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คำนำ 
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กฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ได้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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ประจำปี 2566 แผนบูรณาการต่าง ๆ และภารกิจประจำพ้ืนฐานของหน่วยงาน เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของสภากรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
จึงเป็นแนวทางเพ่ือใช้ เป็นกรอบในการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ในการพัฒนาระบบบริการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 
ข้อมูลทั่วไป 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 หมวด 3 ส่วนที่ 1 มาตรา 60 (1) และเพ่ือให้การบริหารราชการของสำนักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามความในมาตรา 61 ได้กำหนดให้สำนักงาน
เลขานุ การสภากรุ งเทพมหานครมี อำนาจหน้ าที่ เกี่ ยวกั บราชการประจำของสภา กรุ งเทพมหานคร  
มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณธุรการทั่วไป งานการประชุม งานด้าน
เลขานุการ งานด้านบุคลากรเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ ลาออก โอน ย้าย อบรมของข้าราชการและ
ลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและ
ลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร งานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ ด้านบัญชี และการพัสดุ  
การควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ หรือเข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ ของข้าราชการ งานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. กลุ่มงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของประธานและ
รองประธานสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณากลั่ นกรอง การเสนอความคิดเห็น การนัดหมาย  
การอำนวยความสะดวกแก่แขกที่มาเยือน การประสานงานกับหน่วยงานให้ประธานและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานพิธี การสรุปรายงาน การติดตามผล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. กลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้ 
3.1 กลุ่มงานต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร 

การรับรองและต้อนรับคณะสภาจากประเทศต่าง ๆ และแขกของสภากรุงเทพมหานคร การส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภานครและสภามหานครต่าง ๆ การส่งเสริมการจัดต้ังสภามหานครอาเซียน การ
ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เลขานุการในการดูงานหรือประชุมระหว่างประเทศ
ของสภากรุงเทพมหานคร หรือเป็นล่ามในการประชุม รวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุมการจัดทำรายงานการดูงาน
ต่างประเทศ การประสานงาน การดำเนินการ และติดตามประเมินผล โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสภา
กรุงเทพมหานครกับสภามหานครอ่ืน ๆ การแปลเอกสาร บทความ จัดทำคำกล่าวสุนทรพจน์  สัญญาหรือข้อตกลง 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกีย่วข้อง 

3.2 กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนศักยภาพของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนดำเนินการ และหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดการฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศให้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับ
ข้าราชการหรือบุคคลภายนอก การขอความเห็นชอบ การประสานงานให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางไป
ศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ลาออก การจัดทำบัตรประจำตัว การขอ
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พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการเมือง การรับรองและ
อำนวยความสะดวกแก่แขกหรือหน่วยงานภายในประเทศที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือรายงานกิจการสภากรุงเทพมหานคร 
วีดีโอเทปต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. กลุ่มการประชุม แบ่งออกเป็น 2 กลุม่งาน ดังนี้ 
4.1 กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
การจัดทำคำสั ่ง เปิด-ปิด ขยายสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ 
การประชุม จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม การรวบรวมรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  

4.2 กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการประชุมคณะกรรมการ
สามัญประจำสภากรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำหนังสือเชิญ
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม รวบรวมรายงานการประชุม 
รายงานข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานคร ตลอดจนกิจกรรมของสภา
กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกีย่วข้อง 

5. กลุ่มวิชาการและกฎหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน  ดังนี้ 
5.1 กลุ่มงานญัตติและกระทู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการร่างและตรวจสอบ ความถูกต้องของ

ญัตติและกระทู้  รูปแบบของร่างข้อบัญญัติ การยืนยันมติของที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร การติดตามการ
ดำเนินการตามมติสภากรุงเทพมหานคร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การร่างคำขอแปรญัตติ  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.2 กลุ่มงานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำและการบริการข้อมูลทาง
วิชาการ การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลทางกฎหมาย
และเอกสารทางวิชาการเพ่ือบริการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

5.3 กลุ่มงานกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ จัดเตรียม
กฎหมาย ข้อบัญญั ติ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครของ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
อัตรากำลัง 
กรอบอัตรากำลัง จำนวน 61 อัตรา 
จำนวนคนครอง จำนวน 55 อัตรา 
*ขอ้มลู ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 
 
วงเงินงบประมาณ 
(ข้อมลูยอ้นหลัง 3 ปี) 
ปีงบประมาณ 2564  - ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 85.040 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2565  - ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 91.881 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2566  - ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 129.788 ล้านบาท 
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วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสภาฯ  
ประสานงานฝ่ายบริหาร  
เพ่ือพัฒนากรุงเทพฯ ให้ก้าวหน้า  
มุง่สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

 
พันธกิจ 
1. มีระบบบริหารจัดการภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร 
2. มีระบบการประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูลในการขับเคลื่อนภารกิจระหว่างสภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหาร
กรงุเทพมหานคร 
3. เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
4. มีศูนย์ข้อมูล มีการบูรณาการและประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจดัการ การขับเคลื่อนภารกิจ ของสภา
กรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร 
5. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ ์
 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร การ
จัดทำเรื่องญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอแปรญัตติตามข้อเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาเมืองในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้การ
ดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์และนโยบายที่กรุงเทพมหานครกำหนด 
แสวงหาวิธีการสร้างความเข้าใจหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยการใช้ลักษณะรูปแบบการ
ติดต่อสัมพันธ์กันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายระหว่างเมืองใน
ต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน นำไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือหรือความตกลงเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ทั้งนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความ
เห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร จึ งประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดให้มีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ให้ถือเขตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นเขต
เลือกตั้ง มีจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วทั้ง 50 คน  
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เป้าหมาย 
ด้านที่ 5   มหานครประชาธิปไตย 
มิติที ่5.1   การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป้าประสงค์ที ่5.1.2.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการหรือกิจกรรมสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 
ด้านที่ 7    การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก

หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงาน และตัดสินใจ
สำหรบัผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

 
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก  
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 
  1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล 

- ตัวชี้วัดตามภารกจิสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
1. ระดับความสำเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภากรุงเทพมหานคร 

 
- ตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566  

1. ระดับความสำเร็จในการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจการประชุมของคณะกรรมการ

สามัญของสภากรุงเทพมหานคร 
3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามญัตติของสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร 
4. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
5. ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร 
6. ระดับความสำเร็จในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สมัยสามัญ 
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กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 

 
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมอืงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑ เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
 - ไม่มี -    
 
กลยุทธ์สนับสนุนเป้าประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ ๕.๑.๑.๑  พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือในการให้บริการสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
2 บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
- - จัดทำแผนบรูณาการ

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่ 

กรุงเทพมหานคร 
และกำหนดกลไก
การขับเคลื่อน 

แผนงานบูรณาการที่
กำหนด 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับกลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ นโยบาย ผว.กทม. 
โครงการบูรณาการการบริหาร
จัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปริมณฑลที่เป็นพ้ืนที่
รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 

400,000.- สลส.กทม. 

 

- 
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สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 9 

หมายเหตุ :  
1. * กรณเีป็นโครงการที่ไม่ได้รบังบประมาณให้คงไว้และระบุในช่องงบประมาณว่า “ไม่ได้รับงบประมาณ” 
2. ** กรณีเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการเพ่ิมเติม” 
3. *** กรณมีีโครงการ/กิจกรรมซ่ึงได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้นำมาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยพิจารณา
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเป็นหลัก และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า 
“แผนงานบูรณาการ” 
4. กรณีโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถระบุได้ว่าสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในมิติ/นโยบายใด 
ให้ใส่เครื่องหมาย “-” ในช่องนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 10 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
ภารกิจที่ 1. มีระบบบริหารจัดการภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ความสำเร็จในการบริหารจัดการภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน
ภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ สามารถดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานครได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
ยุทธศาสตร์ยอ่ยท่ี ๗.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง 
กลยุทธ์ที ่๗.๕.๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชน และการ
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ นโยบาย ผว.กทม. 

1 
 
 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของสภา
กรุงเทพมหานคร 

2,397,820 กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามัญ 

- 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566  
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566)  

ลำดับที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

(ระบุหมายเลขกลยุทธ์หลังโครงการ เช่น กลยุทธ์ที่ 
1.1.1.1) 

งบประมาณ 
ส่วนราชการ 
ที่รบัผิดชอบ 

1. โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่
เป็นพ้ืนที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 
(กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๑.๑) 

400,000.- กลุ่มงานบริการสภาฯ 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000.-  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ รวมจำนวน………1…………โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น.....400,000............บาท 
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ......-.................. จำนวน…-.....โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น......-................บาท 
 
หมายเหตุ : 
1. * กรณเีป็นโครงการที่ไม่ได้รบังบประมาณให้คงไว้และระบุในช่องงบประมาณว่า “ไม่ได้รับงบประมาณ” 
2. ** กรณีเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยทำเครื่องหมาย ** กำกับและหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการ
เพ่ิมเติม”  
3. *** กรณีมีโครงการ/กิจกรรมซึ่งได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้นำมาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยพิจารณา
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเป็นหลัก และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า 
“แผนงานบูรณาการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 12 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)  
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566) 

ลำดับที่ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

งบประมาณ 
ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภากรุงเทพมหานคร 

2,397,820 กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามัญ 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 2,397,820  

รวมโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน  
จำนวน……1………..........................โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น......... 2,397,820.-..................................บาท 
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ..........-...........................................................................................  
จำนวน…....-......................................โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น....-.............................................................บาท 
 
1. * กรณเีป็นโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณให้คงไว้และระบุในช่องงบประมาณว่า “ไม่ได้รับงบประมาณ” 
2. *** กรณีมีโครงการ/กิจกรรมซึ่งได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้นำมาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยพิจารณา
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเป็นหลัก และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า 
“แผนงานบูรณาการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 13 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน 
แบบท่ี 1 ระดับสำนัก/สำนักงาน 
ลำดับที่ แผนงาน/ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 

๑ แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ   
     ผลผลิตกิจการสภากรุงเทพมหานคร 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

742,600 

  2. โครงการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรม
ระบบงาน (Software) เว็บไซต์ของสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ของสภากรุงเทพมหานคร 

200,000.- 

  3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภา
กรุงเทพมหานคร 

820,000 

  4. โครงการค่าใช้จ่ายในการให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขก
ของสภากรุงเทพมหานคร 

3,540,000 

  5. โครงการคา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
ประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือ
องค์การระหว่างประเทศของสภา
กรุงเทพมหานคร 

8,460,000 

  6. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
บทบาทของสภากรุงเทพมหานครโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

22,477,800 

รวม  36,040,400 
 
หมายเหตุ : ชื่อแผนงาน/ผลผลิต/ฝ่าย/งาน สามารถดตูัวอย่างจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
               งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 14 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ลำดับที่ นโยบาย  ผว.กทม. โครงการ งบประมาณ ส่วนราชการ/ฝ่าย 
1. บริหารจัดการดี 

ข้อ 9. สภาคนเมืองรุ่นใหม่ 
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ให้กับนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

- กลุ่มงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2.  ปลอดภัยดี 
ข้อ 15. ซ้อมการเผชิญเหตุ
ให้ครอบคลุมทุกระดับ  
ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ 

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
เหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัย
ของสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

- ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป 

รวมทั้งหมด 2 โครงการ -  
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การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมนิผล 
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ตาราง ก แสดงตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป ีพ.ศ. 256๖) 
กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชีวั้ด โครงการ/กิจกรรม 

บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(ก.) 
 
หมายเหตุ : 
ก. หมายถึง กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบติัราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 256๖ 
กน. หมายถึง กลยุทธ์ที่หน่วยงาน
กำหนดขึน้เอง  
 
 
 
 
 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
เครอืข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ปริมณฑล 
 
(ผลผลิต) 

นิยาม  
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่
ร่วมกัน หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการโดย
ประสานความร่วมมือระหว่างสภากรุงเทพมหานคร  
ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต พ้ืนที่
รอยต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายบริหาร
ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพ้ืนที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร
เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เป็น
ปัญหาร่วมของการพัฒนาเมืองหรือข้อตกลงร่วมกัน 
เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข 
เป็นต้น 
 
จังหวัดปริมณฑล หมายถึง จังหวัดซึ่งมีพ้ืนที่รอยต่อ
กับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  
 
 
 
 

1. โครงการบูรณาการการบริหาร
จัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปริมณฑลทีเ่ป็นพ้ืนที่รอยต่อกับ
กรุงเทพมหานคร 
 
งบประมาณ 400,000 บาท  
 
(ดำเนินการ) (กลุ่มงานบริการสภา
กรุงเทพมหานคร) 
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กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชีวั้ด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
(โดยผลสำเร็จระดับ 5 เปน็การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการในเว็ปไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร) 
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดประเด็น/
หัวข้อที่จะประชุม 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการสรุปประเด็นใน
การพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดปริมณฑล 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการสรุปข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปริมณฑล 
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็ปไซต์ของสภา
กรงุเทพมหานคร 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล” 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 
5 ร้อยละ 100 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็ปไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร 10 
4 ร้อยละ 80 สรุปข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ปริมณฑล 
9 

3 ร้อยละ 60 สรุปประเด็นในการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดปริมณฑล 

8 

2 ร้อยละ 40 จัดการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล 7 
1 ร้อยละ 20 กำหนดประเด็น/หัวข้อที่จะประชุม 6 
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ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชีวั้ด โครงการ/กิจกรรม 

การประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูล
ในการขับเคลื่อนภารกิจระหว่าง
สภากรุงเทพมหานครและฝ่าย
บริหารกรุงเทพมหานคร 
(กน.) 
 
หมายเหตุ : 
ก. หมายถึง กลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบติัราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 256๖ 
กน. หมายถึง กลยุทธ์ที่หน่วยงาน
กำหนดขึน้เอง  
 

ระดับความสำเร็จในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

นิยาม  
การเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึง การพัฒนา
ระบบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ 
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ใหม้คีวามต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
   
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุม
ออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  
 
วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
(โดยผลสำเร็จระดับ 5 เป็นการใช้งานระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
 

โครงการค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภา
กรงุเทพมหานคร 
 
งบประมาณ 2,397,820 บาท  
 
(ดำเนินการ)  
(กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั) 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภากรุงเทพมหานคร” 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 
5 ร้อยละ 100 ใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 10 
4 ร้อยละ 80 ทดสอบระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9 
3 ร้อยละ 60 ติดต้ังระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 
2 ร้อยละ 40 กำหนดขั้นตอนและวิธีใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 
1 ร้อยละ 20 จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของสภากรุงเทพมหานคร 
6 
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ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7. การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
ยุทธศาสตร์ย่อยที ่7.1 กฎหมาย 
เป้าประสงค์ที ่7.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถทำหน้าที่ให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ลำดับท่ี ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ 
1. ระดับความสำเร็จในการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษา

ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ระดับ 5 กลุม่งานกฎหมาย 

 
กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพงานบริการด้าน
กฎหมายให้แก่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
(กน.) 
 
(ก. หมายถึง มาตรการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 256๖ 
กน. หมายถึง กลยุทธ์ทีห่น่วยงาน
กำหนดขึ้นเอง  

ระดับความสำเร็จในการ
ให้บริการข้อมูลและคำปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้าน
กฎหมาย หมายถึง การบริการให้คำแนะนำ
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร ให้แก่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
เวลาในการตอบกลับข้อความครั้งแรก (First 
Response Time – FRT) หมายถึง เวลา
เฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่เปิดอ่านคำถาม
จนถึงการตอบกลับข้อความแรก 
 
 

1. กิจกรรมการให้บริการข้อมูลและ
คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานกฎหมาย) 
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ตอบคำถาม (Average 
Handle Time – AHT) หมายถึง เวลาเฉลี่ย
ในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับการประสานขอ
ข้อมูล/คำปรึกษา รวบรวม และจัดส่งข้อมูล
ให้แก่ผู้ร้องขอ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  
 
วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
(โดยผลสำเร็จระดับ 5 เป็นการสรุปข้อมูล ข้อ
ซักถาม ปัญหาที่ได้รับจากที่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครให้ความสนใจตามลำดับจาก
มากไปน้อย และนำไปจัดทำเป็นองค์ความรู้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร) 
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. แผนงาน 
2. บัญชี LINE official account ของกลุ่ม
งานกฎหมาย 
3. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทราบ  
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

4. หลักฐานที่แสดงเวลาในการให้บริการ
ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 
5. หลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์
สภากรุงเทพมหานคร 
6. หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
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เกณฑ์การให้คะแนน ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จในการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” 
ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100 - สรุปข้อมูล ข้อซักถาม ปัญหาที่ได้รับจากท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ความสนใจ
ตามลำดับจากมากไปน้อย และนำไปจัดทำเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
สภากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
- นำประเด็นข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่ได้รับจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินการ 

10 คะแนน 

4 ร้อยละ 90 ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานครแก่
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมีความรวดเร็วในการให้บริการ (ในเวลาราชการ) 
- เวลาในการตอบกลับข้อความครั้งแรก (First Response Time – FRT) เฉลี่ยภายใน 

10 นาที/คน/ประเด็นคำถาม 
- เวลาเฉลี่ยที่ใช้ตอบคำถาม (Average Handle Time – AHT) เฉลี่ยภายใน 60 นาท/ี

คน/ประเด็นคำถาม 

9 คะแนน 

3 ร้อยละ 80 - ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทราบ และ add friend บญัชี LINE 
official account ของกลุ่มงานกฎหมาย 
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 สามารถเข้าถึง LINE official account 
ของกลุ่มงานกฎหมาย 

8 คะแนน 

2 ร้อยละ 70 - สร้างบัญชี LINE official account ของกลุ่มงานกฎหมาย 
- วิเคราะห์และจัดกลุ่มประเด็นคำถามที่อยู่ในความสนใจของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร สำหรับจัดทำข้อความตอบกลับอัตโนมัติ Auto-Response 

7 คะแนน 

1 ร้อยละ 60 กำหนดแผนงานการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7. การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
ยุทธศาสตร์ย่อยที ่๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
กลยุทธที ่ ๗.๕.๑.๓ การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเชิงยุทธศาสตร์   
 
ลำดับท่ี ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ 

2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ภารกิจการประชุมของคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร 

ระดับ 5 กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

 
กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในภารกิจการประชุม
ของคณะกรรมการสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร 
(กน.) 
 
(ก. หมายถึง มาตรการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 256๖ 
กน. หมายถึง กลยุทธ์ทีห่น่วยงาน
กำหนดขึ้นเอง  

ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในภารกิจการประชุมของ
คณะกรรมการสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม  
คณะกรรมการสามัญ หมายถึง คณะกรรมการ
สามัญของสภากรุงเทพมหานคร  

 
ภารกิจการประชุม หมายถึง การนัดหมายการ
ประชุมในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง (onsite) และ
รูปแบบออนไลน์ (online) ซึ่งจะมีรายละเอียด
ของการประชุมในแต่ละครั้ง ได้แก่ วัน เวลา 
สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ รูปแบบการ
ประชุม ตลอดจนการขอใช้รถราชการ รวมถึง
อาหารว่างเครื่องดื่ม ในกรณีการประชุม ณ ที่ตั้ง 

 
 
 

1. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจการประชุม
ของคณะกรรมการสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร 
(กลุม่งานประชุมกรรมการสามัญ) 
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การใช้เทคโนโลยี หมายถึง การใช้ระบบ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจการประชุม 
และนัดหมายการประชุมต่อผู้ที่เก่ียวข้อง และ/
หรือคณะกรรมการสามัญที่เก่ียวข้อง 
 
การจัดประชุมสำเร็จ หมายถึง การประชุมที่
สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยไม่มีผู้แจ้ง
ปัญหาขัดข้องในการใช้งานห้องประชุม เช่น 
คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ระบบ Wi-fi 
เครื่องเสียง เป็นต้น หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการดำเนินการ (Average 
Handle Time - AHT) หมายถึง เวลาเฉลี่ยใน
การดำเนินการตั้งแตผู่้ขอใช้บริการเข้าระบบจอง
ห้องประชุมจนถึงการยืนยันข้อมูลการใช้ห้อง
ประชุม 

 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
(โดยผลสำเร็จระดับ 5 เป็นการดำเนินการ
บริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management 
: KM) โดยจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการภารกิจการประชุม) 

 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. หลักฐานการสำรวจความต้องการ ข้อเสนอแนะ 
และวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาระบบฯ 
2. ระบบฯ ที่ได้รับการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
(ตรวจสอบระบบฯ) 
3. หลักฐานการดำเนินการตามเวลาที่กำหนด 
4. หลักฐานการตรวจสอบความพร้อมของห้อง
ประชุม (Check list ตรวจสอบความพร้อมของ
ห้องประชุมก่อนใช้งาน) 
5. คูมื่อแนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ภารกิจการประชุม 
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เกณฑ์การให้คะแนน ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจการประชุมของคณะกรรมการสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร” 
 
ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100 - ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) โดยจัดทำเป็น
คู่มือแนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการภารกิจการประชุม 

10 

4 ร้อยละ 90 - การจัดการประชุมสำเร็จตามที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 95 ของจำนวนครั้งการ
ประชุมทั้งหมด 

9 

3 
 

ร้อยละ 80 - ดำเนินการทดสอบระบบฯ และใช้งานระบบฯ 
- เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการ (Average Handle Time - AHT) เฉลี่ยภายใน 10 
นาท/ีครั้ง 

8 

2 ร้อยละ 70 ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบบริหารภารกิจการประชุม  7 
1 ร้อยละ 60 สำรวจความต้องการ ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารภารกิจ

การประชุมจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7. การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
ยุทธศาสตร์ย่อยที ่๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
กลยุทธที่  ๗.๕.๑.๓ การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเชิงยุทธศาสตร์   
 
ลำดับท่ี ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ 

3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รายงานการติดตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ระดับ 5 กลุม่งานญัตติและกระทู้ 

 
กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรายงานการ
ติดตามญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
(กน.) 
 
(ก. หมายถึง มาตรการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 256๖ 
กน. หมายถึง กลยุทธ์ทีห่น่วยงาน
กำหนดขึ้นเอง  

ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรายงานการติดตามญัตติ
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม  
ญัตติ หมายถึง เรื่องหรือปัญหาหรือข้อเสนอที่
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอต่อสภา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
 
การติดตามญัตติ หมายถึง การติดตามการ
ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
เห็นชอบตามญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งหากฝ่ายบริหาร
มีการดำเนินการตามญัตติ จะรายงานผลการ
ดำเนินการต่อสภากรุงเทพมหานคร  
 

1. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรายงานการ
ติดตามญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
(กลุม่งานญัตติและกระทู้) 
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชีวั้ดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รายงานการติดตามญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การประยุกต์ ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ และ
เรียกใช้ และ/หรือสืบค้นข้อมูลและ/หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับญัตติ จำแนกตามดัชนี 
(Key word/ผู้สร้างญัตติ) 

 
เทคโนโลยี หมายถึง การใช้ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) ของกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บ
เอกสารเพ่ือเป็นฐานข้อมูล และนำไปส่งข้อมูล
ทางช่องทางต่าง ๆ ตามข้ันตอน 

 
เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการดำเนินการ (Average 
Handle Time - AHT) หมายถึง เวลาเฉลี่ยใน
การดำเนินการตั้งแต่ได้รับการประสานขอข้อมูล 
รวบรวม และจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ร้องขอ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  
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กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  

วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
(โดยผลสำเร็จระดับ 5 เป็นการดำเนินการ
บริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management 
: KM) โดยจัดทำเป็นคู่มือการใช้งานระบบ
ติดตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และสรุปสถิติรายปีของผลการค้นหาข้อมูล) 

 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. หลักฐานการสำรวจความต้องการ ข้อเสนอแนะ 
และวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาระบบฯ 
2. ระบบฯ ที่ได้รับการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
(ตรวจสอบระบบฯ) 
3. หลักฐานการดำเนินการตามเวลาที่กำหนด 
4. คู่มือแนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ภารกิจการประชุม และสรุปสถิติรายปีของผล
การค้นหาข้อมูล 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามญัตติของสมาชิกสภารุงเทพมหานคร” 
 
ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

๕ ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) โดยจัดทำ
เป็นคู่มือการใช้งานระบบติดตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสรุป
สถิตริายปีของผลการค้นหาข้อมูล 

10 

๔ ร้อยละ 9๐ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการ (Average Handle Time - AHT)  
เฉลี่ยภายใน 20 นาท/ีครั้ง 

9 

๓ ร้อยละ 8๐ สามารถดำเนินการนำเข้า (upload) ญัตติใหม่เข้าระบบฯ ให้พร้อมต่อการค้นหา 
เฉลี่ยภายใน 24 ชั่วโมง  

8 

๒ ร้อยละ 7๐ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามญัตติ 
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

7 

๑ ร้อยละ 6๐ สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ปัญหาและวางแผน เพ่ือการพัฒนาระบบติดตาม
ผลการดำเนินการตามญัตติฯ จากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง 

6 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ยุทธศาสตร์ที่      ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม           
ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี    ๕.๒ พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร              
เป้าประสงค์ที่ 5.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ                                                                
กลยุทธข์องหน่วยงานที่  5.2.3.1 สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมและการรับรู้บทบาทภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับ
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
นโยบายผู้ว่าฯ (บริหารจัดการดี) P044 สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต   
 
ลำดับท่ี ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ 

1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

ระดับ 5 กลุม่งานบริการสภากรุงเทพมหานคร 

 
กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจ
ของสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับ
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กน.) 
 
 
 
 
 

ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
(ผลลัพธ์) 

นิยาม  
การส่งเสริมความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ผ่านสื่อวีดิทัศน์ขนาดสั้น (คลิปวิดีโอ) ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร 
(www.bmc.go.th)   
 
 
 

1. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับ
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

(ก. หมายถึง มาตรการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 256๖ 
กน. หมายถึง กลยุทธ์ทีห่น่วยงาน
กำหนดขึ้นเอง) 
 
 

ภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง 
การปฏิบัติหน้าที่พัฒนากรุงเทพมหานคร  
โดยการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
ในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของ
กรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ รวมถึง
คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๑๒ คณะ  
   
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร  
 
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน 
 
ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ที่
เกี่ยวข้อง 
หน่วยงาน A สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
ภารกิจที่รับผิดชอบ  
- รวบรวมข้อมูลและจัดทำวีดิทัศน์เพ่ือให้
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร 
(www.bmc.go.th) 

- จัดทำแบบสอบถามประเมินความรู้ความ
เข้าใจต่อภารกิจและบทบาทของสภา
กรุงเทพมหานคร  

หน่วยงาน B สำนักการศึกษา  
ภารกิจที่รับผิดชอบ  

- ให้ความอนุเคราะห์การประสานงานโดยแจ้งไป
ยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครระดับ
มัธยมศึกษาทั้ง 109 โรงเรียน  
หน่วยงาน C โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
ภารกิจที่รับผิดชอบ  
ให้ความอนุเคราะห์เปิดฉายวีดิทัศน์เพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยให้ตอบ
แบบสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจหลัง
รับชมวีดิทัศน์ผ่าน Google Form  
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  
 
วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
(กำหนดที่ระดับ 5 เป็นการดำเนินการ 
Knowledge Management (KM) โดยจัดทำ
เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของสภา
กรุงเทพมหานคร) 
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. หนังสือเห็นชอบการกำหนดรูปแบบเนื้อหา
และรายละเอียดข้อมูลที่จะใช้เป็นสื่อผลิต
วิดีทัศน์ 
2. วีดีทัศน์ 
3. แบบสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับชมวีดิทัศน์ที่มีต่อภารกิจและบทบาทของ
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร  
4. เอกสารสรุปแบบสอบถามฯ ที่ได้รับ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวช้ีวัด  “ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

๕ ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การพัฒนา และเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

10 

๔ ร้อยละ 9๐ วัดระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากท่ีได้รับชม พร้อมรับข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Google Form 

9 

๓ ร้อยละ 8๐ เผยแพร่วิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) บนเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร และประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รับชม 

8 

๒ ร้อยละ 7๐ จัดทำวิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับภารกิจและบทบาทของสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และออกแบบและจัดทำแบบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ 

7 

๑ ร้อยละ 6๐ กำหนดรูปแบบเนื้อหาและรายละเอียดข้อมูลที่จะใช้เป็นสื่อผลิตวิดีทัศน์ โดยผ่านการ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 

6 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร           
ยุทธศาสตร์ย่อยที ่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ                                . 
เป้าประสงค์ที่  1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความสี่ยงและฟ้ืนคืนจากภัยพิบัติ                                    . 
กลยุทธที่  1.3.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย EM    
นโยบายผู้ว่าฯ (ปลอดภัยดี) P087 ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที ่                                                                          
 
ลำดับท่ี ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ 

2. ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับ
อัคคีภัยของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ระดับ 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การฝึกอบรมการป้องกันเหตุ
ฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของ
สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
(กน.) 
 
(ก. หมายถึง มาตรการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 256๖ 
กน. หมายถึง กลยุทธ์ทีห่น่วยงาน
กำหนดขึ้นเอง  

ระดับความสำเร็จของการ
ฝึกอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
และระงับอัคคีภัยของสำนักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต) 

นิยาม  
การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหลักสูตรการป้องกัน
เหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยในอาคารให้กับ
เจ้าหน้าทีข่องสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากร
กรุงเทพมหานครในสังกัด และพนักงานที่
เกี่ยวข้อง (รปภ./พนักงานทำความสะอาด) 
 
 
 
 

1. กิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกัน
เหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของ
สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เหตุฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ทันทีทันใด ทำให้เกิดการเสียชีวิต 
บาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่
ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลาม
ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้
ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการ
ลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของ
เชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรง 
ก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สิน
และชีวิต 
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  
 
วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
(โดยผลสำเร็จระดับ 5 เป็นการจัดทำรายงาน
สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน) 
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ 
2. หนังสือสั่งการให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ดำเนินการ 
3. หนังสือประสานงาน/การมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ 
๕. รูปภาพ/สื่อวีดิทัศน์ (ถ้ามี) 
6. รายงานผลการทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
7. คู่มือป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และ
รายงานการเผยแพร่คู่มือ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร” 
 
ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100 จัดทำคู่มือป้องกันเหตุฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขานุการสภา-
กรุงเทพมหานคร และเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

10 

4 ร้อยละ 90 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการประเมินความรู้ที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรม (Pre-
Post test) และได้รับคะแนนเพ่ิมข้ึนจำนวนร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ทำแบบ
ประเมินทั้งหมด 

9 

3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากรกรุงเทพมหานครใน
สังกัด และพนักงานที่เก่ียวข้องทุกคน (รปภ./พนักงานทำความสะอาด) เข้าร่วม
การฝึกอบรมและฝึกซ้อมเผชิญเหตุ  

8 

2 ร้อยละ 70 จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย การป้องกันเหตุฉุกเฉิน และระงับอัคคีภัยของ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

7 

1 ร้อยละ 60 ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินการ (Action Plan) 6 
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องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหาร หรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) 
ยุทธศาสตร์ที่      ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม           
ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี    ๕.๒ พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร              
เป้าประสงค์ที่ 5.2.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจการใช้งบประมาณ 
นโยบายผู้ว่าฯ (บริหารจัดการดี) P046 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)                                                            
 
ลำดับท่ี ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ 

1. ระดับความสำเร็จในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
จากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ 

ระดับ 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
กลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนจากการถ่ายทอดสดการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัย
สามัญ 
(กน.) 
 
(ก. หมายถึง มาตรการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 256๖ 
กน. หมายถึง กลยุทธ์ทีห่น่วยงาน
กำหนดขึ้นเอง) 
 

ระดับความสำเร็จในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 
จากการถ่ายทอดสดการประชุม
สภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ
(ผลลัพธ์) 

นิยาม  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง 
การรวบรวมประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครจาก
ประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live)  
การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ 
 
การถ่ายทอดสด หมายถึง การนำเสนอ
ถ่ายทอดสด (Facebook live) การประชุมสภา
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง Facebook ของ
สภากรุงเทพมหานคร โดยไม่มีการบันทึกภาพ 
บันทึกวีดีโอ (ข้อบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร ปี 2562 ข้อ 27) 

1. กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนจากการถ่ายทอดสดการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัย
สามัญ(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ 
หมายถึง การประชุมร่วมกันของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเป็นการประชุมตามปกติ
ประจำปี มีกำหนดสมัยละสามสิบวัน (ข้อบังคับ
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ปี 2562 ข้อ 
15 (1)) 
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  
 
วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
(โดยผลสำเร็จระดับ 5 เป็นการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินการในเว็บไซต์สภา
กรุงเทพมหานคร) 
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 
2. ภาพถ่ายบันทึกการถ่ายทอดสดการประชุม
สภากรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง Facebook 
Live ของสภากรุงเทพมหานคร 
3. รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้
จากการถ่ายทอดสด (Facebook Live) 
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กลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

4. บันทึกการเสนอรายงานสรุปความคิดเห็นต่อ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ผลการ
ดำเนินการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ” 
 
ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100 จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 10 
4 ร้อยละ 90 จัดทำสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับนำเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

9 

3 ร้อยละ 80 รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากช่องทาง Facebook Live 8 
2 ร้อยละ 70 ดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง Facebook Live 

ของสภากรุงเทพมหานครที่มีการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ ร้อยละ 100 
จากจำนวนครั้งของการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญท้ังหมด 

7 

1 ร้อยละ 60 วิเคราะห์ วางแผน กระบวนการรับฟังความเห็นประชาชน โดยการวางแผนการ
ดำเนินการ (Action Plan) 

6 
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ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 

และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตวัชีวั้ด โครงการ/กิจกรรมและส่วน
ราชการที่รับผิดชอบ 

4. ความสำเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน (Innovation 
Base)  
(สกก.) 

นิยาม  
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน 

และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกตใ์ช้
องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรอืคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข 
และหรือเพ่ิมความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือ
ให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ 
เพ่ือให้เกดิความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 
 
การประเมิน  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน (100 คะแนน)  ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : กระบวนการค้นหาและคัดเลือกแนวคิด 

ขัน้ตอนการดำเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐาน 
1. การค้นหาแนวคิด 10 1. แบบเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) 
 
 

โครงการนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน  
(สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร) 
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2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมให้ได้มาซึ่งแนวคิดแต่
ละแนวคดิ เช่น รายงานการประชุม หลักฐาน
การระดมความคิดเห็น หรอืการสร้างการมี
ส่วนร่วม ภาพถ่ายการจัดกจิกรรม เป็นต้น 

2. การคัดเลือกแนวคิด 10 1. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการ
พัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 2) จำนวน 3 
แนวคิด 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็น
กระบวนการหรือรูปแบบในการคัดเลือกแต่
ละแนวคิด 

   
 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 48 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ตวัชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการทีร่ับผดิชอบ 
5.1 ความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 
(สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร) 

นิยาม 
   ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 
ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง 
รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 
การดำเนินการ 

1. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มหน่วยงาน A คือ สำนักท่ีมี
ภารกิจงานอำนวยการ 

2. หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่
ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึง
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน ระดับ 1 
(60 

คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 

คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 

คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 

คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 

คะแนน) 
ความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 

90 92.5 95 97.5 100 

 

กิจกรรมการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและสว่น

ราชการที่รับผดิชอบ 
5.2 ร้อยละความสำเร็จใน
การพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการ
ภารกิจของหน่วยงาน (One 
Platform) 
(สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล) 

นิยาม 
   ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูล
สำหรับบูรณาการภารกิจของหนว่ยงาน โดยทุกหน่วยงานจะต้องสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือ
แบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือมาจัดทำชุดข้อมูลที่เป็นภารกิจหลักมี
เป้าหมายในการลดหรือปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหรือแบบรายงานให้มาใช้ผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่ง
หน่วยงานจะดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมลูและพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาล
ข้อมลูภาครัฐของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลขอ้มูลให้มีคุณภาพเป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 

เกณฑ์ 
การให้
คะแนน 

การดำเนินการ กำหนดเวลา 

ร้อยละ 25 1. แตง่ตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกร
ข้อมูลระดับหน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  
2. หน่วยงานทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบ
รายงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมลูใหค้รบถ้วนตาม
โครงสร้างของข้อมูลที่กำหนดไว้ หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ของหน่วยงาน  

ธันวาคม 2565 

 

กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการ
ภารกิจของหน่วยงาน  
(One Platform) 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตวัชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วน

ราชการทีร่ับผิดชอบ 
 เกณฑ์ 

การให้
คะแนน 

การดำเนินการ กำหนดเวลา 

 3. หน่วยงานจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของ
หน่วยงาน และหน่วยงานเสนอชุดข้อมูลที่จะ
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล โดยชุดข้อมลู
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 –2575) และ/หรือ 
แผนพัฒนากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561–2580) และสถาปัตยกรรมองค์กร
กรุงเทพมหานคร  
 

 

ร้อยละ 10 เมื่อคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน
นำเสนอเอกสาร ชุดขอ้มูลสำคัญของหน่วยงานต่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร  
 

มกราคม 2566 

ร้อยละ 20 เมื่อหน่วยงานดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ 
จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้ง
การทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing)  
 

มีนาคม 2566 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตวัชีวั้ด โครงการ/กิจกรรมและส่วน
ราชการที่รับผิดชอบ 

  
เกณฑ์ 
การให้
คะแนน 

การดำเนินการ กำหนดเวลา 

ร้อยละ 20 เมื่อหน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล 
โดยเริ่มนำเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565 
และปรับปรงุข้อมูลขอ้มลูให้มีความถกูต้อง มีความ
ครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนดในเอกสารชุดข้อมูลสำคัญ
ของหน่วยงาน  

เมษายน 2566 

รอ้ยละ 25 เมื่อหน่วยงานดำเนินการสร้างนวัตกรรมการ
ให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล 
จำนวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
กรงุเทพมหานครอย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม  
 

สิงหาคม 2566 

*ทัง้นี้ หน่วยงานต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยไม่ข้ามขั้นตอน
ใดข้ันตอนหนึ่ง 
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วิธีการคำนวณ 
หน่วยงานต้องดำเนินการตามแนวทางธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
ดังนี้ 
1. แตง่ตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน  
2. หนว่ยงานทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
และจดัทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถว้นตามโครงสร้าง
ของขอ้มูลที่กำหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทัง้กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวขอ้งกับข้อมูลของหน่วยงาน  
3. หน่วยงานจัดทำเอกสารชุดขอ้มูลสำคัญของหน่วยงานและหน่วยงานเสนอชุดข้อมูล ที่
จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 –2575) และ/หรือ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) และสถาปัตยกรรมองค์กร
กรุงเทพมหานคร  
4. คณะทางานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานนาเสนอเอกสารชุดข้อมูลสาคัญของ
หน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  
5. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและ
พจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) 
6. หน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูล โดยเริ่มนำเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565 
และปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบัน 
อย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน  
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตวัชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วน
ราชการที่รับผิดชอบ 

 7. หน่วยงานดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุด
ข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม  

8. ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลคุณภาพข้อมูลของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 

 
ชือ่ตัวชี้วัดที่ 1      ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล 
ชือ่โครงการที ่1    โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพ้ืนที่รอยต่อกับ

กรุงเทพมหานคร  (กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิต.ิ.-.....................................นโยบาย...-.......................................................................................... 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทำโครงการ 10 10             

2. การขออนุมัติจัดทำโครงการ 10 20             

3. คณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการของสภา
กรุงเทพมหานครกำหนดประเด็นการสัมมนา 

10 30 
            

4. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

10 40 
            

5. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการ  10 50             

6. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 20 70             

7. สรุปประเด็นในการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล 

10 80 
            

8. สรุปข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล 

10 90 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็ปไซต์ของ
สภากรุงเทพมหานคร 

5 95 
            

10. ติดตามประเมินผล 5 100             

รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
ภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

 
ชือ่ตัวชีวั้ดที่ 1      ระดับความสำเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภากรุงเทพมหานคร 
ชือ่โครงการที ่1    โครงการค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ..-.....................................นโยบาย...-.......................................................................................... 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

1. จัดทำโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน 10 10             

2. แต่งตัง้คณะทำงานดำเนินการโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภา
กรุงเทพมหานคร 

10 20 
            

3. จัดหา ขอเงินงวด 10 30             

4. กำหนดขั้นตอนและวิธีใช้ระบบฯ 10 40             

5. ติดต้ัง และทดสอบระบบฯ 20 60             

6. มีการใช้งานระบบฯ 20 80             

7. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานระบบฯ 
โดยมีผลความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

20 100 
            

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
ภารกิจงานจากการเจรจาตกลงการประเมนิผลการปฏิบัติราชการประจำป ี พ.ศ. 256๖ 

 
ชือ่ตัวชี้วัดที ่1      ระดับความสำเร็จในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ชือ่โครงการที ่1    กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  (กลุ่มงานกฎหมาย) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิต.ิ......-................................นโยบาย................-............................................................................. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. กำหนดแผนงานการให้คำปรึกษาด้าน
กฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 10 
            

2. สร้างบัญชี LINE official account 
ของกลุ่มงานกฎหมาย 

10 20 
            

3. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทราบ และ add friend 
บัญชี LINE official ของกลุ่มงาน
กฎหมาย 

10 30 

            

4. ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

20 50 
            

5. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ 

20 70 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

6. สรุปข้อมูล ข้อซักถาม ปัญหาที่ได้รับ
จากที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้
ความสนใจตามลำดับจากมากไปน้อย 

15 85 
            

7. นำประเด็นข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่
ได้รับจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไป
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ 

15 100 
            

รวม 7 ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที ่2      ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจการประชุมของคณะกรรมการสามัญประจำสภา
กรุงเทพมหานคร 

ชือ่โครงการที ่2    กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจการประชุมของคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร 
(กลุม่งานประชุมกรรมการสามัญ) 

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิต.ิ......-................................นโยบาย................-............................................................................. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. จัดทำแผนการปฏิบัติการ  10 10             

2. ทอดแบบสอบถามแก่ผู้ใช้งานถึงความ
ต้องการที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ระบบฯ 

10 20 
            

3. สรุปแบบสอบถาม และจัดทำผลการ
วิเคราะห์ความต้องการนำเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานทราบ 

10 30 
            

4. ประสานสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลเพื่อขอความอนุเคราะห์ 

10 40 
            

4. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบฯ 
ในบางส่วน 

10 50 
            

5. สำนักงานเลขานุการสภาฯ 
ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบฯ 
 

10 60             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

6. ดำเนินการทดสอบระบบฯ และใช้
งานระบบฯ 

20 80 
            

7. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ  

10 90 
            

8. รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที ่3      ระดับความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ชือ่โครงการที ่3   กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

(กลุม่งานญัตติและกระทู้) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิต.ิ......-................................นโยบาย................-............................................................................. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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. จัดทำแผนการปฏิบัติการ  10 10             

2. ทอดแบบสอบถามแก่ผู้ใช้งานถึงความ
ต้องการที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ระบบฯ 

10 20 
            

3. สรุปแบบสอบถาม และจัดทำผลการ
วิเคราะห์ความต้องการนำเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานทราบ 

10 30 
            

4. ประสานสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลเพื่อขอความอนุเคราะห์ 

10 40 
            

4. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบฯ 
ในบางส่วน 

10 50 
            

5. สำนักงานเลขานุการสภาฯ 
ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบฯ 

10 60             

6. ดำเนินการทดสอบระบบฯ และใช้
งานระบบฯ 

20 80 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

7. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มตี่อระบบ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ  

10 90 
            

8. รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ภารกิจประจำพืน้ฐาน (เฉพาะที่สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 

 
ชื่อโครงการ    กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ..............บริหารจัดการดี.............นโยบาย.......ข้อ 9. สภาคนเมืองรุ่นใหม่................................................... 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(รอ้ยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. กำหนดรูปแบบเนื้อหาและรายละเอียดข้อมูลที่จะ
ใช้เป็นสื่อผลิตวิดีทัศน์ โดยผ่านการเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงาน 

20 20 
            

2. จัดทำวิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภารกิจและบทบาทของสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และออกแบบและจัดทำ
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ 

20 40 

            

3. เผยแพร่วิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) บนเว็บไซต์สภา
กรุงเทพมหานคร และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รับชม 

20 60 
            

4. วัดระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
หลังจากท่ีได้รับชม พร้อมรับข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมาย 
 

20 80 

            



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 64 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(รอ้ยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

5. นำผลจากแบบประเมินความรู้ความเข้าใจและ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นที่ได้นำเสนอต่อประธานสภา
กรุงเทพมหานครทราบ  

20 100 
            

รวม 5 ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อโครงการ    กิจกรรมการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ.....ปลอดภัยดี.....นโยบาย.....ข้อ 15. ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที…่…... 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(รอ้ยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ของสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครในภาวะฉุกเฉิน 

20 20 
            

2. คณะทำงานฯ มีการประชุม เพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุ
ภาวะฉุกเฉิน 

20 40 
            

3. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากร
กรุงเทพมหานครในสังกัด และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
(รปภ./พนักงานทำความสะอาด) เข้ารับการอบรมและ
ฝึกซ้อมเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน 

20 60 

            

4. สามารถจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่
ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครใน
ภาวะฉุกเฉิน 

20 80 
            

5. มีการเผยแพร่แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครในภาวะ
ฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 

20 100 

            

รวม 5 ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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