
 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

หนวยงาน :  สํานักงานเลขานกุารสภากรงุเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด :  รอยละความสาํเร็จของแผนปฏิบติัราชการประจําปของหนวยงาน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวปทมา  สุรวัตร 

ตําแหนง :  นกัจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท :  1123 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสาํเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ≤60 70 80 90 100 

 
 

ผลการดําเนนิงาน : สวนที่ 1 (รอยละ 20)  และสวนที่ 2 (รอยละ 80) 
 

สวนที่  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (รอยละ 20)     
 

องคประกอบ รอยละ ผลงาน รายละเอยีดผลการดําเนินการ  
1. การวางแผน 
  

12 12 
ไดดําเนินการตามขั้นตอน 

2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบตัิ 
  

4 4  ไดดําเนินการตามขั้นตอน 

3. การตดิตามและประเมินผล 
      

4 4  ไดดําเนินการตามขั้นตอน 

 

 
ผลการประเมิน :  (สํานกัยุทธศาสตรและประเมินผลบนัทึก) 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1. กาวางแผน 
 

12  

2. การแปลงแผนไปสูกาปฏิบัต ิ     4  

3. การติดตามแลประเมินผล 4  

รวม 20  
 

 
 

 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

   (4)  X 100               
      (3) 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได 

1 จํานวนการจัดกิจกรรมสมัมนา
รวมกันระหวางสภา
กรุงเทพมหานครกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
ปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่รอยตอกับ
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

รอยละ 85 ยกเลิก    

คะแนน                                                                                                                                                 รวม  

 

 

 



 

 
 

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

 
 

ตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 
 

ผลสําเร็จ 
 

โครงการทีส่นบัสนนุ 
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1.จํานวนการจัดกิจกรรมสัมมนารวมกัน
ระหวางสภากรุงเทพมหานครกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่
เปนพ้ืนที่รอยตอกับกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

รอยละ 85  โครงการสัมมนารวมกับ 
องคการปกครองสวน 
ทองถิ่นในจังหวัด 
ปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่ 
รอยตอกับ 
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสอืที่ 
กท 0100/2129 
ลงวันที่ 12 ก.ย. 61 
 
แจงสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล ขอยกเลิกโครงการฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยทุธศาสตร 

 
 
ตัวชี้วัด 

 
เปาหมาย 

 
ผลสําเร็จ 

 
โครงการทีส่นบัสนนุ 
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

   โครงการสัมมนารวมกับ 
องคการปกครองสวน 
ทองถิ่นในจังหวัด 
ปริมณฑลที่เปนพ้ืนที่ 
รอยตอกับ 
กรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการคอนขางจํากัด 
ประกอบกับการดําเนินการ
โครงการตางๆ ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
จะตองผานการพิจารณาและไดรับ
ความเห็นจากคณะกรรมการ
กิจการสภากรุงเทพมหานคร 

 

 

ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ปญหา อุปสรรค  
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
หลักฐานอางอิง 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................  

 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4) 

          × 100 
(3) 

คะแนนเต็ม 

 
 

คะแนนเต็มที่ได 

2 
 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมการ
สัมมนาตอการจัดกิจกรรมสัมมนาให
ความรูความเขาใจในขั้นตอนวิธีการและ
ระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ของกรุงเทพมหานคร  

รอยละ 80 รอยละ 88.95 
 

111.19 
 

100 
 
 

111.19 

คะแนน                                                                                                                                                             รวม    

 
 
 
  
 
 
 
 
 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. รอยละของจํานวนผูรับบริการมี
ความพึงพอใจของผูเขารวมการ
สัมมนาตอการจัดกิจกรรมสัมมนา
ใหความรูความเขาใจในขั้นตอน
วิธีการและระเบียบขอกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของ
กรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 80 รอยละ 88.95 
 
 

การจัดสัมมนาของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเตรียมการกําหนด
แนวทางการพิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวาง

วันท่ี 5–6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม  
เมธาวลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

1. ดําเนินการจัดสัมมนาฯ ไดแก การจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม หนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารและสถานท่ี
การประชุม ประสานงานระหวางสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ ในการประชุม 
2. แบบสํารวจความพึงพอใจฯ ผูเขารวมการสัมมนาฯ 
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 88.95 

 
 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูบริหารกรุงเทพมหานคร ไดรับการประสานงานจากสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และไดรับเอกสารการประชุม   
 ครบถวนกอนการสัมมนาฯ                
 
ปญหา อุปสรรค  
   -                . 
 
หลักฐานอางอิง  
 แฟมเอกสารการสัมมนาฯ จํานวน 1 แฟม ประกอบดวย          . 
 1. รายงานผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครฯ          . 
 2. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาฯ             .  
 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

   -             . 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

   (4)  X 100               
      (3) 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได 

3 รอยละของนักเรียนที่เขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 100 รอยละ 100 100 100 100 

คะแนน                                                                                                                                                 รวม  

 

 

 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

 
 

ตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 
 

ผลสําเร็จ 
 

โครงการทีส่นบัสนนุ 
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

3. รอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 100 รอยละ 100 โครงการสงเสริมความรู 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที ่
ของสภา
กรุงเทพมหานครและ 
สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครใหกับ
นักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ผลการดําเนินการ 
1. จดัทําโครงการและเสนอขอ 
    อนุมัติโครงการ ตามหนงัสือที ่
    149/2560 ลงวันที่ 22 ก.ย. 
    2560    
2. แตงตั้งคณะทํางานดําเนิน 
    โครงการ คําส่ัง สลส.กทม. 
    ที่ 75/2560 ลงวันที่  
    29 ธ.ค. 2560 
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
    โครงการและแนวทางการ   
    ดําเนินงาน 2 ครั้ง พรอมทั้ง   
    จัดทําหนงัสือขอความรวมมอื 
    ไปยังหนวยงานที่เกีย่วของ    
 4. จดับรรยายใหความรูแก 
     ผูเขารวมโครงการฯ ในวันที ่
     14 ก.ย. 2561   
5. การตดิตามและประเมินผลและ 
   รายงานใหผูบริหารทราบ 
 

 



 

ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
     สื่อวีดีทัศนใหความรู แผนพับประชาสัมพันธและการบรรยายใหความรูโดยวิทยากร     
 
ปญหา อุปสรรค  
              -                  
                    
 
หลักฐานอางอิง 
   1. แผนพับประชาสัมพันธ                  
   2. แบบทดสอบความรู Pre-Test และ Post-Test             
 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

   (4)  X 100               
      (3) 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได 

4 รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการที่มีตอโครงการ
สงเสริมการสรางจิตสํานึก                
และรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง 

รอยละ 85 รอยละ 92.40 108.70 100 108.70 

คะแนน                                                                                                                                                 รวม  

 

 

 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

 
 

ตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 
 

ผลสําเร็จ 
 

โครงการทีส่นบัสนนุ 
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

4.รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการที่มีตอโครงการสงเสริมการสราง
จิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง 

รอยละ 85 92.40 โครงการสงเสริมการ
สรางจิตสํานึกและรูถึง
สิทธิหนาที่ของตนเอง 
 
 

โครงการสงเสริมการสราง
จิตสํานึกและรูถึงสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง โดยดําเนินการเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม สทิธิหนาที่ของ
ขาราชการและลูกจางในรูปแบบ
ตางๆ เชน ใน Facebook ของ
สํานักงานเลขานุการ จัดทําบอรด
ประชาสัมพันธศีลธรรมจริยธรรม 
ณ สํานักงานเลขานุการสภา กทม. 
จัดกิจกรรมเชิดชูคนดี ยกยองให
เปนตนแบบดานคุณธรรม
จริยธรรม และการทอดแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
ผูเขารวมกิจกรรม 74 คน 
คิดเปนรอยละ 92.40 
 

 

 
 



 
 

 ปจจัยสนบัสนุนการดําเนนิงาน 
     ขาราชการและลูกจางสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีคุณธรรมจริยธรรม และเขาใจถึงสทิธิหนาที่ของตนเอง สามารถนําไปปรับใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ปญหา อุปสรรค  
              -  
 
หลักฐานอางอิง 

1. การจัดทําบอรดประชาสัมพันธ   
2. เอกสารการเผยแพรประชาสัมพันธใน Facebook ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
3. การจัดกิจกรรมเชิดชูคนดี ยกยองผูเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานยทุธศาสตร 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

   (4)  X 100               
      (3) 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได 

5 รอยละของผูเขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติ
หนาที่การจัดการประชุมตาม
เกณฑที่กําหนด (ผลผลิต)  

รอยละ 80 รอยละ 87.5 109.38 100 109.38 

คะแนน                                                                                                                                                 รวม  

 

 

 

 

 
 
 

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์



ตัวชี้วัดงานยทุธศาสตร 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
เปาหมาย 

 
ผลสําเร็จ 

 
โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

5. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจ ในการปฏิบัติหนาที่การจัดการ
ประชุมตามเกณฑที่กําหนด (ผลผลิต)  

รอยละ 80 รอยละ 87.5 โครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติหนาที่ในการ 
ประชุมคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  
พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินการ ดําเนินการไดตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด ดังนี้  
1. ไดรับอนุมัติโครงการ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2560  ตามหนังสือฝายบริหารงานทั่วไป ที่ 
1971/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
2. แตงต้ังคณะทํางานแลว ตามคําส่ังสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 76/2560 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปรับปรุงคําส่ัง
แตงต้ังคณะทํางานฯ ตามคําส่ังสํานักงาน
เลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร ที่ 45/2561 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและวาง
แผนการดําเนินการ ระดับผูบริหารสํานักงาน 
ประกอบดวย เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร   
ผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนา
ฝายและหัวหนากลุมงาน  และประชุมซักซอม
ในแตละฝายและกลุมงาน 
4. ดําเนินการอบรมสัมมนาตามแผนที่กําหนด 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2561 
5. ทอดแบบทดสอบความรูความเขาใจ จํานวน 
80 คน มีผูตอบแบบสอบถามไดไมนอยกวารอย
ละ 70 (ตอบถูกไมตํ่ากวา 14 ขอ จาก 20 ขอ) 
คิดเปนรอยละ 87.5  

 

 

 
 

  
 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 



     ขาราชการและลูกจางสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณารางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครที่ถูกตองและสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและเกิดองคความรูใหม โดยบุคลากรผูมีความรูความชํานาญมีความ
เช่ียวชาญในการใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาในแตละภารกิจ 
  
ปญหา อุปสรรค  
              -  
 
หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 76/2561 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาราง
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. คําสั่งสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 44/2561 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาราง
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3. คําสั่งสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 45/2561 เรื่อง ใหขาราชการและลูกจางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

4. แบบสอบถามความรูความเขาใจการปฏิบัติหนาที่ในการจดัประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 



 
สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 

 (1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

 (3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนนิงาน 

 (5) 
รอยละความสาํเร็จ 
          (4)  X 100              

(3) 

 
คะแนนเต็ม  

 

 
คะแนนที่ได 

6 จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
รวมมือของโครงการสภาบานพ่ี
เมืองนอง 
 
 

4 กิจกรรม 7 กิจกรรม 175 100 175 

 
คะแนน               รวม 

 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
 

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร 
 

  
ตัวชี้วัด 

  
เปาหมาย 

  
ผลสําเร็จ 

  
โครงการทีส่นบัสนนุ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

6. จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือของ
โครงการสภาบานพ่ีเมืองนอง 
 

4 กิจกรรม 7 กิจกรรม โครงการสภาบานพ่ีเมือง
นองและขยายความสมัพันธ
กับสภาเมืองตางประเทศ 

1. การใหการตอนรับคณะเลขานุการสภา
เขตจากกรุงอูลานบาตอร ประเทศ
มองโกเลีย วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 
2. การใหการตอนรับคณะผูแทนจากสภา
จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน วันท่ี 31 
มกราคม 2561 
3. การเดินทางเยือนสภามหานคร 
อินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันท่ี 
5–11 มีนาคม 2561 
4. การเดินทางเยือนสภากรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันท่ี     25–30 
มีนาคม 2561 
5. การเดินทางเยือนสภาจังหวัด 
ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี 4–10 
เมษายน 2561 
6. การเดินทางเยือนเมืองหังโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 4–9 
กันยายน 2561  
7. การเดินทางเยือนสภาเทศบาลนคร 
อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหวางวันท่ี  
16–23 กันยายน 2561 

 

 

 



 ปจจัยสนบัสนุนการดําเนนิงาน 
- ดําเนินการตอนรับคณะผูแทนจากสภาบานพ่ีเมืองนองเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต     
- การหารือและแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางการเดินทางเยือนสภาบานพ่ีเมืองนองดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

  
ปญหา อุปสรรค  

                     -                                         . 
 
หลักฐานอางอิง  

แฟมเอกสารกจิกรรมการแลกเปลี่ยนความรวมมือของโครงการฯ จํานวน 1 แฟม ประกอบดวย         
1. บันทึกอนุมติัการใหการตอนรับและการเดินทางเยือนสภาบานพ่ีเมืองนอง           
2. สรุปสาระสาํคัญการใหการตอนรับและการเดินทางเยือนสภาบานพ่ีเมืองนอง          

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

     -                . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 

ลําดับที ่

(2) 

ตัวชี้วัด 

 (3) 

เปาหมาย 

 (4) 

ผลการดําเนนิงาน 

 (5) 

รอยละความสาํเร็จ 

          (4)  X 100              

(3) 

 

คะแนนเต็ม 

 

คะแนนที่ได 

1 รอยละของผูรับบริการมีความ  

พึงพอใจในการใหการตอนรับและ

ใหความรูแกหนวยงานอ่ืน         

รอยละ 85 รอยละ 91.20 107.29 100 107.29 

คะแนน                    รวม  

 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน................ตัว ไดคะแนน.............................คะแนน 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ 

1.รอยละของผูรับบริการมีความ  พึงพอใจใน

การใหการตอนรับและใหความรูแกหนวยงาน

อ่ืน         

  รอยละ 85  รอยละ 91.20 การใหการตอนรับและให

ความรูแกหนวยงาน 

  

                   

1. ดําเนินการจัดการศึกษาดูงานและ
เย่ียมชมสถานท่ี พรอมรับฟงการ
บรรยายสรุปจากสภากรุงเทพมหานคร 
ใหแกคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน 
ปยะจิตวิทยา 
 2. ดําเนินการจัดการอบรมใหผูเขารวม
โครงการอบรมหลักสูตร “ผูบริหาร
ระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนา
เมือง” (มหานครรุน 6)   
3. แบบสํารวจความพึงพอใจฯ  
จากคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน 
ปยะจิตวิทยา จํานวน 77 คน คิดเปน
รอยละ 88.8 
4. แบบสํารวจความพึงพอใจฯ จากคณะ
ผูเขารวมโครงการอบรมหลักสูตร 
“ผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงาน
พัฒนาเมือง” (มหานครรุน 6)   
จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 91.20 

 

 

 



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 

 ประธานสภากรุงเทพมหานครไดเปนประธานในการตอนรับผูเขารวมโครงการอบรมหลักสูตร “ผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง” (มหานครรุน 6)  
และไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการกิจการสภาเปนประธานใหการตอนรับคณะนักเรียนโรงเรียนปยะจิตวิทยา       

 

ปญหา อุปสรรค  

  นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อายุระหวาง 11 – 12 ป บางคน อานและตอบแบบสอบถามไมคอยเขาใจดีนัก    

                    

.หลักฐานอางอิง  

 1. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของคณะนักเรียนและครจูากโรงเรียนปยะจิตวิทยา          

 2. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของคณะผูเขารวมโครงการอบรมหลักสตูร “ผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง” (มหานครรุน 6)   

 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

   -                

                   . 

. 



 
สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธผิลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 
 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

(4) 

          × 100 
(3) 

คะแนนเต็ม 

 
 

คะแนนเต็มที่ได 

2 
 

รอยละของจํานวนผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการใหคําปรึกษาแนะนํา
ตีความ ตอบขอหารือ ปญหาทาง 
กฎหมายและใหบริหารขอมูลทาง
กฎหมาย 

รอยละ 85 รอยละ 100 
 

117.64 
 

100 
 

117.64 

คะแนน                                                                                                                                                             รวม    
 
 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน.......ตัว  ไดคะแนน............................คะแนน 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์(รอยละ 80) 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธผิลตามพนัธกิจ 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

(๔)
(๓)

 x 100 
 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได 

3. 
 

รอยละของจํานวนผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการใหการสนับสนุนดาน
สถานที่เพ่ือดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงานอ่ืน 

 

รอยละ 90 รอยละ 95.03 105.58 100 105.58 

คะแนน                                                                                                                                                                        รวม  
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการทีส่นบัสนนุ รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. รอยละของจํานวนผูรับบริการ
มีความพึงพอใจในการใหการ
สนับสนุนดานสถานที่เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 

รอยละ 90 รอยละ 95.03 การใหการสนับสนุนดานสถานที่ใน
การดําเนินกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน 

มีหนวยงานขอใชสถานที่ในการดําเนิน
กิจกรรมจํานวน 23 ครั้งโดยสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการคิดเปน
รอยละ 95.03   
 

 

 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
        ความพรอมของหองประชุมและโสตทัศณูปกรณ                                                                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
.                                                                                                                                                                                                               .                                        
 

ปญหา อุปสรรค 
        บางหนวยงานขอใชหองประชุมกระช้ันชิดทําใหมเีวลาในการจัดเตรียมนอย                                                                                                                .                                                        
.                                                                                                                                                                                                               .                                        
 

หลักฐานอางอิง 
        หนังสือขอใชหองประชุมและแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการการใหการสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน                                                            .                                                        
.                                                                                                                                                                                                               .                                        
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
        -                                                                                                                                                                                                       .                                                        
.                                                                                                                                                                                                               .                                        



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 

 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 

ลําดับที ่

(2) 

ตัวชี้วัด 

 (3) 

เปาหมาย 

 (4) 

ผลการดําเนนิงาน 

 (5) 

รอยละความสาํเร็จ 

          (4)  X 100              

(3) 

 

คะแนนเต็ม  

 

 

คะแนนที่ได 

4 รอยละของความพึงพอใจในการ

จัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 

 

รอยละ 85 รอยละ 94.30 110.94 100 110.94 

คะแนน               รวม  

 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจาํนวน...........ตัว ไดคะแนน......................คะแนน 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ 

4.รอยละของความพึงพอใจในการจัดประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร 

  รอยละ 85 รอยละ 94.30 การจัดการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร  

                   

1. ดําเนินการจัดการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร ไดแก คําสัง่เปด-ปด 

สมัยประชุม ระเบียบวาระการประชุม 

หนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร ผูบริหาร

กรุงเทพมหานคร และผูเกี่ยวของ  

2. แบบสํารวจความพึงพอใจจาก

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

จํานวน 29 คน 

ครั้งที่ 1 รอยละ 89.40 

ครั้งที่ 2 รอยละ 99.20 

รวม 2 ครั้ง คดิเปนรอยละ 94.30 

 

 
  
 



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูบริหารกรุงเทพมหานคร ไดรับเอกสารครบถวนกอนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร      
                  
  
ปญหา อุปสรรค  
   -                 
                   . 
. 
หลักฐานอางอิง  
แฟมเอกสารความพึงพอใจในการจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 1 แฟม ประกอบดวย         
1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561           
2. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร            
 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
   -                . 
                   . 
 
 
 



          สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจาํป (รอยละ 80)  
 

สรุปผลการดําเนินงานตวัชี้วดัในมิตท่ีิ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

          ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 

ลําดับที ่

(2) 

ตัวชี้วัด 

 (3) 

เปาหมาย 

 (4) 

ผลการดําเนนิงาน 

(5) 

รอยละความสาํเร็จ 
          (4)  X 100 

             (3) 

 

คะแนนเต็ม  

 

 

คะแนนที่ได 

5 รอยละความพึงพอใจของผูรับ 

บริการที่มีตอการจัดประชุม

คณะกรรมการสามัญ (ผลลัพธ) 

 

รอยละ 85 รอยละ 95.42 112.26 100 112.26 

คะแนน               รวม  

 

 



รายละเอียดสวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ตัวชีว้ัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ 

5.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ 

การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ (ผลลัพธ) 

 

  รอยละ 85 รอยละ 95.42 การจัดการประชุม

คณะกรรมการสามัญ 

                   

เจาหนาที่ที่เปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการสามัญ ดําเนินการ 

จัดประชุมคณะกรรมการสามัญ

ประจําสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 

11 คณะ โดยมีการประชุมต้ังแต 

เดือน ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561             

รวม 235 ครั้ง และสํารวจความ 

พึงพอใจของคณะกรรมการสามัญ 

ที่มีตอการจัดประชุม โดยมีผลความ

พึงพอใจในครั้งที่ 1 รอยละ 94.90 

และผลความพึงพอใจในครั้งที ่2  

รอยละ 95.94  เฉลี่ย 2 ครั้ง  

ผลความพึงพอใจรอยละ 95.42 

 

 
 



 ปจจัยสนบัสนุนการดําเนนิงาน 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  
ปญหา อุปสรรค  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
หลักฐานอางอิง  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  - การประชุมของคณะกรรมการสามัญ จํานวน 11 คณะ 

  -  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ ครัง้ที่ 1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที ่2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

 2. วิธีการประมวลผลความพึงพอใจ ครั้งที ่1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที่ 2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

3. สรุปผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560) และครั้งที่ 2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

 4. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามญั 

 5. บันทกึรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ครั้งที ่1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 2561) 

 

 

  -  



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 

ลําดับที ่

(2) 

ตัวชี้วัด 

 (3) 

เปาหมาย 

 (4) 

ผลการดําเนนิงาน 

 (5) 

รอยละความสาํเร็จ 

          (4)  X 100              

(3) 

 

คะแนนเต็ม 

 

คะแนนที่ได 

6 รอยละของผูรับบริการมีความ      

พึงพอใจตอเอกสารประกอบ        

การประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

(ภาคผนวก) 

รอยละ 85 รอยละ 94.84 111.57 100 111.57 

คะแนน                    รวม  

 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน................ตัว ไดคะแนน.............................คะแนน 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ 

6. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ         

ตอเอกสารประกอบการประชุม                  

สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)  

 

 

  รอยละ 85  รอยละ 94.84 การผลิตเอกสารเพ่ือ

ประกอบการประชุม     

สภากรุงเทพมหานคร   

(ภาคผนวก)  

                   

1. จดัทําเอกสารประกอบการ

พิจารณาญัตตทิัว่ไป ญตัตขิอความ

เห็นชอบ และญัตติรางขอบัญญัติ 

กรงุเทพมหานคร โดยคนควาและ

สืบคนขอมูลกฎหมาย และขอมลูอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของกบัญัตติ รวมทัง้จดัทํา

สําเนาเอกสารใหแกสมาชิกสภา

กรงุเทพมหานคร และผูเกี่ยวของ                               

2. ทอดแบบสํารวจความพงึพอใจ  

ของผูรับบรกิาร (สมาชิกสภา

กรงุเทพมหานคร) ตอเอกสาร   

ประกอบการประชุมสภา-

กรงุเทพมหานคร (ภาคผนวก)      

ครั้งที่ 1 คิดเปนรอยละ 90.67   ครั้ง

ที่ 2 คิดเปนรอยละ 99    จํานวน 2 

ครั้ง คิดเปนรอยละ 94.84                                  

 



 ปจจัยสนบัสนุนการดําเนนิงาน 

 ไดรับความรวมมือจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) 

 ครบถวนเปนอยางดี                 

ปญหา อุปสรรค  

   -                

                   . 

.หลักฐานอางอิง  

 1. แบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (จํานวน 2 ครั้ง)          

 2. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร           .  

 3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561            

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

   -                

                   . 

. 

 

 



สวนที่  2  การประเมินลสัมฤทธิ์  (รอยละ 80) 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่  1  ดานประสิทธผิลตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละ

ความสาํเร็จ 
(4)x 100 

     (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได 

 

7 ผูรับบริการ (ประธานสภากรุงเทพมหานคร, 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หน่ึง, 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง) 
มีความพึงพอใจตอเรื่องที่นําเสนอเพ่ือทราบ
และพิจารณาสัง่การ  

รอยละ 85 รอยละ 
91.36 

107.48 100 107.48 

คะแนน รวม 
 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการทีส่นบัสนนุ รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

7. ผูรับบริการ (ประธานสภากรุงเทพมหานคร, 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หน่ึง, 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง) 
มีความพึงพอใจตอเรื่องที่นําเสนอเพ่ือทราบ 
และพิจารณาสัง่การ 

รอยละ 85 รอยละ 91.36 การกลั่นกรองเรื่องเสนอ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
และรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 

- การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภา
กรุงเทพมหานคร รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร คนที่หน่ึง และรอง
ประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีส่อง  
เรื่องเพ่ือทราบและเรื่องพิจารณาสั่งการ  
ระหวางเดือนกันยายน 2560 ถึง 
เดือนตุลาคม 2561 
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร และรอง
ประธานสภากรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ
การเสนอเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา
วัดผล ปละ 1 ครั้ง 
ผลลัพธคิดเปน รอยละ 91.36 

 

 

 

 



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
การนําระบบอิเล็กทรอนิกส และสารสนเทศ มาปรับใชกับงานเพ่ืองานบรรลุเปาประสงคไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
ปญหา อุปสรรค 

บางหนวยงานจัดสงเอกสารลาชากวากําหนด จึงทําใหผูรับริการ (ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หน่ึง  
และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง) ไมสามารถเขารวมกิจกรรมน้ัน ๆ ไดทันตามกําหนด 

 
หลักฐานอางอิง 

1. หนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร  

เกี่ยวกับเรื่องที่นําเสนอ 

  2. แบบสํารวจความพึงพอใจของประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องที่นําเสนอ 

3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕61   

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

ไมม ี



สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 

 
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 
 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ

(4)  X 100 
    (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

8 รอยละความพึงพอใจของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครตอการยก
รางญัตติที่เสนอ 

รอยละ 85 รอยละ 96 112.94 100 112.94 

 
คะแนน                                                                                                                                                 รวม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานประจํา 

 
 

ตัวชี้วัด 
 

 เปาหมาย 
 

ผลสําเร็จ 
 

โครงการทีส่นบัสนนุ 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

8. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตอการยกรางญัตติที่เสนอ   

รอยละ 85   รอยละ 96 การยกรางญัตติที่เสนอ
โดยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

- รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภาฯ 
เสนอ 
- ดําเนินการสบืคน รวบรวมขอมูล
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
สมาชิกสภาฯ ตองการนําเสนอ
ญัตติ  
- วิเคราะหขอมูลและสรุปขอมูล
เพ่ือการยกรางเปนญัตติ 
- เรียบเรียบและเขียนญัตติ 
- นําเสนอสมาชิกสภาฯ ผูย่ืนญัตติ
ลงนาม พรอมสมาชิกสภาฯ                    
ผูรับรองญัตติ (ผูรับรองจํานวนไม
นอยกวา 2 คน) 
- ทอดแบบสอบถามสมาชิกสภาฯ 
ผูเสนอญัตติ จาํนวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 96                  

 

 
 
 



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
1. เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการคนควาหาขอมูลตางๆ มีความพรอม เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
2. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหความรวมมอืในการใหขอมูลและประเด็นที่ตองการในการนําเสนอญัตติ 

  
ปญหา อุปสรรค  

1. ญัตติเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครหรือนโยบายของกรุงเทพมหานคร การยกรางญัตติจําเปนตองคนหาขอมูลที่
เกี่ยวของในประเด็นที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอ และทําความเขาใจกอน จึงสามารถยกรางญัตติได  

2. การประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับลาชา ทําใหไมสามารถยกรางญตัติไดในเวลาอันรวดเร็ว  
3. ระบบอินเทอรเน็ตลม ทําใหไมสามารถคนหาขอมูลได 

    
หลักฐานอางอิง  

1. ญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
2. ตารางช่ือญัตติและผูเสนอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการดําเนินงาน  

 
 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธผิลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 
 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

(4) 

          × 100 
(3) 

คะแนนเต็ม 

 
 

คะแนนเต็มที่ได 

9 
 

รอยละของจํานวนผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการรับขอมูลทาง
กฎหมายในดานตางๆ ของประเทศ
ในกลุมสมาชิกอาเซียน 

รอยละ 85 รอยละ 97.80 
 
 
 

115.05 
 

100 
 

115.05 

คะแนน                                                                                                                                                             รวม    
  
 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน.......ตัว  ไดคะแนน............................คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธผิลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 
 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

(4) 

          × 100 
(3) 

คะแนนเต็ม 

 
 

คะแนนเต็มที่ได 

10 
 

รอยละของการตรวจรางสัญญาที่ตอง
ทําการตรวจสอบใหถูกตองและทัน
ภายในกําหนดระยะเวลา(ผลลัพธ) 
 

รอยละ 85 รอยละ 100 
 

117.64 
 

100 
 

117.64 

คะแนน                                                                                                                                                             รวม    
 
 
 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน.......ตัว  ไดคะแนน............................คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
(1) 

ลําดับที่ 
(2) 

ตัวชี้วัด 
(3) 

เปาหมาย 
(4) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4) 

          × 100 
(3) 

คะแนนเต็ม 

 
 

คะแนนเต็มที่ได 

11 
 

รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การจัดทําและใหขอมูลทางวิชาการ 
 

รอยละ 85 รอยละ 96 
 

112.94 
 

10 
 

112.94 

คะแนน                                                                                                                                                                           รวม    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

11.รอยละของผูรับบริการมีความ
พึงพอใจตอการจัดทําและ
ใหบริการขอมูลทางวิชาการ 
 

รอยละ 85 รอยละ 96 
 
 

สืบคนและรวบรวมขอมูลทางวิชาการและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาจัดเก็บเปน
ฐานขอมูล ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

- รับเรื่องขอรับบริการขอมูล 
- สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
- สืบคนขอมูลทางวิชาการ ขอกฎหมาย ขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ตามท่ีผูขอใชบริการรองขอ 
- ใหบริการขอมูลทางวิชาการ ขอกฎหมาย ขอมูลอ่ืนท่ี
เกี่ยวของแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเจาหนาท่ี     
- มีผูขอรับบริการจํานวน 20 ครั้ง ไดดําเนินการทอด
แบบสอบถามซ่ึงผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 96 

 
 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ปญหา อุปสรรค  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...              
หลักฐานอางอิง 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ  (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย) 

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       การสืบคนขอมูลจากระบบ Internet และการจัดเก็บขอมูลกฎหมายท่ีใชงานเปนประจําไวเปนฐานขอมูลในคอมพิวเตอร และแหลงบันทึกขอมูลอ่ืน 

    1.ใบขอรับบริการขอมูลกลุมวิชาการ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ  3. วิธีคํานวณ พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูขอรับบริการโดยเทียบเปนสัดสวนรอยละ    

 

- 

- 



สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธผิลตามพนัธกิจ 
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 
 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

(4) 

          × 100 
(3) 

คะแนนเต็ม 

 
 

คะแนนเต็มที่ได 

12 
 

ระดับความสําเร็จในการยืนยันมติ 
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

ภายใน 3 วันทาํการ 3 วันทําการ 
 
 
 
 

100 
 

100 
 

100 

คะแนน                                                                                                                                      รวม    

 

  

 

 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการทีส่นบัสนนุ รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

12. ระดับความสําเร็จในการ
ยืนยันมติที่ประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร 

ภายใน                           
3 วันทําการ 

ภายใน           
3 วันทําการ 

การยืนยันมติที่ประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร 

ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
1. ญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   
   จํานวน 15 เรื่อง  
2. ญัตติที่เสนอโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
   จํานวน 3 เรือ่ง  

 
 

 

ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปญหา อุปสรรค  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….              
หลักฐานอางอิง 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ  (กรณีการดําเนนิการไมเปนตามเปาหมาย) 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

    เจาหนาที่ใหความสําคัญและเรงดําเนินการ 

 แฟมเอกสาร ตัวช้ีวัดลําดับที่ 12 ระดับความสําเร็จในการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

- 

- 



        สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป (รอยละ 80)  
 

สรุปผลการดําเนินงานตวัชี้วดัในมิตท่ีิ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

          ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 

ลําดับที ่

(2) 

ตัวชี้วัด 

 (3) 

เปาหมาย 

 (4) 

ผลการดําเนนิงาน 

(5) 

รอยละความสาํเร็จ 
          (4)  X 100 

             (3) 

 

คะแนนเต็ม  

 

 

คะแนนที่ได 

13 รอยละของผูรับบริการมีความ  

พึงพอใจตอเอกสารประกอบการ

ประชุมคณะกรรมการสามญั 

 

รอยละ 85 รอยละ 94.82 111.55 100 111.55 

คะแนน               รวม  

 

 



รายละเอียดสวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ตัวชีว้ัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ 

13.รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

สามัญ 

 

  รอยละ 85 รอยละ 94.82 การจัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุม

คณะกรรมการสามัญ 

                   

เจาหนาที่ที่เปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการสามัญ จัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุมคณะกรรมการ

สามัญ จํานวน 11 คณะ โดยมีการ

ประชุมต้ังแต เดือน ต.ค. 2560 –  

ก.ย. 2561 รวม 235 ครั้ง และสํารวจ

ความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สามัญทีม่ีตอการจัดประชุม โดยมีผล

ความพึงพอใจในครั้งที่ 1 รอยละ 

94.08 และผลความพึงพอใจในครั้งที ่2 

รอยละ 95.56  เฉลี่ย 2 ครั้ง  

ผลความพึงพอใจรอยละ 94.82 

 

 
 
 



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  
ปญหา อุปสรรค  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
หลักฐานอางอิง  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

  - การประชุมของคณะกรรมการสามัญ จํานวน 11 คณะ 

  -  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที่ 2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

 2. วิธีการประมวลผลความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที่ 2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

3. สรุปผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560) และครั้งที ่2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

 4. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามญั 

 5. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 2561) 

 

 

  -  



x 100 

สวนที่ 2   การประเมินผลสมัฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธผิลตามพนัธกิจ 
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 
 
(1) 

ลําดับที ่
(2) 

ตัวชี้วัด 
(3) 

เปาหมาย 
(4) 

ผลการดําเนนิงาน 
(5) 

รอยละความสาํเร็จ 
(4) 
(3) 

คะแนนเต็ม 
 

 
คะแนนที่ได 

14. จํานวนครั้งในการเผยแพรขาวสาร
สภากรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต
สํานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

3 ครั้ง/เดือน 
 

3 ครั้ง/เดือน 
 

100 100 100 

คะแนน                                                                                                                                                                รวม  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการทีส่นบัสนนุ รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

14.จํานวนครั้งในการ
เผยแพรขาวสารสภา
กรุงเทพมหานคร ทาง
เว็บไซตสํานักงาน
เลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

3 ครั้ง/เดือน รอยละ 100 การจัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธ 
สภากรุงเทพมหานคร 

- จัดทําขาวเพ่ือประชาสัมพันธ
สภากรุงเทพมหานครเดือนละ 3 
ครั้ง  
จํานวน 12 เดือน รวม 36 ครั้ง 

 

 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน  
………......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………….....................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หลักฐานอางอิง   
……………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………....................………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ  (กรณีการดําเนนิการไมเปนตามเปาหมาย) 
…………………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

-  การเผยแพรขาวกิจกรรมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

- 

-  ขาวหรือภาพกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานครที่นําลงเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  จาํนวน 36 ครั้ง 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 

ลําดับที ่

(2) 

ตัวชี้วัด 

 (3) 

เปาหมาย 

 (4) 

ผลการดําเนนิงาน 

 (5) 

รอยละความสาํเร็จ 

          (4)  X 100              

(3) 

 

คะแนนเต็ม 

 

คะแนนที่ได 

15 รอยละของผูรบับริการมีความ 

พึงพอใจในสรปุสาระสําคัญ 

ของเรื่องที่ไดมีการประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร 

รอยละ 75 รอยละ 99.20 132.26 100 132.26 

คะแนน                รวม  

 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน................ตัว ไดคะแนน.............................คะแนน 

    



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ 

15.รอยละของผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจในสรปุสาระสําคัญ 

ของเรื่องที่ไดมีการประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร 

  รอยละ 75 รอยละ 99.20 สรุปสาระสําคญัของ 

เรื่องที่ไดมีการประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร                   

1. ดําเนินการจัดทําสรุปสาระสําคัญ

ของเรื่องที่มีการพิจารณาในการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกครั้ง 

ที่มีการประชุม 

2. แบบสํารวจความพึงพอใจฯ  

จากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

จํานวน 28 คน  

ครั้งที่ 1 รอยละ 89.20 

ครั้งที่ 2 รอยละ 99.20 

รวม 2 ครั้ง คดิเปนรอยละ 94.20 

 

  



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 

 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูบริหารกรุงเทพมหานคร และผูใชบริการ สามารถทราบขอมูลสรุปสาระสําคัญจากเวปไซตของสํานักงานเลขานุการ   

สภากรุงเทพมหานครทุกครั้งที่มีการประชุม                

ปญหา อุปสรรค  

   -                . 

                    

หลักฐานอางอิง  

 แฟมเอกสารการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ จํานวน 1 แฟม ประกอบดวย          . 

 1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561          . 

 2. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร           .  

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

   -                .

                    

 

 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 

ลําดับที ่

(2) 

ตัวชี้วัด 

 (3) 

เปาหมาย 

 (4) 

ผลการดําเนนิงาน 

 (5) 

รอยละความสาํเร็จ 

          (4)  X 100              

(3) 

 

คะแนนเต็ม 

 

คะแนนที่ได 

16 รอยละของผูรับบริการมี 

ความพึงพอใจในการจัด 

ประชุมคณะกรรมการวิสามญั 

พิจารณารางขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําป 

รอยละ 85 รอยละ 87.76 103.24 100 103.24 

คะแนน                    รวม  

 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน................ตัว ไดคะแนน.............................คะแนน 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ 

16.รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจใน

การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ 

พิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป 

 

  รอยละ 85  รอยละ 87.76 การจัดประชุม

คณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณารางขอบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร  

เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําป 

  

                   

1. ดําเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการวิสามัญฯ ไดแก  

การจัดทําระเบียบวาระการประชุม 

หนังสือเชิญประชุม จัดเตรียม

เอกสารการประชุม ประสาน 

งานระหวางสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร ผูบริหาร  

และผูเกี่ยวของ ในการประชุม 

2. แบบสํารวจความพึงพอใจฯ  

จากคณะกรรมการวิสามัญฯ 

จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 

87.76 

 

 



 ปจจัยสนบัสนุนการดําเนนิงาน 

 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูบริหารกรุงเทพมหานคร ไดรับการประสานงานจากสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และไดรับเอกสารการประชุม 

 ครบถวนกอนการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ในแตละครั้ง            

ปญหา อุปสรรค  

   -                

                   . 

.หลักฐานอางอิง  

 แฟมเอกสารการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ จํานวน 1 แฟม ประกอบดวย          . 

 1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561          . 

 2. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการวิสามญัฯ            .  

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

   -                

                   . 

. 

 

 



          สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบตัิงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจําป (รอยละ 80)  
 

สรุปผลการดําเนินงานตวัชี้วดัในมิตท่ีิ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

          ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 (1) 

ลําดับที ่

(2) 

ตัวชี้วัด 

 (3) 

เปาหมาย 

 (4) 

ผลการดําเนนิงาน 

(5) 

รอยละความสาํเร็จ 
          (4)  X 100 

             (3) 

 

คะแนนเต็ม  

 

 

คะแนนที่ได 

17 รอยละของผูรับบริการมีความ  

พึงพอใจในการจัดทํารายงาน  

การประชุมคณะกรรมการสามัญ 

 

รอยละ 85 รอยละ 95.22 112.02 100 112.02 

คะแนน               รวม  

 

 



รายละเอียดสวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ตัวชีว้ัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการทีส่นบัสนนุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ 

17.รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจใน

การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ

สามัญ 

 

  รอยละ 85 รอยละ 95.22 การจัดทํารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สามญั 

                   

เจาหนาที่ที่เปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการสามัญ จัดทํารายงาน

การประชุมคณะกรรมการสามัญ 

จํานวน 11 คณะ โดยมีการประชุม

ต้ังแต เดือน ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561             

รวม 235 ครั้ง และสํารวจความ 

พึงพอใจของคณะกรรมการสามัญ 

ที่มีตอการจัดทํารายงานการประชุม 

โดยมีผลความพึงพอใจในครั้งที่ 1 

รอยละ 95.28 และผลความพึงพอใจ

ในครั้งที่ 2 รอยละ 95.16  เฉลี่ย 2 

ครั้ง ผลความพึงพอใจรอยละ 95.22 

 

           
 
 



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  
ปญหา อุปสรรค  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
หลักฐานอางอิง  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  - การประชุมของคณะกรรมการสามัญ จํานวน 11 คณะ 

  -  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ ครัง้ที่ 1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที ่2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

 2. วิธีการประมวลผลความพึงพอใจ ครั้งที ่1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที่ 2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

3. สรุปผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560) และครั้งที่ 2 (เม.ย.  – ก.ย. 2561) 

 4. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามญั 

 5. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ครั้งที ่1 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) และครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 2561) 

 

 

  -  



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธผิลตามพนัธกิจ 
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 
 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

(𝟒𝟒)
(𝟑𝟑)

 x 100 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

18 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการแปลเอกสารจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ/จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยและตรวจรางแกไขเอกสาร
ภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 85 รอยละ 97.60 114.82 100 114.82 

คะแนน                                                                                                                                                             รวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการทีส่นบัสนนุ รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

18. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
การแปลเอกสารและตรวจรางแกไขเอกสาร
ภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหานคร 

รอยละ 80 รอยละ 
97.60 

กิจกรรมการแปลเอกสารจากภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ/จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยและตรวจรางแกไขเอกสาร
ภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหานคร 

ไดแปลเอกสารจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ/จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย จํานวน 17 ฉบับ โดยทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจฯ คิดเปนรอยละ 
97.60  

 

 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 

การแปลเอกสารจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ/จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและตรวจรางแกไขเอกสารภาษาอังกฤษใหกับสภากรุงเทพมหานคร 
 
ปญหา อุปสรรค 

ไมม ี
 
หลักฐานอางอิง 

1. การแปลหนังสือเชิญจากสภาเมืองตางประเทศ 
2. การแปลหนังสือตอบรับคําเชิญของสภาเมืองตางประเทศ 
3. การแปลหนังสือแจงการเดินทางเยือนสภาเมืองตางประเทศ 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

ไมม ี
 



สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80) 

สรุปผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธผิลตามพนัธกิจ 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

(𝟒𝟒)
(𝟑𝟑)

 x 100 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

19 รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการ
จัดทําคํากลาวภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ 
และจัดทําจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษของ
สภากรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 85 รอยละ 100 117.64 100 117.64 

คะแนน                                                                                                                                                         รวม  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการทีส่นบัสนนุ รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

19.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
การจัดทําคํากลาวภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ตางๆและจัดทาํจดหมายโตตอบ
ภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหานคร 

รอยละ 85 รอยละ
100 

กิจกรรมการจดัทําคํากลาวภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบตางๆและจัดทําจดหมาย
โตตอบภาษาอังกฤษของสภา
กรุงเทพมหานคร 

ไดจัดทําคํากลาวและจัดทําจดหมายโตตอบ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 21 ฉบับ โดยทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจฯ คิดเปนรอยละ 100 

 

 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 

การจัดทําคํากลาวภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆและจัดทาํจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษใหกับสภากรงุเทพมหานคร 
 
ปญหา อุปสรรค 
 ไมม ี
 
หลักฐานอางอิง 

1. การจัดทําคาํกลาวการเย่ียมคารวะสภาเมืองตางประเทศ 
2. การจัดทําคาํกลาวในงานเลี้ยงตอนรับและงานเลี้ยงอําลาคณะสภาเมืองตางประเทศ 
3. การจัดทําจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษติดตอไปยังสภาเมืองตางประเทศ 
 

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ไมม ี
 



 สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ (รอยละ 80) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 
 

ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

(1) 
ลําดับที ่

(2) 
ตัวชี้วัด 

(3) 
เปาหมาย 

(4) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

(5) 
รอยละความสาํเร็จ 

   (4)  X 100 
(3) 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได 

20 รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการวิสามัญตอการ

จัดการประชุม 

รอยละ 80 รอยละ 91.75 114.68 100 114.68 

คะแนน                                                                                                                                                รวม  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

  

ตัวชี้วัด 

  

เปาหมาย 

  

ผลสําเร็จ 

  

โครงการที่

สนบัสนุน 

  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 

หมายเหต ุ

20.  รอยละความพึงพอใจของคณะกรรมการ 
      วิสามัญตอการจัดการประชุม 
 

 รอยละ 80   รอยละ 91.75  การจัดประชุม
คณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณา
ญัตติทั่วไป   
 

การประเมินผลความพึงพอใจของ
คณะกรรมการวิสามัญ จํานวนที่
จัดเก็บได 53 ชุดโดยสรุปผล        
ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
วิสามัญตอการจัดการประชุม  คิดเปน             
รอยละ 91.75 
             

 

 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
 ความพรอมทางดานสถานที่จัดการประชุม สื่อทัศนูปกรณ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่ทันสมัย เอ้ือใหเกิดความสะดวกตอการประชุมอยางเต็มที่ 
 
ปญหา อุปสรรค  
 คณะกรรมการวิสามัญฯ มีการนัดประชุมในวันและเวลาเดียวกันหลายคณะ ทําใหไมสามารถอํานวยความสะดวกในการจัดการประชุมไดอยางเต็มที่ 
 
 หลักฐานอางอิง  

1. ประกาศสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ต้ังคณะกรรมการวิสามัญ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการประชุมคณะกรรมการวิสามญั 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน 
     ผูบริหารงาน เจาหนาที่ที่รับผดิชอบตัวช้ีวัดและบุคลากรของหนวยงานใหความสําคัญและความรวมมือในการผลักดันใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จ                
 
ปญหา อุปสรรค  
      ไมม ี                
                    
 
หลักฐานอางอิง 
                    1.  คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ          
   2. รายงานการประชุม              
 
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนนิการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

   ไมม ี                 

                    

 



 
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หนวยงาน : สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.1 รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางอรฉวี วิริยะคุณาภรณ 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0 22243038 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการกอหน้ีผูกพันตอ  1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละของความสําเร็จของการกอหน้ีผูกพัน 1 2 3 4 5 

 
 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

2.1.1 5 5   
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
          สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครไดรับงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 655,600.- บาท 
          ไดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดําเนินการเสร็จสิน้แลว            
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน : 
          หัวหนาหนวยงานใหความสําคัญ และติดตามอยางตอเน่ือง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
           เจาหนาที่ขาดความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจาง เน่ืองจากตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
หลักฐานอางอิง : 
       1. สําเนาใบสั่งซื้อ 
          1.1 เลขที่ 11-4-61 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  
          1.2 เลขที่ 11-12-61 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561  
          1.3 เลขที่ 11-13-61 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561  
          1.4 เลขที่ 11-15-61 ลงวันที่ 6 มนีาคม 2561 
          1.5 เลขที่ 11-17-61 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
          1.6 เลขที่ 11-18-61 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 
 



แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.2 รอยละความสาํเร็จของการเบกิจายงบประมาณในภาพรวม     

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวศิริโสภา กุลศิริวัฒนา 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0 2224 3038 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจายงบประมาณ 
ในภาพรวม ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

2.1.2 7    
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : คาใชจายประจําสามารถเบิกจายและบริหารงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการดําเนินโครงการตางๆ ขึ้นอยูกับนโยบายของสภากรุงเทพมหานคร จึงไมสามารถวาง
แผนการเบิกจายเงินงบประมาณในสวนน้ีได 
 
 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน : การติดตามผลการดําเนินงานโดยสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครซึ่งกําหนดให
หนวยงานรายงานผลความคืบหนาการดําเนินงานทุกวันที่ 1 และ 15  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : งบประมาณสวนใหญต้ังอยูในหมวดรายจายอ่ืนและตองดําเนินการตามนโยบายของ
สภากรุงเทพมหานคร จึงไมสามารถวางแผนการใชจายงบประมาณที่แนนอนได 
 
 
หลักฐานอางอิง : รายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณรายจาย 
 
 

 



  
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หนวยงาน : สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางอรฉวี วิริยะคุณาภรณ 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0 22243038 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

 
 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

2.1.3 2 2   
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : รายการที่ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 4 รายการ ดังน้ี 
1. คาจางเหมาบํารุงรักษาระบบงานจัดเก็บเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธของสภากรุงเทพมหานคร 
2. คาจางเหมาบริการจัดเก็บเอกสารประจําปงบประมาณ 2561 
3. คาจางเหมาบริการรายบุคคล รายนายอิศราชัย แดงมีเชาว ตําแหนง นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 

กลุมงานเลขานุการ สลส.กทม. 
4. คาจางเหมาพิมพหนังสือรายงานกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานครป 2560 
 

ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน : 
          หัวหนาหนวยงานใหความสําคัญ และติดตามอยางตอเน่ือง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          ไมม ี
หลักฐานอางอิง :  

1. สําเนาใบสั่งจาง เลขที่ 21-1-61 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
2. สําเนาใบสั่งจาง เลขที่ 21-2-61 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
3. สัญญาจางรายบุคคล เลขที่ 28-4-61 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
4. สําเนาใบสั่งจาง เลขที่ 21-18-61 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

 
 



 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน :  สํานักงานเลขานกุารสภากรงุเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิตทิี่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนความสําเร็จในการจัดทาํงบการเงิน 

                     2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงนิทันเวลาและถูกตอง 

ชื่อผูรบัผดิชอบการรายงาน :   นางสาวปราณี  อุปการรอด 

ตําแหนง :  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   

เบอรโทรศพัท : 0 2225 7094 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน 
 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํางบการเงินที่ทําไดจริง 

(คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 
1 2 3 4 5 

 
 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัดที ่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

2.2.1 2.5 2.5 2.5  
 

คําชีแ้จงรายละเอียดการดาํเนินงาน : 
ผลการดําเนินการ 

จัดสงรายงานทางการเงินประจําปงบประมาณ 2560  ใหกองบัญชี สํานักการคลัง ภายใน              
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
ปจจัยสนบัสนนุการดําเนนิงาน : 

- 
 
อุปสรรคตอการดาํเนินงาน : 

 
 
หลกัฐานอางอิง : 

หนังสือถึงกองบัญชี สํานักการคลัง กท 0100/1986 ลงวันที่ 28 พฤศจกิายน 2560 เรือ่งขอสงรายงาน
ทางการเงินประจําปงบประมาณ 2560 

 
 



  
แบบฟอรมการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หนวยงาน : สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสาํเร็จในการจัดทาํงบการเงิน 

                     2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทาํรายงานบญัชีมูลคาทรัพยสิน       

                            ประจําป 2560 ทนัเวลาและถูกตอง 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางอรฉวี วิริยะคุณาภรณ 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0 22243038 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ตอ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสนิ 
ที่ทําไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 

1 2 3 4 5 

 
 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

2.2.2 2.5 2.5   
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :  
1. ไดตรวจสอบทรัพยสินที่มีอยูจริงในปจจุบันและเขาเกณฑทางบัญชี 
2. คํานวณคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน พรอมกบัสรุปคาเสื่อมของทรัพยสิน 
3. รายงานบัญชีคาเสื่อมราคาและมูลคาทรัพยสนิ 

ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน : 
1. คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุประจําป 
2. คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสิน 
3. เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของในการดูแลทรัพยสินในแตละกลุมงานแจงขอมูลใหเจาหนาทีพั่สดุ  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ชวงเวลาการจัดทําบัญชีมูลคาทรัพยสินเปนชวงเวลาเดียวกันที่จะตองจัดทํารายงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณน้ันๆ ไปดวย ซึ่งตองจัดทําทั้งสองอยางควบคูกันจึงทําใหเกิดความลาชาใน
การจัดทําขอมูลบัญชีมูลคาทรัพยสิน    
หลักฐานอางอิง : หนังสือสํานักการคลัง ที่ กท 0100/....ลงวันที่ .... พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอสงรายงานทางการ
เงินประจําปงบประมาณ 2560  

 
 



 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน :  สํานักงานเลขานกุารสภากรงุเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :   นายโลมฤทธ์ิ ไชยแสง 

ตําแหนง :  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0 2223 3933 หรือ
โทร. 1761 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง <80 85 90 95 100 

 
 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

2.3 5 100  5  
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
               คณะทํางานดานการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนจากทุกกลุมงาน/ฝาย จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอตอคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาและติดตามการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคมุภายในของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน : 

สมาชิกของคณะทํางานดานการบริการความเสี่ยงสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร              
มีความเขาใจและใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- 
 

หลักฐานอางอิง : 1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
      2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 2 ครั้ง 
      3. แบบฟอรม SR 1 และแบบฟอรม SR 2 ที่มีขอมลูครบถวนตามหัวขอที่กําหนด 
      4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 

(แบบฟอรม SR 1) สําหรับความเสี่ยงทุกตัวในแตละตัวช้ีวัด 
      5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการ 

ความเสี่ยง (แบบฟอรม SR 2) ที่บรรลุตามเปาหมาย 
      6. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 



แบบฟอรมรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

หนวยงาน : สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ประเภทหนวยงาน :         Line                 Staff                 Line &  Staff 
มิติที่ : 3   ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1 ระดับความสาํเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรบัแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :   นายภิษัช   สีไธสง                          เบอรโทรศพัท 0 2223 3932 
ตําแหนง :  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ                                  หรือโทร. 1132 
เกณฑการใหคะแนน :  
          ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 0.25 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ 

≤6 6.25 6.50 6.75 7 

 

ผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
3.1 7 7 5 0.35  

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :  
           1. ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนในระบบงานเรื่องราวรองทุกขทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
            2. รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนในระบบงานเรื่องราวรองทุกขตอผูบังคับบัญชา 
                และรายงานผลการดําเนินการประจําเดือนสงกองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน :  
           คอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการดําเนินการตาง ๆ มคีวามพรอม  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
           ระบบ MIS เกิดความขัดของ ทําใหไมสามารถตรวจสอบเรื่องรองเรียนไดในบางเวลา 

หลักฐานอางอิง :  

           1. แบบรายงานรหสั CPL_ROO3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบงานเรื่องราวรองทุกข 
           2. แบบรายงานผลความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ  
               พ.ศ. 2561 
           3. สําเนาหนังสือรายงานผลการติดตามผลเรื่องรองเรียนของทุกเดือนสงกองกลาง  
               สาํนักปลัดกรุงเทพมหานคร  

 



แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุวรรณา  ยิ้มละไม 

ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 0 2225 1385 

เกณฑการใหคะแนน : 
                                 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด 
(รอยละ) 

90 95 100 105 110 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.2 7    
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
1. ต้ังคณะทํางานโครงการใหบริการที่สุด (Best Service) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. จัดทํารายละเอียดกิจกรรมของโครงการพัฒนาการใหบริการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
    สูความเปนเลิศ 
3. ประสานงานสวนราชการในสังกัดในการดําเนินกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายและติดตามผลการดําเนินงาน 
4. จัดสถานทีท่ํางานใหสะอาด สวยงามและรายงานผลการตรวจดานความสะอาดประจําเดือน 
5. จัดสภาพแวดลอมของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร โดยจัดทํามุมพ้ืนทีส่ีเขียว 5 จุด 
6. จัดกิจกรรม Cleaning day ของสํานักงานเลขานุการสภา กทม. ในสปัดาหสุดทายของเดือน 
7. การปรับปรงุหองสมุดใหเปนรูปแบบ e-Library การคนหาขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส  
8. การบันทกึรายงานการประชุมของคณะกรรมการวิสามญัและคณะกรรมการสามญั ในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส  
   (Cubicle) ต้ังแตป พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน 
9. แบบสมัภาษณความเห็นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดานการบริการของสํานักงานเลขานุการสภา กทม. 
10. การบริการสถานที่จอดรถแกบุคคลภายนอกที่สภากรุงเทพมหานครเชิญมาใหขอมลูหรือใหขอเสนอแนะ 
     ความคิดเห็น จํานวน 5 ที่  
11. จัดกิจกรรมสรางความสมัพันธของบุลากรในองคกร (คลินิกใหคําปรึกษาความรูดานกฎหมาย ระบบจัดซื้อ 
     จัดจาง และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน) 
12. จัดกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับขอบังคับการประชุมและความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  
     เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
13. กิจกรรมทางศาสนาเพ่ือสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองคกร 

 



ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน : 
1. หนวยงานและบุคลากรใหความสําคัญ และรวมกันดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 
2. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
3. อนุกรรมการประจําสภากรุงเทพมหานคร 
4. ฝายบริหารกรุงเทพมหานคร 
5. หนวยงานภายนอก 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       ไมมี 
หลักฐานอางอิง : 
- แฟมเอกสารโครงการ Best Service ป 2561 

 
 

 
 

 



 
 

แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน :  สํานักงานเลขานกุารสภากรงุเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :   นายโลมฤทธ์ิ ไชยแสง 

ตําแหนง :  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0 2223 3933 หรือ
โทร. 1761 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5 

 
 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

3.3 5 4.014 4.014  
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
               กองงานผูตรวจราชการเปนผูดําเนินการใหสถาบันการศึกษาเปนผูสํารวจความพึงพอใจ โดยสํารวจ   
2 ครั้ง และแจงผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
               ครั้งที่ 1 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.927 
               ครั้งที่ 2 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.100 
               ดังน้ัน คะแนนผลความพึงพอใจทั้งป คือ 4.014                                 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน : 

เจาหนาที่ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมคีวามพรอมและเต็มใจในการบริการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- 
หลักฐานอางอิง :  

ผลการสํารวจของกองงานผูตรวจราชการ 
 



แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

                     เพื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหนวยงาน 

 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :  นายพัฒนพล  มูลตระกูล 

ตําแหนง : นิติกรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0863486980 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการบริหารความเสีย่ง 

เพ่ือพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

60 70 80 90 100 

 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

4.1 90    
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
         การพัฒนาบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงานเพ่ือปองกันการใชเงินและทรัพยสินไปโดย 
ไมถูกตองและชอบดวยกฎหมาย รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
ปจจัยสนบัสนนุการดําเนนิงาน : 
          เอกสารการตรวจสอบรายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          การรายงานอาจลาชาจากที่สํานักงาน ก.ก. แจง เพราะตัวช้ีวัดมาก เกินอัตรากําลังเจาหนาที่ 
 
หลักฐานอางอิง : 
          รายงานตัวช้ีวัดตอสํานักงาน ก.ก. 
 

 
 



แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สาํนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพชีวิตในการทาํงาน 

                    4.2.1 รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

                           และสภาพแวดลอมในการทาํงานของหนวยงาน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :  นางณัฐณิชา วงษทองดี 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 02 224 3038 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทาํงานของหนวยงาน 

60 70 80 90 100 

 

 

ผลการดําเนนิงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

4.2.1 3 3 3  
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินการ 
                รวบรวมเอกสาร หลักฐานการดําเนินงาน พรอมจัดทําภาพรวมของหนวยงาน จัดสงสํานักอนามัย
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
ปจจัยสนับสนนุการดําเนนิงาน : 
               - 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
              - 
 
หลักฐานอางอิง : 
             หนังสือ ที่ กท 0100/1929 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง การจัดสงเอกสารและหลกัฐานการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 
 



แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

                     4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ 

                             ของบุคลากรในหนวยงาน 

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางธัญญาพร  โพธ์ิทอง 

ตําแหนง : เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   

เบอรโทรศัพท : 0 2225 7094 

เกณฑการใหคะแนน : 
                                 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.500 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน (รอยละคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ของบุคลากรในหนวยงานท่ีมีแนวโนมการพัฒนาเขาสูเกณฑ
ปกติ) 

ลงลด 
5  

ขึ้นไป 

ลงลด 
2.5  
 

คงท่ี 
0  
 

เพ่ิมขึ้น 
2.5  

 

เพ่ิมขึ้น 
5 

ขึ้นไป 
 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัดที่ น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

4.2.2 2    
 

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
1. แจงใหขาราชการและบุคลากรเขารับการตรวจดัชนีมวลกาย ณ กองเสริมสรางสุขภาพ สํานักอนามัย  
    ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  
2. รายงานคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index;BMI) ของขาราชการและบุคลากรสํานักงานเลขานกุาร 
    สภากรุงเทพมหานคร (กอนเริ่มกิจกรรม) 
3. ประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคลากรของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
4. รายงานคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index;BMI) ของขาราชการและบุคลากรสํานักงานเลขานกุาร 
    สภากรุงเทพมหานคร (ภายหลังกิจกรรม) 
5. รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการฯ เพ่ือนําเสนอเลขานุการสภากรุงเทพมหานครทราบ 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
    ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครใหความสําคัญและการรวมมือในการดําเนินโครงการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       ไมมี 
หลักฐานอางอิง : 

1.   สําเนาแบบการเบกิจายเงินเดือนจากระบบ MIS กรุงเทพมหานคร แบบแสดงการเบิกจายคาจางและคาจางชั่วคราวท่ี
แสดงจํานวนบุคลากรในสังกัด ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และวันท่ี 1 กันยายน 2561 

2.  แบบฟอรม A แบบรายงานคาดัชนีมวลกายของบุคลากรในหนวยงาน จํานวน 2 ครั้ง 
3.  ภาพประกอบการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคลากรของสํานักงานเลขานกุาร 

สภากรุงเทพมหานคร 
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