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม  
 

ตามท่ี สงม.กำหนด 
 

การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
 

2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
      
 

ตามท่ี สนค.กำหนด 
 

การจัดทำงบการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
 

2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำ
รายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ) 
 

ตามท่ี สนค.กำหนด 
 

การจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสิน 
และพัสดุ) 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
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มิติท่ี 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

3.1 (ข) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน   

ตามท่ี สกก.กำหนด โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครดวยระบบการหมุนเวียน (Job Rotation) 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
 

3.2 รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด  (Best Service)    
 
 
 

ตามท่ี สกก.กำหนด 
 
 
 
 

1. โครงการการลดพลังงานไฟฟาภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
(กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ) 
 
2. โครงการบริหารการสื่อสารภายในองคกรแบบรวมศูนย 
ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (SBMC Unified 
Communications) (การรักษาหรือคงไว) 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
     

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
     

 
 

ตามท่ี คณะผูตรวจราชการฯ และ กงต. กำหนด 
 
 
 
 
 

การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 
ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
(กลุมงานวิชาการ) 
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มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ 
 
 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ 

ของตัวชี้วัดมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

4.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล 
 

ตามท่ี สยป.กำหนด                 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลของสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

4.2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานของหนวยงาน 
 

ตามท่ี สนอ.กำหนด กิจกรรมของการดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  มีแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกัน 
 

โครงการท่ี 1    โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดปริมณฑลท่ีเปนพ้ืนท่ี 
    รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 
    (กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1. จัดทำโครงการ 10 10             

2. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
2.1 การขออนุมัติจัดทำโครงการ 
2.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการของสภา
กรุงเทพมหานครกำหนดประเด็นการสัมมนา 
2.3 ติดตอประสานงานผูเขารวมสัมมนาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2.4 ขออนุมัติคาใชจายตามโครงการ 
2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและ 

80 90             

3. ติดตามประเมินผล 
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

10 100             

รวม  3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 2  มีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีสวนรวม 
 

โครงการท่ี 1    โครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือเตรียมการกำหนดแนวทางการพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
    เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1. จัดทำโครงการ 10 10             

2. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
2.1 การขออนุมัติจัดทำโครงการ 
2.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการของสภา
กรุงเทพมหานครกำหนดประเด็นการสัมมนา 
2.3 ติดตอประสานงานผูเขารวมสัมมนาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2.4 ขออนุมัติคาใชจายตามโครงการ 
2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

80 90             

3. ติดตามประเมินผลและ 
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

10 100             

รวม  3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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โครงการท่ี 2    โครงการจัดทำคูมือการพิจารณารางขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป 
    (กลุมงานกฎหมาย) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนือ้งาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. 
เตรียมการและจัดทำโครงการจดัทำคูมือการพิจารณา
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครของกรุงเทพมหานคร 

10 10 
            

2. รวบรวมขอกฎหมาย ขอบัญญัติ ขอบังคับ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปของ
กรุงเทพมหานคร 

40 50             

3. จัดทำปฏิทินระยะเวลาการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจำปของกรุงเทพมหานคร 

20 70             

4. จัดทำเลมคูมือการพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครงบประมาณรายจายประจำป
ของกรุงเทพมหานคร 

20 90             

5. รายงานหัวหนาหนวยงานเพ่ือทราบถึงดำเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว 

10 100             

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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                  ตัวช้ีวัดท่ี 3  จำนวนประเด็นขอคิดเห็นท่ีไดรับผานชองทาง เพ่ือเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร 
 

โครงการท่ี 1    โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง 
    (กลุมงานตางประเทศ) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1. จัดทำโครงการ 10 10             

2. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
2.1 การขออนุมัติจัดทำโครงการ 
2.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการของสภา
กรุงเทพมหานครกำหนดประเด็นการสัมมนา 
2.3 ติดตอประสานงานผูเขารวมสัมมนาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2.4 ขออนุมัติคาใชจายตามโครงการ 
2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

80 90             

3. ติดตามประเมินผลและ 
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

10 100             

รวม  3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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โครงการท่ี 2    โครงการประชาสัมพันธงานของสภากรุงเทพมหานคร 
    (กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1. จัดทำโครงการ 10 10             

2. ดำเนินการประชาสัมพันธงานของสภา
กรุงเทพมหานคร 
-เผยแพรประชาสัมพันธบทบาทอำนาจหนาท่ีของ
สภากรุงเทพมหานคร รวมท้ังขอมูลขาวสาร 
ภารกิจและผลงานของสภากรุงเทพมหานครผาน
สื่อรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
     2.1 ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน 
     2.2 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
     2.3 ผลิตเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร 
     2.4 จัดงานแถลงขาวผลงานของ 
          สภากรุงเทพมหานคร 

80 90             

3. ติดตามประเมินผลและ 
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

10 100             

รวม  3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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โครงการท่ี 3    โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหแกประชาชน 
    (กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. แตงตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ 10 20             

3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและ 
แนวทางการดำเนินงาน พรอมท้ังจัดทำหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังหนวยงานและผูเก่ียวของ 

15 35             

4. จัดการบรรยายใหความรูแกผูเขารวมโครงการ 50 85             

5. การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
ใหผูบริหารทราบ 

15 100             

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           48 



ตัวช้ีวัดท่ี 4  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

โครงการท่ี 1    โครงการการพัฒนาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานครใหเปนมืออาชีพ 
    (กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. จัดทำโครงการและแผนการปฏบิัติงาน  10 10             

2. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานและประชุมหารือ
รายละเอียด กำหนดรูปแบบแนวทางการ
ดำเนินงาน 

10 20             

3. ประสานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารและสถานท่ี 10 30             

4. จัดทำคำสั่งใหเจาหนาท่ีเขารวมโครงการ 5 35             

5. จัดฝกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

25 60             

6. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 15 75             

7. สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 15 90             

8. รายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน 10 100             

รวม  8  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขาใชบริการเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร 
 

โครงการท่ี 1    กิจกรรมจัดทำเว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร  
    (เปนกิจกรรมในโครงการประชาสมัพันธงานของสภากรุงเทพมหานคร) 
    (กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. ประชุมและจัดทำรางขอบเขตของงาน 10 10             

2. กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
 

30 40                                                                     

3. ผลิตเว็บไซตและออกแบบ รวบรวมขอมูล 
จัดหมวดหมู และผลิตเว็บไซตของสภา
กรงุเทพมหานคร รวมท้ังระบบสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวของ 

30 70             

4. สงมอบงานในรูปแบบดิจิตอล จำนวน 1 เว็บไซต
และเผยแพรใหเขาถึงประชาชน 

20 90             

5. ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
ใหผูบริหารทราบ 

10 100             

รวม  5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 6  มีฐานขอมูลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร 
 

โครงการท่ี 1    โครงการจัดทำฐานขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครผานระบบอินเตอรเน็ต 
    (กลุมงานญัตติและกระทู) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. แตงตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ 10 20             

3. ประชุมคณะทำงาน 
3.1 ชี้แจงมอบหมายงาน 
3.2 ติดตามความกาวหนาโครงการ 
     - ครั้งท่ี 1 
     - ครั้งท่ี 2 

10 30             

4. รวบรวมขอมูลกฎหมาย ญัตติ กระทู 30 60             

5. นำขอมูลลงระบบ 30 90             

6. รายงานผลการดำเนินโครงการใหผูบริหารทราบ 10 100             

รวม  6  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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