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คํานํา 
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  ดังนั้น การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในปงบประมาณ              
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หน วยงานเพ่ื อสร างพลั งความเขมแข็งของบุ คลากร ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเปนตนแบบดานการบริหารมหานคร 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 สภากรุงเทพมหานครเปนองคกรฝายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 38 สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอและพิจารณา
ใหความเห็นชอบในการตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การควบคุมการ
บริหารงานของฝายบริหาร การพิจารณาใหความเห็นชอบขอกฎหมายตาง ๆ ตลอดจนรวมกับฝายบริหารในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการประจําเพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ ของสภากรุงเทพมหานครเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
 ดังนั้น สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในฐานะหนวยงานสนับสนุน จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือสรางพลัง
ความเขมแข็งของบุคลากรโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมศักยภาพการบริหารการคลังและ
งบประมาณ จึงได กําหนดแนวทางการปฏิบั ติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สูการรวมมือเพ่ือให
กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการเปนเลิศ ดังนี้ 
 
พันธกิจ 

1. สงเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของสภากรุงเทพมหานคร 
2.  เพ่ิมศักยภาพของขาราชการและลูกจางสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                 
   เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
4. สรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผน  
   การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร 

วัตถุประสงค 

 สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป  
พ.ศ. 2559  ของกรุงเทพมหานครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

 1.  สนับสนนุการเสนอรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร การพิจารณาใหความเห็นชอบในการตรา 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุม
คณะกรรมการสามัญ  การประชุมคณะกรรมการวสิามัญ  การเสนอญัตติและกระทู 

2.  พัฒนาขอมูลในระบบสารสนเทศใหสามารถเปนแหลงขอมูลใหกับสมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานครและประชาชนท่ีสนใจ 

3.  เสริมสรางความสัมพันธสภาบานพ่ีเมืองนองและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.  การประชาสัมพันธงานของสภากรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 1  
สภาพท่ัวไป การวิเคราะหประเมินสถานการณ 

 
สภาพท่ัวไป 
 สภากรุงเทพมหานครเปนองคกรฝายนิติบัญญัติของการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร                     
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 38 สภากรุงเทพมหานคร              
มีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ี              
ในการเสนอและพิจารณาใหความเห็นชอบในการตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป การควบคุมการบริหารงานของฝายบริหาร การพิจารณาใหความเห็นชอบขอกฎหมายตาง ๆ 
ตลอดจนรวมกับฝายบริหารในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจําเพื่อให
การดําเนินการตาง ๆ ของสภากรุงเทพมหานครเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  โดยมีสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานครมีโครงสรางการแบงสวนราชการเปน 9 สวนราชการ ไดแก ฝายบริหารงานท่ัวไป กลุมงานเลขานุการ 
กลุมงานตางประเทศ กลุมงานบริการสภากรุงเทพมหานคร กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ กลุมงาน
ประชุมกรรมการสามัญ กลุมงานวิชาการ กลุมงานกฎหมาย กลุมงานญัตติและกระทู มีอัตรากําลัง 62 ตําแหนง           
มีบุคลากรครองตําแหนงในปจจุบัน จํานวน 60 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2557 จํานวน 
445.993  ลานบาท  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 70.193 ลานบาท  และปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จํานวน 95.083 ลานบาท 
 
การวิเคราะหประเมินสถานการณ 
 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหนาที ่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร การจัดทําเรื่อง
ญัตติและกระทู การรางขอบัญญัติ การรางคําขอแปรญัตติตามขอเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร            
เปนศูนยขอมูลและใหบริการทางกฎหมาย การคนควาขอมูลทางวิชาการแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังการดําเนินการดานตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ
และสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานของสภากรุงเทพมหานครบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคและนโยบาย
ท่ีสภากรุงเทพมหานครกําหนด ท้ังนี้ปจจุบันมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน ตามประกาศ               
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 86/2557 เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
เปนการชั่วคราว ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 กําหนดใหในกรณีท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลง มิให               
จัดใหมีการเลือกตั้ง แตใหมีการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เพ่ือทําหนาท่ีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการโดยการนําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาการใหบริการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสงเสริมศักยภาพการบริหารการคลังและงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพในดานการบริหารจัดการในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร 
 
ภารกิจท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 จากสถานการณและสภาพแวดลอมดังกลาวขางตน สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
จึงจัดทําโครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสํานักงานฯ 
ใหสอดคลองกับสถานการณและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 ดานการบริการ สภากรุงเทพมหานครมีหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติของการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและมีอํานาจในการควบคุมการบริหารงานของฝายบริหารในลักษณะของการถวงดุล                   
ซ่ึงภารกิจหลักนี้ดําเนินการผานการประชุม สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจะดําเนินการ                    
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการประชุมทุกรูปแบบใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ ท้ังการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ และการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ การเสนอญัตติและ
กระทู โดยการบูรณาการความรวมมือระหวางสวนราชการในสํานักงานฯ ในการจัดเตรียมความพรอมกอนการ
ประชุม ระหวางการประชุมและหลังการประชุม ในดานเอกสารขอมูล ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดเตรียม
หองประชุมและอุปกรณ การจัดทํารายงานการประชุม และการดําเนินการท่ีเก่ียวของอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมรองขอ 
รวมท้ังการใหบริการแกประชาชนและหนวยงานอ่ืนในดานขอมูล การแกไขขอรองเรียน และการบริการดาน
สถานท่ีใหถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดําเนินการโครงการสรางจิตสํานึกและสิทธิหนาท่ีของตนเอง
เพ่ือปลูกฝงอุดมการณใหขาราชการและลูกจางของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนขาราชการ              
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใหการบริหารจัดการและการบริการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยการนําเทคโนโลยีไปใชในกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักและปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ใหเปนปจจุบันและครบถวนเพ่ือใหบริการแกประชาชนท่ีสนใจเขามาศึกษา
ขอมูลของสภากรุงเทพมหานคร การจัดทําโครงการเครือขายสภากรุงเทพมหานครเพ่ือเปนศูนยกลางของขอมูล
ท่ีเก่ียวของกับสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 ดานการเสริมศักยภาพการบริหารการคลังและงบประมาณ ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครใหสําเร็จตามเปาหมายอยางโปรงใสและถูกตอง 
 ดานการตางประเทศของสภากรุงเทพมหานคร สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเมืองในตางประเทศ
และดําเนินการแลกเปลี่ยนความรวมมือกับสภาเมืองตางประเทศท่ีมีความสัมพันธในลักษณะสภาบานพ่ีเมืองนอง 
17 เมืองในดานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของเมืองนั้นๆ จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมความรวมมือกับ
เมืองพ่ีเมืองนองในประเด็นของมิติตางๆ ท่ีจะนํากรุงเทพมหานครไปสูความเปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืน 
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และเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสงเสริมภาพลักษณของสภากรุงเทพมหานครใน           
เวทีโลก รวมท้ังดําเนินการผลักดันและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคความรวมมือระหวางสภากรุงเทพมหานคร
กับสภาบานพ่ีเมืองนองใหท่ัวถึงกับทุกเมือง 
 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength)  
1. ดานการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีความรูความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักความ 
      รับผิดชอบ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ  
 
2. ดานเครื่องมือสนับสนุนรวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - มีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผานทางระบบ Internet เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแก 
      ผูรับบริการ 
 
3. ดานการบริหารจัดการภายใน 
  -  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเขารับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน 
  -  ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการทํางานเปนทีม เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 
จุดออน (Weakness) 
1. ดานการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 
  - บุคลากรมีหนาท่ีในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและนโยบายเพ่ิมข้ึน จึงทําใหภารกิจบางภารกิจไมสามารถ 
    ดําเนินงานไดทันตามกําหนด 
  - สภาพแวดลอมภายในมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการสรรหา ซ่ึงมา 
     จากขาราชการชั้นผูใหญทําใหบุคลากรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน อาจตองใชเวลาในการ 
    ปรับตัวในการปฏบิัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
2. ดานเครื่องมือสนับสนุนรวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - วัสดุ อุปกรณขาดความทันสมัยและไมเพียงพอกับจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 
3. ดานการบริหารจัดการภายใน 
  - โครงสรางและอัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกิจ 
  - จํานวนหองประชุมไมเพียงพอกับการดําเนินงานตามภารกิจ 
  - สถานท่ีทํางานไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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โอกาส (Opportunity) 
1. ดานผลกระทบจากนโยบายรฐับาล กฎหมาย การเมือง 
  - จากการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับสภากรุงเทพมหานครทําใหบุคลากรไดรับความรูความเขาใจในกฎหมาย 
    ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 
2. ดานการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
  - จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย การถูกตัดลดงบประมาณสงผลใหสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
      มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน โดยมุงเนนหลักความคุมคา เพ่ือประหยัดงบประมาณของ 
      กรุงเทพมหานครใหไดมากท่ีสุด 
 
3. ดานการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ประชากรศาสตร 
  - สังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู มีผลใหประชาชนมีความรูมากข้ึน บุคลากรของ 
      สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงตองพัฒนาตัวเองเพ่ือสรางองคกรใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  
      ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือความรูเทากัน 
  - ประชาชนมีความสนใจและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
4. ดานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  - มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
อุปสรรค (Threat) 
1. ดานผลกระทบจากนโยบายรฐับาล กฎหมาย การเมือง 
  - นโยบายของรัฐในการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ ทําใหสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครไม 
    สามารถเพ่ิมอัตรากําลังได ในขณะท่ีมีภารกิจมากข้ึน จึงสงผลในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 
      ท่ีกําหนด 
 
2. ดานการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
  - เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย กรุงเทพมหานครมีมาตรการประหยัดคาใชจาย จึงสงผลตอการ 
    ปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
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บทท่ี 2 
การขับเคล่ือนสูความนาอยูอยางย่ังยืน 

 

วิสัยทัศน 
 สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร 
 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมศักยภาพของขาราชการและลูกจางสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
3. สรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร 
4. สรางความสัมพันธอันดีกับเมืองในตางประเทศเพ่ือนําไปสูการสถาปนาความสัมพันธฉันสภาบานพ่ี

เมืองนองกับสภากรุงเทพมหานคร 
5. พัฒนาการติดตอโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรวมมือในดานตางๆ ระหวาง          

สภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครตางประเทศ 

วัตถุประสงค 

 สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป  
พ.ศ. 2559  ของกรุงเทพมหานครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

1. สนับสนุนการเสนอรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร การพิจารณาใหความเห็นชอบในการตรา 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุม
คณะกรรมการสามัญ  การประชุมคณะกรรมการวิสามัญ  การเสนอญัตติและกระทู 

2. พัฒนาขอมูลในระบบสารสนเทศใหสามารถเปนแหลงขอมูลใหกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
3. เสริมสรางความสัมพันธสภาบานพ่ีเมืองนอง 
4. การประชาสัมพันธงานของสภากรุงเทพมหานคร 
5. เสริมสรางความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลักตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร 

1. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
   ตามเกณฑประเมินผลท่ีกําหนด 
2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอโครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึกและรูถึงสิทธิ 
   หนาท่ีของตนเอง 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง  
4. จํานวนครั้งของการจัดการประชุมระหวางประเทศ 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
 สืบเนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 - 2575) กําหนดวิสัยทัศน 
ใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงเอเชียใน 20 ป ขางหนา โดยในมิติท่ี 7 คือการบริหารจัดการไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาดานกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและ
งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนใหกรุงเทพมหานครไปสูภารกิจ
การพัฒนากรุงเทพมหานครสูมหานครแหงเอเชียตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการ
ประจําของสภากรุงเทพมหานครซ่ึงเปนองคกรฝายนิติบัญญัติของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครไดให
ความสําคัญกับการตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ป จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญภายใต
ประเด็นยุทธศาสตร “การบริหารจัดการ” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมีกลยุทธการพัฒนา ดังนี้ 
 1.  แลกเปลี่ยนองคความรูท่ีสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร และการเยี่ยมเยือนใน
ประเทศเครือขายเมืองพ่ีเมืองนอง และเครือขายอ่ืนๆ 
 2.  ปลูกฝงอุดมการณและปรัชญาการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี และเชิดชูยกยอง        
ผูเปนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม 
 3.  เพ่ิมระบบสารสนเทศและ/หรอื ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ภาครัฐ (e-Service/m-Service) 
 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนนุผูบริหาร (EIS) ของแตละหนวยงานและ/หรือ 
กลุมภารกิจ 
 5.  ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุกรูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 
 6.  ขยายชองทางการใหบริการใหมีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการท่ี
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 7.  เสริมสรางภาพลักษณและเพ่ิมบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีโลก 
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บทท่ี 4 
การบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจําป             
พ.ศ. 2559 จะประกอบดวยการจัดฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจแกผู ท่ีเก่ียวของ               
โดยคณะผูบริหารกรุงเทพมหานครและคณะผูบริหารสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครทุกระดับ          
ควรใหความสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณรายจายแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์และสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามแผนฯ รวมท้ังติดตามผลดําเนินโครงการ/แผนงาน อยางตอเนื่อง เพ่ือผลักดันใหสวนราชการในสังกัด
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครนําพันธกิจท่ีปรากฏในแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ  นอกจากนี้                    
ควรใหความสําคัญในการสรางความรวมมือกับสมาชิกภายในองคการและผูมีสวนเก่ียวของภายนอกองคการ  
โดยมีเปาหมายใหการพัฒนาในแตละระดับท้ังภายในและภายนอกองคกรมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน           
ซ่ึงจะสามารถแสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ อันเกิดจากการปฏิบัติงานประสานกันของทุกสวนราชการ 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง 
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการปฏิบัติ 

1.  การสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเพ่ือ            
ใหนําพันธกิจในความรับผิดชอบท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 ไปกระจายสูการจัดทํา
แผนงานตามสัดสวนของภารกิจท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการติดตามและรายงานผล 

2.  การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการนําแผนฯ ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
ผูบริหารและบุคลากรของสวนราชการทุกคนตองเขาใจความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังรวมกันติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม           
ตามแผนฯ ในสวนท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวของ 

3.  การเพ่ิมประสิทธิภาพของสวนราชการในการนําแผนฯ ไปปฏิบัติ โดยจัดอันดับผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 ของสวนราชการท่ี
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายสูงสุดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

4.  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจําป  
พ.ศ. 2559 โดยรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร   
จากโปรแกรม Daily Plans 
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา 

ตารางท่ี 1 ผังแสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธตามภารกิจของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
วิสัยทัศนของหนวยงาน : สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร 

 ตารางท่ี  1.1 ภารกิจเชิงยุทธศาสตรและประจาํ (มิติท่ี 1) 
 
           
 

 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสรางภาพลักษณและเพิ่ม
บทบาทของกรุงเทพมหานครใน 
เวทีโลก  

การบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
 

วิสัยทัศน 

ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ป 

ปลูกฝงอุดมการณและปรัชญาการเปน 
ขาราชการที่มีเกียรติและศักด์ิศรี และเชิดชู 
ยกยองผูเปนตนแบบดานคุณธรรม.จริยธรรม 

ภารกิจประจําของหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
 

ดําเนินการเพื่อใหบริการทุกรูปแบบ  
ถูกตอง รวดเร็ว ทัว่ถึงและเปนธรรม    
 

ขยายชองทางการบริการใหมีความ
หลากหลาย เพือ่เพิ่มประสิทธภิาพ 
งานบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  

 - การบริหารงาน   
   ทรัพยากรบุคคล 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือ ระบบ 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน 
หรือหนวยงานภาครัฐ (e-Service/m- Service) 

การบริหารจัดการ แลกเปล่ียนองคความรูที่สนับสนุนภารกจิ 
ของ กรุงเทพมหานคร และการเยีย่มเยอืน 
ในประเทศเครือขายเมืองพี่เมืองนอง และ 
เครือขายอื่นๆ (กลยุทธสนับสนุน) 

ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม. 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
 

มหานครแหงอาเซียน 
สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปน
ศูนยกลางหรือประตูสูอาเซียน 
(Gateway to ASEAN) 

มหานครเศรษฐกิจ
และการเรียนรู 

- ศูนยกลางการจัด
ประชุมและ
นิทรรศการ 

ประสานงานและสนับสนุนใหกรุงเทพมหานคร
เปนศูนยกลางของเมืองในการจัดประชมุในระดับ
ภูมิภาค 
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  ตารางท่ี  1.2 ภารกิจประจํา (มิติท่ี 2 - 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเพ่ือนํามาปรับใชในการบริหารจัดการ
ของกรุงเทพมหานคร  

จัดใหมีระบบรองเรียนหรือรับเรื่องราวรองทุกขและการแจงกลับผูรองเรียน 
 

วิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ขยายชองทางการบริการใหมีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ            
งานบริการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน  
 

กลยุทธ 

การบริหารจัดการ 

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 

พัฒนาระบบตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ   

บริหารงบประมาณเชิงรุกดวยการเรงรัดการกอหน้ี การเบิกจายงบประมาณ            
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือกระจายเม็ดเงินลงสูเศรษฐกิจโดยรวมของ
กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการงบประมาณและรายจายของกรุงเทพมหานคร
อยางโปรงใส ตรวจสอบไดดวยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน
เกณฑในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ   
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุกรูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 
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ตารางท่ี 2  แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 
ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 (ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม.) 

 
สวนท่ี 2 : 6 นโยบาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม
และสวนราชการท่ี

รับผิดชอบ 
มหานครแหงอาเซียน สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปน

ศูนยกลางหรือประตูสูอาเซียน 
(Gateway to ASEAN) 
 

จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมระหวางประเทศ 

นิยาม 
การจัดประชุมระหวางประเทศกับเมืองใน
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
คาเปาหมาย  1 ครั้ง 
 
วิธีการคํานวณ 
นับจํานวนครั้งของการจัดประชุมระหวาง
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดประชุม
สภามหานครอาเซียน
  
 
(กลุมงานตางประเทศ) 
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ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม
และสวนราชการท่ี

รับผิดชอบ 
มหานครเศรษฐกิจและการ
เรียนรู (6) 
  - ศูนยกลางการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (6.5) 

ประสานงาน และสนับสนุนให
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลาง
ของเมืองในการจัดประชุม        
ในระดับภูมิภาค (6.5.1.2) 

1. จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมระหวางประเทศ 

นิยาม 
การจัดประชุมระหวางประเทศกับเมืองใน
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
คาเปาหมาย  1 ครั้ง 
 
วิธีการคํานวณ 
นับจํานวนครั้งของการจัดประชุมระหวาง
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดประชุม
สภามหานครอาเซียน
  
 
(กลุมงานตางประเทศ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ              

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ           

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (7) 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (7.5) 

เพ่ิมระบบสารสนเทศและ/หรือ
ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานภาครัฐ 
(e-Service/m- Service) 
(7.5.1.1) 
 
 

2.  ผลคะแนนการประเมินผล 
    การปรับปรุงขอมูลบน     
    เว็บไซตของหนวยงาน  
    ตามเกณฑประเมินผลท่ี 
    กําหนด 

คํานิยาม 
1. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานสงักัดกรุงเทพมหานคร 
ระดับสํานัก สํานักงาน สํานักงานเขต และสวนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๗๗ 
หนวยงาน 
2. เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตของกรุงเทพมหานคร 
(www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซตท่ีหนวยงาน 
จัดทําข้ึน และมีการ Link มายังเว็บไซตของ
กรุงเทพมหานคร 
3. ขอมูลบนเว็บไซต หมายถึง ขอมูลขาวสารของ
หนวยงานตามขอ ๑ ท่ีเผยแพรและใหบริการบน
เว็บไซต ประกอบดวย 

3.1 ปฏิทินกิจกรรม 
3.2 ขอมูลเก่ียวกับองคกร 
3.3 ขาวสาร 
3.4 การใหบริการ 
3.5 ติดตอเรา 

เกณฑการใหคะแนน 
มีแนวทางการใหคะแนน โดยกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการแตละหัวขอ ดังนี้ 

การปรับปรุงขอมูลใน website 
ของสํานักงานเลขานุการ          
สภากรุงเทพมหานคร 
(กลุมงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

   1.ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ป) โดยหนวยงาน
ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 58-สิงหาคม 59
ซ่ึงจะตองลงกิจกรรมตางๆ ท่ีหนวยงานไดวางแผน
ไวลวงหนาเปนรายเดือนในปฏิทินกิจกรรม  
อยางนอย 1 เดือน และดําเนินการใหเสร็จภายใน
วันท่ี 25 ของทุกเดือน 
2. เก่ียวกับองคกร (20 คะแนน/ป) ประกอบดวย 

2.1 ภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน 
2.2 โครงสราง/ผูบริหาร 
2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
2.4 สถิติ/ผลงานของหนวยงาน/สวนราชการ 
2.5 ขอมูลทางกายภาพ 

โดยแบงการใหคะแนน ดังนี้ 
1) การนําเขาขอมูลเก่ียวกับองคกรใหครบถวน

ทุกรายการ (5 คะแนน) มีกําหนดเวลาดําเนินการ 
ดังนี้ 

- ลงขอมูลครบถวน ภายใน ธ.ค. 2558  
ไดรับ 5 คะแนน 

- ลงขอมูลครบถวน ภายใน ม.ค. 2559  
ไดรับ 4 คะแนน 

- ลงขอมูลครบถวน ภายใน ก.พ. 2559 
ไดรับ 3 คะแนน 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

   - ลงขอมูลครบถวน ภายใน มี.ค. 2559 
ไดรับ 2 คะแนน 
หากพนจากท่ีกําหนด จะไมไดรับคะแนนในสวนนี้ 

2) การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน (ขอ 2.2 
และขอ 2.4) (15 คะแนน) ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 แลวเสร็จภายใน 25 มี.ค. 59 
- ครั้งท่ี 2 แลวเสร็จภายใน 25 มิ.ย. 59 

         - ครั้งท่ี 3 แลวเสร็จภายใน 25 ก.ย. 59 
3.ขาวสาร (48  คะแนน) โดยตองลงวันท่ีท่ีนําขอมูล
ออกเผยแพรทายหัวขอขาวสารทุกรายการ หากไม 
ลงวันท่ีจะไมนําเรื่องนั้นๆมารวมเพ่ือคิดเปนผล
คะแนน ประกอบดวย 

3.1 ขาวประชาสัมพันธ เปนการเผยแพรขาว
กิจกรรมท่ีหนวยงานนําลงในปฏิทินกิจกรรมของ
เดือนท่ีผานมาหรือขาวอ่ืนๆ 

3.2 ภาพกิจกรรมเปนการนําภาพถายการจัด
กิจกรรมมาเผยแพร 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

   3.3  ประกาศ เปนประกาศตางๆ ท่ีประสงคจะ
เผยแพร เชน ประกาศของกรุงเทพมหานคร/หนวยงาน 
ประกาศอ่ืนๆ เชน การรับสมัครงานประกาศการ
จัดซ้ือ-จัดจาง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบ
ราคาการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  
โดยแบงการใหคะแนน ดังนี้ 

- ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือนได  1 คะแนน 
- ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือนได  2 คะแนน 
- ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือนได  3 คะแนน 
- ปรับปรุง 5 ครั้ง/เดือนได  4 คะแนน 

ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
4. การใหบริการ (18 คะแนน ) ประกอบดวย 
4.1 การใหบริการของหนวยงาน (10 คะแนน) 
เปนการแจงรายละเอียดเก่ียวกับการใหบริการของ
หนวยงาน เชน เอกสารประกอบข้ันตอน ระยะเวลา
ในการดําเนินการ ชื่อและสถานท่ีตั้งของสวนราชการ
ท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท โดยลงขอมูลแลวเสร็จ 
ภายใน มี.ค. 59 หากพนจากท่ีกําหนดจะไมไดรับ
คะแนนในสวนนี ้
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

   4.2  แบบฟอรมการใหบริการท่ีสามารถ 
Download ได (8 คะแนน)เปนแบบฟอรมการ
ใหบริการของหนวยงาน/สวนราชการในสังกัด สนป. 
ซ่ึงดําเนินการเพ่ิมเติมจากปท่ีผานมา 1 แบบฟอรม
เสร็จภายในเดือน ก.พ. 59 ไดรบั 4 คะแนนและ
ดําเนินการเพ่ิมเติมจากเดือน ก.พ. 59 อีก  1 แบบฟอรม 
เสร็จภายในเดือน พ.ค. 59 ไดรับอีก 4 คะแนน 
5. ติดตอเรา (4 คะแนน) ตองแสดงขอมูล ท่ีอยู  
พรอมรหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศัพทของ
หนวยงานและสวนราชการในสังกัด และท่ีอยูของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และแผนท่ีแสดง
สถานท่ีตั้งของหนวยงาน โดยดําเนินการแลวเสร็จ 
ภายในเดือนธันวาคม 2558 
 
คาเปาหมาย      
90 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
ผลคะแนนการดําเนินการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ตามเกณฑประเมินท่ีกําหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ 20 ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ              

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ           

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (7) 
-การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
(7.3) 

ปลูกฝงอุดมการณ และปรัชญาการ
เปนขาราชการท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
และเชิดชูยกยอง ผูเปนตนแบบดาน
คุณธรรม จริยธรรม (7.3.2.3) 
 

3.รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ
โครงการสงเสริมการสราง
จิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาท่ี 
ของตนเอง 

นิยาม/คําอธิบาย 
การสรางจิตสํานึกเจาหนาท่ีของรัฐใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและรูถึงสิทธิหนาท่ี 
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
เปาหมาย    รอยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ 
โดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

โครงการสงเสริมการสราง
จิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาท่ี 
ของตนเอง 
(กลุมงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (7) แลกเปลี่ยนองคความรูท่ีสนับสนุน

ภารกิจของกรุงเทพมหานคร  
และการเยี่ยมเยือนในประเทศ
เครือขายเมืองพ่ีเมืองนอง           
และเครือขายอ่ืน ๆ  
(กลยุทธสนับสนุน) 
 

4. จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน          
    ความรวมมือของโครงการ 
    สภาบานพ่ีเมืองนอง 

นิยาม 
การแลกเปลี่ยนความรวมมือในดานตาง ๆ         
กับเครือขายสภาบานพ่ีเมืองนองตาม MOU              
ท่ีลงนามรวมกัน 
 
คาเปาหมาย   1 กิจกรรม 
 
วิธีการคํานวณ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือกับเครือขาย
สภาบานพ่ีเมืองนองท่ีลงนามแลกเปลี่ยน
ความรวมมือและดําเนินการกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

โครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง 
 
(กลุมงานตางประเทศ) 
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ตารางท่ี 2 ค. ภารกิจประจําท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศนของหนวยงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง
และเปนธรรม 
 

1. รอยละของผูรับบริการ            
   มีความพึงพอใจในการให 
   การตอนรับและใหความรู               
   แกหนวยงานอ่ืน 
 
    (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การตอนรับและใหความรูแกหนวยงานอ่ืน
ท่ีมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสภา
กรุงเทพมหานครและหรือสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 80 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

การใหการตอนรับและให
ความรูแกหนวยงานอ่ืน     
 
(กลุมงานบริการสภา กทม.) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง
และเปนธรรม 

2. รอยละของจํานวนผูรับบริการ  
   มีความพึงพอใจในการให 
   คําปรึกษา แนะนํา  ตีความ  
   ตอบขอหารือ  ปญหาทาง 
   กฎหมาย  และใหบริการ 
   ขอมูลทางกฎหมาย 
  
   (ผลลัพธ) 

นิยาม 
“คําปรึกษา  แนะนํา  ตีความ  ตอบขอหารือ 
และขอมูลทางกฎหมาย” หมายถึง การชี้แจง
ใหทราบเก่ียวกับขอกฎหมายขอบัญญัติ 
ขอบังคับ ระเบียบฯลฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ รวมท้ังจัดหาเอกสาร
ของกฎหมาย ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ 
ฯลฯ ใหแกผูขอ เปนตน 
 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 80 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ ของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 

การใหคําปรึกษา แนะนํา  
ตีความ ตอบขอหารือ  ปญหา
ทางกฎหมายและใหบริการ
ขอมูลทางกฎหมาย 
 
(กลุมงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว  
ท่ัวถึง และเปนธรรม 
 

3. รอยละของจาํนวน 
   ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
   ในการใหการสนับสนุน 
   ดานสถานท่ีเพ่ือดําเนิน 
   กิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 
 
   (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การใหการสนับสนุนดานสถานท่ีในการดําเนิน
กิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต    
 

การใหการสนับสนุนดาน
สถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม
ของหนวยงานอ่ืน       
 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

 
 



26 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง
และเปนธรรม 
 

4.  รอยละของผูรับบริการ  
    มีความพึงพอใจในการจัด 
     ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
     (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ไดแก การประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ  
 
 
 
 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 

การจัดการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
(กลุมงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว  
ท่ัวถึงและเปนธรรม 

5.  รอยละความพึงพอใจของ   
    ผูรับบริการท่ีมีตอการ                   
    จัดประชุมคณะกรรมการ 
    สามัญ 
 
    (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
(กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง  
และเปนธรรม 
 

6.  รอยละของผูรับบริการมี 
     ความพึงพอใจตอเอกสาร 
     ประกอบการประชุม 
     สภากรุงเทพมหานคร  
     (ภาคผนวก) 
 
     (ผลลัพธ)    

นิยาม 
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร หมายถึง เอกสาร  
ขอมูลเบื้องตนสําหรับสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ในการพิจารณา 
ญัตติรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
หรือญัตติท่ีเขาสูการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  โดยการรวบรวม 
กฎหมาย ขอมูล สถิติ ขอเท็จจริง 
บทความ และ/หรือขาวสารจาก 
สื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

การผลิตเอกสารเพ่ือประกอบการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
(ภาคผนวก)    
   
(กลุมงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ                    

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรมและ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง  
และเปนธรรม 
 
 

7. ผูรับบริการ(ประธานสภา 
   กรุงเทพมหานคร,รองประธาน  
    สภากรุงเทพมหานครคนท่ี1,                  
   รองประธานสภากรุงเทพมหานคร             
   คนท่ี2) มีความพึงพอใจตอ 
   เรื่องท่ีนําเสนอเพ่ือทราบ 
   และพิจารณาสั่งการ 
 
    (ผลลัพธ) 
 

นิยาม 
การตรวจสอบเสนอแนะการรายงาน
ติดตาม การประสานงาน สรุปผลเสนอ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร และรอง
ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปน
เปอรเซ็นต 
 
 

การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธาน       
สภากรุงเทพมหานครและ 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุมงานเลขานุการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ              

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ           

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุกรูปแบบ 
ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง  และเปนธรรม 
 
 

8.  รอยละของความพึงพอใจ 
    ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
    ตอการยกรางญัตติท่ีเสนอ 
 
    (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การยกรางญัตติท่ีเสนอโดยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไดแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตอรางญัตติท่ียกรางโดย
เทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

การยกรางญัตติท่ีเสนอโดย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็วท่ัวถึง 
และเปนธรรม 
 
 

9.  รอยละของผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจในการรับ
ขอมูลทางกฎหมายในดาน
ตางๆ ของประเทศในกลุม
สมาชิกอาเซียน 
 
(ผลลัพธ) 

นิยาม 
“การใหบริการขอมูลทางกฎหมาย” หมายถึง 
การชี้แจงใหทราบเก่ียวกับขอกฎหมาย กฎ 
ระเบียบตางๆ ของประเทศ กลุมสมาชิก
อาเซียน เพ่ือใหทราบขอกฎหมายของประเทศ
นั้นๆ ใหแก ผูขอหรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ เชน 
ความรูเรื่องกฎหมายแรงงาน, กฎหมายตรวจ
คนเขาเมือง เปนตน 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 

การใหบริการขอมูลทาง
กฎหมายของประเทศใน 
กลุมสมาชิกอาเซียน 
 
(กลุมงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง
และเปนธรรม 
 
 

10. รอยละของจาํนวนราง 
     สัญญาท่ีจะตองทําการ 
     ตรวจสอบ 
 
     (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การตรวจรางสัญญา หมายถึง การตรวจสอบ
ถึงความถูกตอง สมบูรณ ของรางสัญญาวา
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากจํานวนรางสัญญาท่ีทําการ
ตรวจสอบความถูกตองไดแลวเสร็จ 
 
 

การตรวจรางสัญญาตางๆ 
ของสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุมงานกฎหมาย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุกรูปแบบ 
ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปน
ธรรม 
 
 

11. รอยละของผูรับบริการ 
     มีความพึงพอใจตอการ 
     จัดทําและใหบริการ 
     ขอมูลทางวิชาการ 
 
     (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การจัดทําและใหบริการขอมูลทางวิชาการ 
หมายถึง การจัดทํา การจัดหา และใหขอมูล
ทางวิชาการดานตางๆ ไดแก ดานการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ 
วงงานของกรุงเทพมหานคร 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 

การจัดทําและใหบริการขอมูล
ทางวิชาการ 
 
(กลุมงานวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุก
รูปแบบ ถูกตอง รวดเร็ว  
ท่ัวถึงและเปนธรรม 
 
 

12. ระดับความสําเร็จในการ 
     ยืนยันมติท่ีประชุมสภา 
     กรุงเทพมหานคร 
 
     (ผลผลิต) 

นิยาม 
การยืนยันมติท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
หมายถึง การแจงยืนยันมติท่ีประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร เพ่ือใหฝายบริหาร
กรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการ  
ตามญัตติท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เสนอเขาสู 
ท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร พิจารณา 
 
 
คาเปาหมาย 
ภายใน 3 วันทําการ 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากการดําเนินการยืนยันมติท่ี
ประชุมสภากรุงเทพมหานครแลวเสร็จ 
ภายใน 3 วันทําการ 
 

การยืนยันมติท่ีประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการทุกรูปแบบ 
ถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 
 
  

13. รอยละของผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจของตอ
เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการสามัญ 
 
(ผลลัพธ)   
 

นิยาม 
เอกสารประกอบการประชุม (ภาคผนวก)            
มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถวน ถูกตองและ 
เปนปจจุบัน คณะกรรมการสามัญสามารถ
นําไปใชประกอบการพิจารณา หรือตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการเปนไปตามเปาหมาย 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ีมีตอเอกสารประกอบการประชุม 
(ภาคผนวก) 
 

การจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
(กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายชองทางการบริการใหมีความ
หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริการท่ีตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 
 

14. จํานวนครั้งในการ 
     เผยแพรขาวสาร 
     สภากรุงเทพมหานคร 
     ทางเว็บไซตสํานักงาน 
     เลขานุการสภา 
     กรุงเทพมหานคร 
 
     (ผลผลิต)   
 

นิยาม 
การจัดทําขาวสารสภากรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเผยแพรทางเว็บไซตสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
คาเปาหมาย   2 ครั้ง/เดือน 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากจํานวนครั้งในการลงขาวเพ่ือ
เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
 

การจัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 

(กลุมงานบรกิารสภากรุงเทพมหานคร) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขยายชองทางการบริการใหมีความ
หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริการท่ีตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 
 

15. รอยละของผูรับบริการ  
     มีความพึงพอใจในสรุป 
     สาระสําคัญของเรื่องท่ี 
     ไดมีการประชุมสภา 
     กรุงเทพมหานคร 
 
      (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การขยายชองทางการบริการประชาชน 
ผูสนใจการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ไดรับขอมูลขาวสารการปฏิบัติหนาท่ีของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากการ 
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 70 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องท่ีมีการพิจารณาในการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
(กลุมงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายชองทางการบริการใหมีความ
หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริการท่ีตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 
 

16. รอยละของผูรับบริการ 
     มีความพึงพอใจในการ 
     จัดประชุมคณะกรรมการ- 
     วสิามัญ พิจารณาราง 
     ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
      เรื่องงบประมาณรายจาย 
      ประจาํป 
 
     (ผลลัพธ) 

นิยาม 
การจดัประชุมคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป 
 
 
 
 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในการจัดการประชุม ไดแก 
คณะกรรมการวิสามัญ 
 

การจดัประชุมคณะกรรมการ 
วิสามัญ พิจารณาราง 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําป 
 
(กลุมงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายชองทางการบริการใหมีความ
หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริการท่ีตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 
 

17. รอยละของผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจในการจัดทํา
รายงานการประชุม
คณะกรรมการสามัญ 
 
     (ผลลัพธ) 

นิยาม 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการสามัญ
ถูกตองตรงประเด็นตามท่ีคณะกรรมการได
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมท้ังเปนไป
ตามระเบียบสารบรรณ สามารถนําไปใชเปน
หลักฐานประกอบการติดตามงานและการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 

การจัดทํารายงานการประชุม 
คณะกรรมการสามัญ 
 
(กลุมงานประชุมกรรมการสามัญ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสรางภาพลักษณและ                      
เพ่ิมบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในเวทีโลก 
 
 

18. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรบับริการในการแปล
เอกสารและตรวจรางแกไข
เอกสารภาษาอังกฤษของ
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ผลลัพธ) 

นิยาม 
การแปลเอกสารจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ/
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและตรวจ               
รางแกไขเอกสารภาษาอังกฤษของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ โดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

กิจกรรมการแปลเอกสารและ 
การตรวจรางเอกสารของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
(กลุมงานตางประเทศ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล

ยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสรางภาพลักษณและ                      
เพ่ิมบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในเวทีโลก 
 
 

19. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการในการ 
จัดคํากลาวและการโตตอบ
จดหมายภาษาอังกฤษ 
 
(ผลลัพธ)  

นิยาม 
การจัดทําคํากลาวภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ 
และจัดทําจดหมายภาษาอังกฤษใหกับ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นําไปใช 
 
 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ โดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

กิจกรรมการจัดทําคํากลาวและ 
การโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 
 
(กลุมงานตางประเทศ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเพ่ือใหบริการ
ทุกรูปแบบ ถูกตอง 
รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปน
ธรรม 
 
 

20. รอยละความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการวิสามัญ
ตอการจัดการประชุม 
 
(ผลลัพธ)  

นิยาม 
การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญท่ีสภากรุงเทพมหานคร 
ตั้งข้ึนเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
เรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร โดยไม
รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ 
คณะกรรมการวิสามัญ โดยเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต 
 
 

การจดัประชุมคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาญัตติท่ัวไป  
 
 
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
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ตารางท่ี 2  ง. ภารกิจ (เชิงยุทธ/ประจํา) ท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศ หรือ แผนปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

การเขาสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

   ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ
รวม 

(ลานบาท) 

หนวยงาน
เจาภาพ

บูรณาการ 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

หมายเหตุ 
แนวทาง/กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน/โครงการ 58 59 60 61 

การสงเสริมใหอาเซียนเปนศูนยกลางของระบบความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค (Asean Centrality) 

สงเสริมความสัมพันธกับมหานคร 
ท่ัวโลกท้ังในกรอบทวิภาคีและ 
พหุภาคี โดยเปนตัวกลางในการ
เชื่อมโยงประสานงานจัดการ 
ประชุมเวทีปรึกษาหารือระหวาง
เมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน 
และเมืองในประเทศภายนอกใน 
ดานท่ีจะเปนประโยชนแกอาเซียน
โดยรวม 
 

จํานวน 1 ครั้งของการจัด
ประชุมระหวางประเทศ 

โครงการจัดประชุมสภา
มหานครอาเซียน 

    - - สลส.กทม.  
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      ตารางท่ี 2  จ. ภารกิจสนับสนุนมิติท่ี 2 – 4  
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ี

รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

บริหารงบประมาณเชิงรุกดวยการ
เรงรัดการกอหนี้การเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดเพ่ือกระจายเม็ดเงินลงสู
เศรษฐกิจโดยรวมของ
กรุงเทพมหานครบริหารจัดการ 
งบประมาณและรายจายของ
กรุงเทพมหานครอยางโปรงใส
ตรวจสอบไดดวยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช          
เปนเกณฑในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

1.  รอยละความสําเร็จในการใชจาย
งบประมาณ  (มิติท่ี 2.1) 
1.1 รอยละของความสําเร็จของการ
กอหนี้ผูกพัน (มิติท่ี 2.1.1) 
 
 

ตามท่ี สงม.กําหนด 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
งบประมาณของสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

1.2 รอยละของความสําเร็จของ 
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
(มิติท่ี 2.1.2) 

 
 

ตามท่ี สงม.กําหนด 
 

การติดตามการใชจายงบประมาณ 
ประจําป   
 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป 
(มิติท่ี 2.1.3) 
 
 

ตามท่ี สงม.กําหนด 
 

การวางแผนการจัดซ้ือจัดจางสําหรับ
รายการ/โครงการท่ีไดรับระหวางป
หรือไมไดอยูในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 
 
 (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 

บริหารงบประมาณเชิงรุกดวยการ
เรงรัดการกอหนี้การเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดเพ่ือกระจายเม็ดเงินลงสู
เศรษฐกิจโดยรวมของ
กรุงเทพมหานครบริหารจัดการ 
งบประมาณและรายจายของ
กรุงเทพมหานครอยางโปรงใส
ตรวจสอบไดดวยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช          
เปนเกณฑในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
 

2. คะแนนความสําเร็จในการจัดทํา 
งบการเงิน  (มิติท่ี 2.2) 
2.1 คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง   
(มิติท่ี 2.2.1)               
 
 
 
 
 

ตามท่ี สนค.กําหนด 
 
 
 

การจัดทํางบการเงินประจําป 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 

2.2 คะแนนความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชี มูลคาทรัพยสินประจําป 
2558 ทันเวลาและถูกตอง 
(มิติท่ี 2.2.2)               
 
 
 
 

ตามท่ี สนค.กําหนด 
 

การจัดทํารายงานบัญชี               
มูลคาทรัพยสินประจําป 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 

พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ใหมีประสิทธิภาพ 
 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
(มิติท่ี 2.3) 

ตามท่ี สตน.กําหนด 
 
 
 
คาเปาหมาย  7  ข้ันตอน 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน   
(กลุมงานวิชาการ)                     
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ 

ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 

ขยายชองทางการบริการใหมีความหลากหลาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการท่ีตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 
 

1. ระดับความสําเร็จในการแกไข 
เรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ  
(มิติท่ี 3.1)        
 
 
 
 
 
 

ตามท่ีกองกลางกําหนด การตรวจสอบเรื่องในระบบ            
การรับเรื่องรองเรียน               
(กลุมงานญัตติและกระทู) 
 

2. รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด  (Best Service)   
(มิติท่ี 3.2)        
 
 
 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรับฟงความคิดเห็น 
โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 
 
 
(กลุมงานตางประเทศและ 
 กลุมงานบริการสภา กทม.) 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 
 

ขยายชองทางการบริการใหมี           
ความหลากหลายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานบริการท่ี
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 
 

3.  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
     

(มิติท่ี 3.3)        
 
 
 
 
 
 
 

ตามท่ี ผตร.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการ 
ของสํานักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 
 
(ผตร. รับผิดชอบ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร         
 

4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน       

 (มิติท่ี 3.4)        
 

ตามท่ี ผตร.กําหนด 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม                   
ของสํานักงานเลขานุการ                      
สภากรุงเทพมหานคร 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป)                     
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
 

 5. รอยละของผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการสรางราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร  
(มิติท่ี 4) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 
 
 
 
 

โครงการการสรางราชการใส
สะอาดของสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 
 

(กลุมงานญัตติและกระทู 
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ตารางท่ี 3 โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร  ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 
สํานักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคลอง
ตามแผนฯ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ 

สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

1 การปรับปรุงขอมูลใน website ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุมงานวิชาการ 

2 โครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาท่ี
ของตนเอง 

2 - - -  กลุมงานกฎหมาย 

3 โครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง 2 12,000,000 - - กทม. กลุมงานตางประเทศ 

4 โครงการการประชุมสภามหานครอาเซียน 2  3,411,000 - -  กลุมงานตางประเทศ 

รวมงบประมาณ  15,411,000   กทม.  

 
 

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร  4  โครงการ/กิจกรรม 
   -  ใชงบประมาณ     2  โครงการ/กิจกรรม  เปนเงิน  15,411,000 บาท 

-  ไมใชงบประมาณ  2  โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางท่ี 4   โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคลอง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ 
ลงทุน ดําเนินการ 

1 การใหการตอนรับและใหความรูแกหนวยงานอ่ืน 
 

2 
 

- - -  กลุมงานบริการสภา กทม. 

2 การใหคําปรึกษา แนะนํา ตีความ ตอบขอหารือ  
ปญหาทางกฎหมายและใหบริการขอมูลทางกฎหมาย 

2 - - -  กลุมงานกฎหมาย 

3 การใหการสนับสนุนดานสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม
ของหนวยงานอ่ืน 

2 - - -  ฝายบริหารงานท่ัวไป 

4 การจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2 - - -  กลุมงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ 

5 การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 2 - - -  กลุมงานประชุม        
กรรมการสามัญ 

6 การผลิตเอกสารเพ่ือประกอบการประชุม             
สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 

2 - - -  กลุมงานวิชาการ 

7 การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครและ
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุมงานเลขานุการ 

8 การยกรางญัตติท่ีเสนอ โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 - - -  กลุมงานญัตติและกระทู 

 
 



52 
 

 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคลอง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหลง

งบประมาณ 
สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

9 การใหบริการขอมูลทางกฎหมายของประเทศ 
ในกลุมสมาชิกอาเซียน 
 

2 - - -  กลุมงานกฎหมาย 

10 การตรวจรางสัญญาตางๆ ของสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 
 

2 - - -  กลุมงานกฎหมาย 

11 การจัดทําและใหบริการขอมูลทางวิชาการ 
 

2 - - -  กลุมงานวิชาการ 

12 การยืนยันมติท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2 - - -  กลุมงานญัตติและกระทู 

13 การจดัทําเอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการสามัญ 
 

2 - - -  กลุมงานประชุม
กรรมการสามัญ 

14 การจัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธสภากรุงเทพมหานคร 
 

2 - - -  กลุมงานบริการ 
สภากรุงเทพมหานคร 

15 กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีมีการพิจารณาใน
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

2 - - -  กลุมงานประชุมสภา- 
และกรรมการวิสามัญ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคลอง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหลง

งบประมาณ 
สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

16 การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาราง
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําป 

2 - - -  กลุมงานประชุมสภา      
และกรรมการวิสามัญ 

17 การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 

2 - - -  กลุมงานประชุม
กรรมการสามัญ 

18 กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจรางเอกสารของ
สภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุมงานตางประเทศ 

19 
 

กิจกรรมการจัดคํากลาวและการโตตอบจดหมาย
ภาษาอังกฤษ 
 

2 - - -  กลุมงานตางประเทศ 

20 การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 
ญัตติท่ัวไป  
 

2 - - -  กลุมงานญัตติและ
กระทู 

 รวมงบประมาณรวม  -  
- 

  

 
รวมโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจงานประจํา  20  โครงการ/กิจกรรม 

       - ใชงบประมาณ  -  โครงการ/กิจกรรม  เปนเงิน -  บาท 
- ไมใชงบประมาณ  20  โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางท่ี 5  โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจในมิติ 2-4 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 
สํานักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคลอง
ตามแผนฯ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
แหลงงบประมาณ สวนราชการรับผิดชอบ 

ลงทุน ดําเนินการ 
1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของ

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2 - - -  ฝายบริหารงานท่ัวไป 

2 การติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 2 - - -  ฝายบริหารงานท่ัวไป 

3 
การวางแผนการจัดซ้ือจัดจางสําหรับรายการ/โครงการ
ท่ีไดรับระหวางปหรือไมไดอยูในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 

2 - - -  ฝายบริหารงานท่ัวไป 

4 การจัดทํางบการเงินประจําป 2 - - -  ฝายบริหารงานท่ัวไป 

5 การจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2 - - -  ฝายบริหารงานท่ัวไป 

6 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

2 - - -  กลุมงานวิชาการ 

7 การตรวจสอบเรื่องในระบบการรับเรื่องรองเรียน 
 

2 
 

- - -  
 กลุมงานญัตติและกระทู 

8 โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 2 - - -   กลุมงานตางประเทศและ 
กลุมงานบริการสภา กทม. 

9 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอ              
การใหบริการของสํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2 - - -   กลุมงานวิชาการ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคลอง

ตามแผนฯ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 
สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

10 กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอมของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  ฝายบริหารงานท่ัวไป 

11 การสรางราชการใสสะอาดของสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 

2 - - -  กลุมงานญัตติและกระทู 

 
รวมงบประมาณรวม 

 - - -  
 

 
 

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร  11  โครงการ/กิจกรรม 
- ใชงบประมาณ        -  โครงการ/กิจกรรม  เปนเงิน -  บาท 
- ไมใชงบประมาณ  11  โครงการ/กิจกรรม 
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ตารางท่ี 6 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
 

 

ช่ือโครงการ    โครงการจัดประชุมสภามหานครอาเซียน 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ  จํานวนครั้งของการจัดการประชุมระหวางประเทศ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาว 
หนาโครงการ            

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 
ขอความเห็นชอบในหลักการดําเนินการตอ
ประธานสภากรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
กิจการสภากรุงเทพมหานคร 

5 5 
            

2 
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดรูปแบบการจัดประชุม
และกําหนดการประชุม 

20 20 
            

3 
จัดทําหนงัสือเชิญและติดตอประสานงานกับเมือง
ตางประเทศเพ่ือเชิญเขารวมประชุม 

15 15 
            

4  ขออนุมัติคาใชจายในการจัดการประชุม 10 10             

5 ติดตอประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ 10 10             

6 ดําเนินการจัดประชุม 35 35             

7 รายงานผลการประชุมตอประธานสภากรุงเทพมหานคร 5 5             

รวม   7   ข้ันตอน คิดเปนรอยละ  100 100 100             
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ช่ือโครงการ    การปรับปรุงขอมูลใน website ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ  ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามเกณฑประเมินผลท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 กลุมงาน/ฝาย เสนอขอความเห็นชอบการนํา 
ขอมูลลง website  จากผูบังคับบัญชา 

20 20 
            

2 กลุมงาน/ฝาย จัดสงขอมูลท่ีไดรับความเห็นชอบ 
จากผูบังคับบัญชาแลวใหฝายบริหารงานท่ัวไป 
เพ่ือนําขอมูลลง website ตามหัวขอตางๆ 

20 40 
            

3 ฝายบริหารงานท่ัวไปแปลงเอกสารขอมูลตาง ๆ          
ใหเปนรูปแบบ Digital          

5 45 
            

4 ฝายบริหารงานท่ัวไปปอนขอมูลลง website          5 50             

5 กลุมงานวิชาการจัดทํารายงานการปรับปรุง 
Website  ทุกวันท่ี 15 และ 30 ของเดือน                                

50 100             

รวม     5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100 
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ช่ือโครงการ    โครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ  กิจกรรมแลกเปล่ียนความรวมมือของโครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 ขออนุมัติโครงการสภาบานพ่ีเมืองนองตามงบประมาณท่ีไดรับ 10 10             

2 ประสานงานกับสภาพ่ีเมืองนองในตางประเทศ เพ่ือกําหนด
กิจกรรมความรวมมือระหวางกัน 

20 30             

3 พิจารณาเสนอกิจกรรมความรวมมือเพ่ือขอความ 
เห็นชอบในหลักการเขารวมกิจกรรมตอประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร 

10 40             

4 จัดเตรียมขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทํา 
โครงการ 

10 50             

5 ขออนุมัติโครงการและคาใชจายในการดําเนิน 
กิจกรรม 

10 60             

6 ดําเนินกิจกรรมตามท่ีไดรับอนุมัติ 30 90             

7 รายงานผลการดําเนินการตอประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร 

10 100             

รวม  7  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ช่ือโครงการ    การใหการตอนรับและใหความรูแกหนวยงานอ่ืน 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหการตอนรับและใหความรูแกหนวยงานอ่ืน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 จัดทําขอมูลนําเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร 20 20             

2 จัดทําคํากลาวตอนรับ 10 30             

3 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมเครื่องดื่ม 
อาหารวาง โสตทัศนูปกรณ 

40 70             

4 จัดเตรียมแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น 10 80             

5 จัดเตรียมของท่ีระลึก (เอกสารหนังสือสภา
กรุงเทพมหานคร) 

10 90             

6 สรุปประเมินผล 10 100             

รวม        6  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ช่ือโครงการ    การใหคําปรึกษา แนะนํา ตีความ ตอบขอหารือ ปญหาทางกฎหมายและใหบริการทางกฎหมาย 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ  80  ของจํานวนผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาแนะนํา ตีความ ตอบขอหารือปญหาทางกฎหมายและ 
    ใหบริการขอมูลทางกฎหมาย 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 รับเรื่องหารือ/ขอขอมูล 10 10             

2 สอบถามขอเท็จจริงและรายละเอียดเพ่ิมเติม 20 30             

3 คนควาและศึกษาขอกฎหมายและขอมูลท่ีเก่ียวของ 
และสรุปผลการพิจารณา (หากปญหามีขอยุงยาก
ซับซอนจะประชุมกลุมงานเพ่ือพิจารณาประเด็น        
ท่ีหารือดังกลาว) 

40 70 

            

4 ใหขอมูล/ตอบขอหารือโดยนําขอกฎหมายมา        
ปรับใชกับปญหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดขอยุติ 

30 100 
            

รวม      4  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100 
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ช่ือโครงการ    การใหการสนับสนุนดานสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ  85  ของจํานวนผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหการสนับสนุนดานสถานท่ีเพ่ือดําเนินกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 รับหนังสือจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีแจงความประสงค
ขอใชหองประชุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
นําเสนอเลขานุการสภากรุงเทพมหานครพิจารณา 
ใหใชหองประชุม 

10 10 

            

2 มอบเจาหนาท่ีดูแลใหความสะดวกในการใชหอง
ประชุมดานระบบภาพและเครื่องเสียง, อุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ, แสงสวางและความสะอาด 

40 50 
            

3 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการ
หองประชุมใหหนวยงานกรอกขอมูลความคิดเห็น
หลังใชบริการ 

25 75 
            

4 จัดทําสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการจาก         
การขอใชหองประชุมของสํานักงานเลขานุการ       
สภากรุงเทพมหานคร 

25 100 
            

รวม       4   ข้ันตอน   คิดเปนรอยละ 100 100 100 
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  ช่ือโครงการ    การจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
  ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ  85  ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบบรรจุ
ระเบียบวาระ 

10 10             

2 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 10 20             

3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร/ผูบริหาร 

10 30             

4 จัดทําเอกสารการประชุม 10 40             

5 จัดสงเอกสารการประชุม 10 50             

6 จัดเตรียมหองประชุม 10 60             

7 อํานวยความสะดวกขณะประชุม 20 80             

8 จัดทําสรุปสาระสําคัญการประชุม 20 100             

รวม       8  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100 
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 ช่ือโครงการ    การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
 ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ  85  ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 จัดการประชุมใหแกคณะกรรมการสามัญ  
70 70 

            

2 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบ
สํารวจ 

10 80 
            

3 สรุปและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 
20 100 

            

รวม           3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100 
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ช่ือโครงการ    การผลิตเอกสารเพ่ือประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 
   เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติท่ัวไป/ญัตติขอความเห็นชอบ/ญัตติรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
 
ตัวช้ีวัดโครงการ รอยละ 85 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)   

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 พิจารณาศึกษาตรวจสอบญัตติวาเก่ียวของกับ      
วงงานใด และหนวยงานใดเปนเจาของเรื่อง            
หรือมีหนวยงานใดท่ีเก่ียวของ                  

5 5 
            

2 ประสานหนวยงานเพ่ือขอทราบขอมูล/คนควา 
และสืบคนขอมูลและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ญัตติ/รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาญัตติ                                        

70 75 

            

3 จัดทําสําเนาเอกสารใหแกสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และผูเก่ียวของเม่ือประธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งบรรจุญัตติเขาเปนระเบียบวาระ
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

10 85 

            

4 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจ 5 90             

5 สรุปและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจ 10 100             

รวม       5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ช่ือโครงการ    การกล่ันกรองเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ  ผูรับบริการ(ประธานสภากรงุเทพมหานคร, รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง, รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง)  

              มีความพึงพอใจตอเรื่องท่ีนําเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาส่ังการ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 - ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับตามหลักสารบรรณ   

- ตรวจความเรียบรอยของหนังสือ 

30 30             

2 -   พิจารณา ตรวจสอบหากมีขอทักทวง  
     ประสานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ          

50 80             

3 - สรุป เสนอความเห็น (ถามี) 
- จัดเก็บสําเนาหนังสือ      

20 100             

รวม  3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100 
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ช่ือโครงการ    การยกรางญัตติท่ีเสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ  85  ของความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตอการยกรางญัตติท่ีเสนอ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 รับเรื่องญัตติท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองการ
เสนอและประสานขอมูล สอบถามรายละเอียด
ประเด็นท่ีสําคัญของเรื่องท่ีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครจะนําเสนอตอท่ีประชุม           
สภากรุงเทพมหานคร                  

10 10 

            

2 สืบคน รวบรวมขอมูลในเรื่องท่ีเก่ียวของกับประเด็น
ท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองการนําเสนอ          
เปนญัตติ                                        

20 30 
            

3 วิเคราะหขอมูลและสรุปขอมูลเพ่ือเตรียมนํามา 
เขียนเปนญัตติ 

20 50 
            

4 เรียบเรียงและเขียนญัตติ 35 85             
5 นําเสนอผูบังคับบัญชาตรวจสอบ 5 90             
6 นําเสนอสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูยื่นญัตติ          

ลงนาม พรอมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูรับรอง 
100 100 

            

รวม        6  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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 ช่ือโครงการ    การใหบริการขอมูลทางกฎหมายของประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน 
 
 ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของผูรับบริการความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลทางกฎหมาย 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 คนควาและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําการ 
เผยแพร / ประชาสัมพันธแกบุคคลท่ัวไปหรือผูรองขอ 

30 30             

2 ศึกษา / วิเคราะหและรวบรวมขอมูล 40 70             

3 เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล 30 100             

รวม         3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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 ช่ือโครงการ    การตรวจรางสัญญาตางๆ ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
  ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของจํานวนรางสัญญาท่ีจะตองตรวจสอบ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 รับเรื่องจากเจาหนาท่ีธุรการ 10 10             

2 ตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสารประกอบเรือ่ง 20 30             

3 คนควาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 20 50             

4 ทําการตรวจรางสัญญา 30 80             

5 รายงานผลการตรวจรางสัญญาใหผูบังคับบัญชาทราบ 20 100             

รวม              5  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



69 
 

 
 

  ช่ือโครงการ    การจัดทําและใหบริการขอมูลทางวิชาการ 
 
  ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดทําและใหบริการทางวิชาการ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 รับเรื่องจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เจาหนาท่ี 
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และ
ผูเก่ียวของ 

10 10 
            

2 คนควาและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีรองขอ 
40 50 

            

3 ศึกษา / วิเคราะห และรวบรวมขอมูล 30 80             

4 ใหขอมูล หรือใหขอแนะนําแกผูรับบริการตามท่ีรองขอ 20 100             

รวม               4    ข้ันตอน   คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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 ช่ือโครงการ    การยืนยันมติท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
  ตัวช้ีวัดโครงการ  ระดับความสําเร็จในการยืนยันมติท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 ศึกษาญัตติท่ีอยูในระเบียบวาระการประชุม 10 10             

2 เขารวมประชุมสภากรุงเทพมหานคร   10 20 
            

3 สรุปสาระสําคัญในแตละญัตติ 40 60             

4 จัดทําหนังสือยืนยันมติท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร 30 90             

5 นําเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม 10 100             

รวม                 5  ข้ันตอน   คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



71 
 

 
 

   ช่ือโครงการ    การจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
   ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 ประธานหรือคณะกรรมการ แจงประเด็นหรือเรื่องท่ี 
ตองการนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

10 10 
            

2 สืบคนขอมูล กฎหมาย สถิติ และหนังสือท่ีเก่ียวของจาก 
แหลงขอมูลตางๆ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

40 50 
            

3 เรียบเรียงประเด็น และจัดทํารูปเลม นําเสนอ 
คณะกรรมการในท่ีประชุม 

20 70 
            

4 ประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการ 10 80             

5 สรปุรายงาน 20 100             

รวม           5  ข้ันตอน   คิดเปนรอยละ   100 100 100             
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   ช่ือโครงการ    การจัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธสภากรุงเทพมหานคร 
 
   ตัวช้ีวัดโครงการ  จํานวน 2 ครั้ง/เดือน ในการลงขาวสารเพ่ือเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 เตรียมขาวกิจกรรมท่ีตองการเสนอ คัดเลือกขาว                              
ท่ีเสนอทางหนังสือพิมพ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ี                              
สภากรุงเทพมหานครจัดข้ึน และภาพถายตางๆ                           
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานคร 

30 30 

            

2 เขียนขาวประชาสัมพันธโดยระบุประเด็นสําคัญ กิจกรรม 
บุคคล วันเวลา สถานท่ี พรอมเลือกภาพและบรรยายใต
ภาพ (ถามี) 

50 80 
            

3 จัดทําหนังสือนําสงขาวเสนอกลุมงานวิชาการ เพ่ือ
ประสานขอมูลข้ึนเว็บไซต 

20 100 
            

รวม          3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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   ช่ือโครงการ    กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
   
   ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 70 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในสรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีไดมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 
สรุปสาระสําคัญท่ีมีการพิจารณาหลังจากการประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร 

70 70 
            

2 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบสํารวจ 10 80 
            

3 สรุปและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 20 100 
            

รวม            3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 

 
 
 



74 
 

 
 
 

ช่ือโครงการ  การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจายประจําป 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 จัดการประชุมใหแกคณะกรรมการวิสามัญ  70 70             

2 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบ
สํารวจ 

10 80             

3 สรุปและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 20 100             

รวม            3  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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    ช่ือโครงการ    การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 
    ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารท่ีตองใช 
ในการประชุมคณะกรรมการสามัญ 

10 10 
            

2 
บันทึกเสียง จดบันทึก และสรุปประเด็นการประชุม 
และอํานวยความสะดวกตางๆ ในระหวางการประชุม 

25 35 
            

3 
ถอดเทป เรียบเรียง จัดพิมพรายงานการประชุมและ 
สรุปมติท่ีประชุม ตามระเบียบสารบรรณ 

35 70 
            

4 
เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม กรณีมีการ 
แกไขจะบันทึกในรายงานการประชุมและมติท่ีประชุม 

10 80 
            

5 
สรุปสถิติขอมูลการประชุมและรายงานการประชุมของ 
คณะกรรมการสามัญ 

10 90 
            

6 สรุปรายงาน 10 100 
            

รวม           6  ข้ันตอน   คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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    ช่ือโครงการ    กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจรางเอกสารของสภากรุงเทพมหานคร 
 

    ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของความพึงพอใจของผูรับบริการในการแปลเอกสารและตรวจรางแกไขเอกสารภาษาอังกฤษ 
                                                                      ของสภากรุงเทพมหานคร 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 รับเรื่องพิจารณา 5 5 
            

2 ดําเนินการแปลเอกสาร/การตรวจรางเอกสาร แกไข
เอกสารภาษาอังกฤษ 

85 90             

3 จัดสงคําแปลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสําเร็จตามเปาหมาย 5 95 
            

4 ประเมินผลสํารวจความพึงพอใจ 5 100 
            

รวม           4  ข้ันตอน   คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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    ช่ือโครงการ    กิจกรรมการจัดคํากลาวและการโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 
 
    ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของความพึงพอใจของผูรับบริการในการจัดทํากลาวและการโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 รับเรื่องพิจารณา 5 5 
            

2 ยกรางคํากลาว/จดหมายภาษาอังกฤษ 30 35             

3 จัดทําคํากลาว/จดหมายภาษาอังกฤษ 50 85             

4 จัดสงคํากลาว/จดหมายภาษาอังกฤษใหผูลงนาม 5 90             

5 จัดสงคํากลาว/จดหมายภาษาอังกฤษท่ีลงนามแลวให
หนวยงานท่ีเก่ียวของสําเร็จตามเปาหมาย 5 95 

            

6 ประเมินผลสํารวจความพึงพอใจ 5 100             

รวม           6  ข้ันตอน   คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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  ช่ือโครงการ    การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ โดยไมรวมถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 
  ตัวช้ีวัดโครงการ  รอยละ 80 ของความพึงพอใจของคณะกรรมการวิสามัญตอการจัดการประชุม 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ            
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1 จัดการประชุมใหแกคณะกรรมการวิสามัญ 70 70 
            

2 ทอดแบบสํารวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบสํารวจ 10 80             

3 สรุปและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจ 20 100             

รวม           3  ข้ันตอน   คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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