แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)
100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00
(ระบบ)

100.000
(ระบบ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

19.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

6.6.6

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

4

5

6

7

8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

9

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

11

12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
13

13. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

3. รอยละการเผยแพรองคความรูที่ไดรับ
จากการกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรวมมือ
ของโครงการสภาบานพี่เมืองนองและ
ขยายความสัมพันธกับสภาเมืองตางประ
เทศ
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1. รอยละความสําเร็จของการจัดหรือเขา
รวมกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ ระหวางสภา
กรุงเทพมหานครกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็ นพ้ น
ื ที่รอย
ตอกับกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
สัมมนาตอการจัดกิจกรรมสัมมนาใหความ
รูความเขาใจในขน
ั ้ ตอนวิธีการและระเบียบ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี ของกรุงเทพ
มหานคร (ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สภากรุงเทพมหา
นคร
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6. รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
เผยแพร/แลกเปลี่ยนความรูและความคิด
เห็นระหวางสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เมืองเนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหา
นคร
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. รอยละของประชาชนที่เขารวมโครงการ
มีความรูความเขาใจในบทบาทหน าที่ของ
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพิ่มข้ น
ึ

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8. รอยละความสําเร็จในการประสาน
ติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามมติ
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร กรณี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติ

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12 . (1) รอยละความสําเร็จในการจัดเก็บ
เอกสารขอบัญญัติกรุงเทพมหานครดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (2) รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3. รอยละของจํานวนผูรับบริการ มีความ
พึงพอใจในการใหการสนับสนุน ดานสถาน
ที่เพื่อดําเนินกิจกรรมของหนวยงานอ่ น
ื 
(ผลลัพธ)

2.1.1 รอยละความสําเร็จองการกอหนี้ผูก
พัน
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19. รอยละความพึงพอใจของคณะ
กรรมการวิสามัญตอการจัดการประชุม
(ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6. ผูรับบริการ (ประธานสภากรุงเทพมหา
นคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร
คนที่ 1, รองประธาน สภากรุงเทพมหา
นคร คนที่2) มีความพึงพอใจตอเรื่องที่
นํ าเสนอเพื่อ ทราบและพิจารณาสงั ่ การ
(ผลลัพธ

17. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ในการแปลเอกสารและตรวจรางแกไข
เอกสารภาษาอังกฤษของสภากรุงเทพมหา
นคร (ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) จัดงานเรียบรอยแลว อยู
ระหวางการรวบรวมเอกสารการเบิกจาย

(5.1). โครงการสัมมนาของสมาชิก สํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการ สภา กทม.
กําหนดแนวทางการพิจารณารางขอ
บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบ
ประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
3.00
(Outcome) (ชองทาง)

3.000
(ชองทาง)

(ไตรมาส 3) ไดดําเนินการผลิตโปสเตอร (6.1). โครงการการประชาสัมพันธ
รายช่ อ
ื สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสร็จ งานของสภากรุงเทพมหานคร
เรียบรอยแลว และอยูระวางการจัดทําสื่อ ความกาวหน าของงาน :100.00%
สิ่งพิมพและวิทยุโทรทัศนตามแผนการประ
ชาสัมพันธ

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

28.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ไดรับความเห็นชอบการ
ดําเนินโครงการจากประธานสภากรุงเทพ
มหานคร อยูระหวางจัดทําโครงการ และ
กําหนดวันที่จัดงาน โดยประธานสภา
กรุงเทพมหานครจะขอประทานฤกษจาก
สมเด็จพระสังฆราชฯ

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จัดประชุมคณะทํางาน
(8.1). โครงการสงเสริมความรูเกี่ยว สํานักงานเลขานุการ
โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับบทบาท กับบ
 ทบาทหน าที่ของสภา
สภา กทม.
หน าที่ของสภากรุงเทพมหานครและ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหแก
กรุงเทพมหานครใหแกประชาชน
ประชาชนเพื่อวางแผนการดําเนินโครงการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ฯ - เนื่องจากสภาฯ และผูบริหาร
กรุงเทพมหานครมีแผนจะพิจารณารางขอ
บัญญัติฝบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เร็วข้ น
ึ
กวาปกติ โดยจะเริ่มมีการประชุมในเดือน
มิถุนายน 2562 และจะสน
ิ้ สุดภายในเดือน
กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็ นชวงเวลาเดียวกับ
การดําเนินโครงการตามขน
ั ้ ตอนการปฏิบัติ
งานของโครงการดังกลาวในขน
ั ้ ตอนที่ 3 5 จึงจําเป็ นตองขอขยายระยะเวลาดําเนิน
โครงการออกไปถึงเดือนกันยายน 2562 ทัง้ นี้ สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพ
มหานคร ไดรายงานใหคณะผูตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร (นํ าโดย นางมาลี ภิรมย
จิตต ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)
ทราบแลว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
2,000.00
(Outcome)
(เลม)

2.000
(เลม)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) รวบรวมขอบัญญัติ กทม.
(12.1). โครงการพัฒนาระบบการจัด สํานักงานเลขานุการ
ทัง้ หมดตงั ้ แต พ.ศ. 2516 ถึงปัจจุบัจน
เก็บเอกสารดานกฎหมายที่เกี่ยวของ สภา กทม.
เรียบรอยแลว และอยูระหวางสํารวจความ กับภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร
พึงพอใจของผูใชบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : วันที่ 2 เมษายน (13.1). การใหการสนับสนุนดาน
2562 สํานักงานตรวจสอบภายใน
สถานที่ในการดําเนินกิจกรรมของ
นํ านักศึกษาหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ หนวยงานอ่ น
ื
ภายใน รุนที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ หองประชุม ความกา วหน าของงาน :100.00%
สภากรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เมษายน 2
562 คณะผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากเมืองหางโจว เยี่ยมคารวะประธานสภา
กรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร / 28/5/2562 : อยูระ
หวาง -ตรวจสอบอุปกรณระบบภาพและ
เสียงใหอยูในสภาพพรอมใชงาน -จัด
เตรียมความพรอมของหองประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร / 21/6/2562 : อยูระ
หวาง -ตรวจสอบอุปกรณระบบภาพและ
เสียงใหอยูในสภาพพรอมใชงาน -จัด
เตรียมความพรอมของหองประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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(2.1). โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) คณะผูแทนจากสภามหานคร (3.1). โครงการสภาบานพี่ เมืองนอง สํานักงานเลขานุการ
อินซอน สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 10 คน และขยายความสัมพันธกับสภาเมือง สภา กทม.
มีกําหนดการเดินทางเยือนสภากรุงเทพ
ตางประเทศ
มหานคร เพื่อเขาเยี่ยมคารวะประธานสภา ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานครและหารือแลกเปลี่ยน
ความรวมมือในดานตางๆ ตามโครงการ
สภาบานพี่เมืองนอง ในชวงเดือน
กรกฎาคม 2562

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7. หนังสือดานกฎหมายที่เป็ นขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต พ.ศ. 2558 2561

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(4.1). สัมมนารวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
ปริมณฑลที่เป็ นพ้ น
ื ที่รอยตอกับ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :19.00%

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11. รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบ
จัดเก็บและสืบคนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภากรุงเทพมหานคร โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ขอชะลอโครงการ

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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(ไตรมาส 3) อยูระหวางทดลองใชงาน

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) จัดอบรมเจาหน าที่ที่ปฏิบัติ
(1.1). โครงการพัฒนาการปฏิบัติ
สํานักงานเลขานุการ
หน าที่ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ หน าที่ ในการประชุมคณะกรรมการ สภา กทม.
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย วิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบ
ประจําปี  พ.ศ. 2563 และรายงานผลการ ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.
ดําเนินโครงการใหผูบริหารทราบแลวเตา 2563
มแผนงานที่วางไว ตามหนังสือฝายบริหาร ความกาวหน าของงาน :100.00%
งานทว
ั ่ ไป ที่ 958/2562 ลว . 10 มิ.ย. 62

คร

ผลงานลาสุด

(7.1). โครงการการจัดงานวันสภา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) ผูชวยเลขานุการประจําคณะ (9.1). โครงการพัฒนาระบบการจัด สํานักงานเลขานุการ
กรรมการสามัญใชงานระบบการจัดเก็บ
เก็บและสืบคนกฎหมายเกี่ยวของกับ สภา กทม.
และสืบคนกฎหมายฯ ในการปฏิบัติหน าที่ - ภารกิจของคณะกรรมการสามัญ
เตรียมขอมูลเพื่อจัดทําแบบสอบถามขอมูล ประจําสภากรุงเทพมหานครโดย
การใชงานระบบฯ และความพึงพอใจของผู ระบบอิเล็กทรอนิกส
ใชงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : ติดตามญัตติที่
สภากรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบใน
คราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร /
29/5/2562 : ติดตามญัตติที่สภา
กรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร / 20/6/2562
: ติดตามญัตติที่สภากรุงเทพมหานครให
ความเห็นชอบในคราวประชุมสภากรุงเทพ
มหานคร
(ไตรมาส 3) ผูจางไดสงมอบหนังสือรวม
ขอบํญญัติ กทม. ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางแลว

(10.1). กิจกรรมการประสานติดตาม สํานักงานเลขานุการ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ สภา กทม.
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร กรณี
สมาชิก สภากรุงเทพมหานครเสนอ
ญัตติ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(11.1). โครงการจัดทําหนังสือรวม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) / 31/10/2561 : ผูวาราชการ (14.1). การกอหนี้ผูกพัน
กรุงเทพมหานคร เห็นชอบรายละเอียด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และราคากลาง / 27/11/2561 : อยูระหวาง
คณะกรรมการขอความเห็นชอบราย
ละเอียดลักษณะเฉพาะและราคากลาง /
28/12/2561 : ครุภัณฑ ตามงบประมาณ
รายจายประจําปี งบประมาณปี 2562
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คา
ครุภัณฑ) จํานวน 10 รายการ ดําเนินการ
แลว ดังนี้ 1. จัดซ้ อ
ื ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 5 รายการ บริษท
ั สงมอบของแลว
อยูระหวางคณะกรรมการตรวจรับ 2. จัด
ซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน
2 เครื่อง บริษท
ั สงมอบของแลว อยู
ระหวางคณะกรรมการตรวจรับ 3. จัดซ้ อ
ื
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
อยูระหวางบริษท
ั สงมอบของ 4. จัดซ้ อ
ื มาน
ปรับแสง จํานวน 5 ชุด อยูระหวางบริษท
ั
สงมอบของ / 24/1/2562 : ครุภันฑ ตาม
งบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ ปี 
2562 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง (คาครุภัณฑ) จํานวน 10 รายการ ได
ดําเนินโครงการแลวเสร็จเรียบรอยแลว

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 25/4/2562 : เรื่องเพื่อทราบ (16.1). การกลน
ั ่ กรองเรื่องเสนอ
ประธานสภาฯ จํานวน 6 เรื่อง รองประธาน ประธาน สภากรุงเทพมหานครและ
สภาฯ คนที่หนึ่ง จํานวน 1 เรื่อง รอง
รองประธาน สภากรุงเทพมหานคร
ประธานสภาฯ คนที่สอง จํานวน 15 เรื่อง ความกาวหน าของงาน :100.00%
2. เรื่องเพื่อพิจารณาสงั ่ การ ประธานสภาฯ
จํานวน 28 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่
หนึ่ง จํานวน 32 เรื่อง รองประธานสภาฯ
คนที่สอง จํานวน 16 เรื่อง / 27/5/2562:
เรื่องเพื่อทราบ ประธานสภาฯ จํานวน 27
เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จํานวน
3 เรื่อง รองประธานสภาฯ คนที่สอง จํานว
น 17 เรื่อง 2. เรื่องเพื่อพิจารณาสงั ่ การ
ประธานสภาฯ จํานวน 28 เรื่อง รอง
ประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จํานวน 55 เรื่อง
รองประธานสภาฯ คนที่สอง จํานวน 11
เรื่อง / 17/6/2562 : เรื่องเพื่อทราบ
ประธานสภาฯ จํานวน 28 เรื่อง รอง
ประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จํานวน 3 เรื่อง
รองประธานสภาฯ คนที่สอง จํานวน 21
เรื่อง 2. เรื่องเพื่อพิจารณาสงั ่ การ ประธาน
สภาฯ จํานวน 42 เรื่อง รองประธานสภาฯ
คนที่หนึ่ง จํานวน 41 เรื่อง รองประธาน
สภาฯ คนที่สอง จํานวน 9 เรื่อง

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

าน

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ห

ระดับ

6.6.6

ม

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

10. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ ในการปฏิบัติหน าที่การจัด
ประชุมตามเกณฑที่กําหนด

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : จัดประชุมใหแก (15.1). การจัดประชุมคณะ
คณะกรรมการวิสามัญ 11 คณะ จํานวน
กรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติทว
ั่
17 ครัง้  / 27/5/2562 : จัดประชุมใหแก
ไป
คณะกรรมการวิสามัญ 7 คณะ จํานวน 16 ความกาวหน าของงาน :100.00%
ครัง้  / 20/6/2562 : จัดประชุมใหแกคณะ
กรรมการวิสามัญ 9 คณะ จํานวน 15 ครัง้

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : นักวิเทศ
(17.1). กิจกรรมการแปลเอกสาร
สํานักงานเลขานุการ
สัมพันธ กลุมงานตางประเทศ สลส.กทม และ การตรวจรางเอกสารของ สภา สภา กทม.
ไดดําเนินการแปลจดหมายอิเล็กทรอนิกส กรุงเทพมหานคร
ประสานงานจากเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประชาชนจีน ในการเยือนของเลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสตแหงเมืองคุนหมิง /
28/5/2562 : นักวิเทศสัมพันธ กลุมงาน
ตางประเทศ สลส.กทม. ไดดําเนินการแปล
จดหมายอิเล็กทรอนิกสประสานงานกับเจา
หน าที่ของเทศบาลเมืองชานตง ในกากร
เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อเขา
เยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหฟาน
คร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) /
21/6/2562 : นักวิเทศสัมพันธ กลุมงาน
ตางประเทศ สลส.กทม. ไดดําเนินการแปล
หนังสือคอบรับคําเชิญของคณะสภา
มหานครอินชอน ในการเดินทางเยือนสภา
กรุงเทพมหานครชวงเดือนกรกฎาคม 2
562 ตามโครงการสภาบานพี่เมืองนองฯ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

18. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ในการจัดคํากลาวและการโตตอบจดหมาย
ภาษาอังกฤษ (ผลลัพธ)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

19

1. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการใหการตอนรับและใหความรูแก
หนวยงานอ่ น
ื  (ผลลัพธ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : ไมมีการจัด
(18.1). กิจกรรมการจัดทําคํากลาว
ทําคํากลาวและการโตตอบหนังสือ /
และการโตตอบจดหมายภาษาอัง
28/5/2562 : นักวิเทศสัมพันธ กลุมงาน
กฤษ
ตางประเทศ สลส.กทม. ไดดําเนินการจัด ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทํารางคํากลาว (ตอนรับ) ของประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เพื่อตอนรับคณะผูแทน
จากเทศบาลเมืองชานตง ในการเยี่ยม
คารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) /
21/6/2562 : นักวิเทศสัมพันธ กลุมงาน
ตางประเทศ สลส.กทม. ไดจัดทําราง
จดหมายโตตอบอิเล็กทรอนิกส ภาษา
อังกฤษประสานกับเจาหน าที่ตางประเทศ
ของสภามหานครอินซอน ในเรื่องการเลื่อน
ชวงการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหา
นคร
(ไตรมาส 3) อยูระหวางการวางแผนเพื่อ (19.1). การใหการตอนรับและให
เตรียมการดําเนินงาน และปรับปรุงขอมูล ความรูแกหนวยงานอ่ น
ื
ใหทันสมัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ผลงานลาสุด
100.000
(ครัง้ /เดือน)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 25/4/2562 : จัดทําขาวหรือ (20.1). การจัดทําขาวเพื่อ
สํานักงานเลขานุการ
ภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธทาง
ประชาสัมพันธสภากรุงเทพมหานคร สภา กทม.
เว็บไซตของสํานักงานเลขานุการสภา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 เรื่อง/เดือน 1.
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. ร.ต.
ต.เกรียงศักดิ ์ โลหะชาละ ประธานสภา
กรุงเทพมหานครเป็ นประธานการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่สอง (ครัง้ ที่ 1) ประจําปี พุทธศักราช
2562 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร คณะผูบริหารกรุงเทพ
มหานคร และเจาหน าที่ผูเกี่ยวของ รวม
ประชุม ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหา
นคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 2. เมื่อวันที่
12 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น. ร.ต.ต.เกรียง
ศักดิ ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหา
์ ิทธิ ์
นคร เขารวมพิธีพลีกรรมตักน้ํ าศักดิส
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน
ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เป็ นประธาน สําหรับพระราชพิธีบรมราชา
ภิเษก พุทธศักราช 2562 และเชิญคนโท
์ ิทธิ ์ จากหอศาสตราคมในพระบรม
นํ้ าศักดิส
มหาราชวังไปเก็บรักษา ณ หองดอกแกว
กระทรวงมหาดไทย 3. 22 เม.ย. 62 เวลา
10.00 น. นายไพฑูรย ขัมภรัตน สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะ
กรรมการวิสามัญศึกษาขอเท็จจริงและ
กฎหมายที่ใชในการบริหารจัดการพ้ น
ื ที่
เกาะรัตนโกสินทรชน
ั ้ ในและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง
พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่
ตรวจสถานีสูบน้ํ าประตูระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่
เกาะรัตนโกสินทร จํานวน 3 แหง
ประกอบดวย สถานีสูบน้ํ าคลองโองอาง
ประตูระบายน้ํ าวัดราชบพิธ (คลองโองอาง)
และสถานีสูบน้ํ าเทเวศน เพื่อศึกษา
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการระบาย
นํ้ าและการแกไขปัญหาน้ํ าเนาเสียเกาะ
รัตนโกสินทรอันเป็ นการสงเสริมใหพ้ น
ื ที่ดัง
กลาวเป็ นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
สําคัญ / 29/5/2562 : (1 พ.ค. 62) เวลา
10.00 น. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ ์ โลหะชาละ
ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็ นประธาน
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครัง้ ที่ 5)
ประจําปี พุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ
เมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู
บริหารกรุงเทพมหานคร และเจาหน าที่ผู
เกี่ยวของ รวมประชุม ณ หองประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (8
พ.ค. 62) เวลา 10.00 ร.ต.ต. เกรียงศักดิ ์
โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร
เป็ นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหา
นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครัง้ ที่
6) ประจําปี พุทธศักราช 2562 โดยมี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.
อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร คณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร และ
เจาหน าที่ผูเกี่ยวของ รวมประชุม ณ หอง
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอรา
วัตพัฒนา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2
ดินแดง (21 พ.ค. 62) เวลา 09.30 น. พล.
ต.ท. ธีระศักดิ ์ งวนบรรจง สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการการจราจรขนสงและการ
ระบายน้ํ า ประจําสภากรุงเทพมหานคร พ
รอมดวยคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน า
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวม (Pipe Jacking) บริเวณ
ถนนทรงสวัสดิ ์ ถนนเยาวราช และถนน
เจริญกรุง โดยมีคณะผูบริหาร ขาราชการ
และเจาหน าที่สํานักการระบายน้ํ า
สํานักงานเขตสัมพันธวงศ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ใหการตอนรับและรวมลงพื้นที่
/ 21/6/2562 : 1. (12 มิ.ย. 62) เวลา 10.
00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ ์ โลหะชาละ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็ น
ประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่2)
ประจําปี พุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ
เมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู
บริหาร และเจาหน าที่ผูเกี่ยวของ รวมประ
ชุม ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ศาลาวาการกทม.1 (เสาชิงชา) ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ไดเสนอรางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณราย
จายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดย
กรุงเทพมหานครไดตงั ้ งบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน
83,398,920,000 บาท จําแนกไดดังนี้ 1.
งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร
จํานวน 83,000,000,000 บาท แบงเป็ น
รายจายประจํา จํานวน 83,000,000,000
บาท โดยจายจากรายไดประจําของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน
83,000,000,000 บาท 2.งบประมาณราย
จายของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
จํานวน 398,920,000 บาท แบงเป็ น ราย
จายประจํา จํานวน 283,285,000 บาท
โดยจายจากรายไดประจําของการพาณิชย
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน
558,472,740 บาท รายจายพิเศษ จํานวน
115,635,000 บาท โดยจายจากกําไร
สะสมของการพาณิชยของกรุงเทพมหา
นคร จํานวน 115,635,000 บาท ทัง้ นี้
กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดทํางบ
ประมาณแบบสมดุล โดยพิจารณาการขอ
งบประมาณรายจายของหนวยงานตาม
ความจําเป็ นเรงดวน ภาระผูกพันของงาน
และโครงการตางๆ ตามขอบัญญัติกรุงเทพ
มหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2529 โดยประมาณการรายรับของกรุงเทพ
มหานคร จํานวน 83,000 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีงบประมาณที่ผานมา จํานวน
3,000 ลานบาท คิดเป็ นรอยละ 3.75 ใน
สวนของประมาณการรายรับของงบการ
พาณิชยของกรุงเทพมหานคร จํานวน
674.11 ลานบาท ลดลงจากปีงบประมาณที่
ผานมา จํานวน 76.50 ลานบาท คิดเป็ น
รอยละ 10.19 นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครไดเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลเป็ นเงินอุดหนุนอีก
สวนหนึ่ง ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของ
รัฐบาล ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกลาว
เพิ่มเติมวา รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได
พิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ นในการใช
จายงบประมาณตามภารกิจและอํานาจ
หน าที่ของหนวยงานที่จะตองเกิดความคุม
์ ละ
คา ประหยัด คํานึงถึงผลสัมฤทธิแ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจาย
งบประมาณและความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตางๆ ได
แก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชา
ติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศนประเทศไทย 4.0
ของรัฐบาล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2556-2575) ที่ได
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพฯไปสู “มหานคร
แหงเอเชีย” ในปี พ.ศ.2575 และแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี  พ
.ศ.2563 อยางไรก็ดี งบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถ
จําแนกตามดานของงบประมาณ 7 ดาน
ดังนี้ 1.ดานการบริหารทว
ั ่ ไป จํานวน 2
5,474.58 ลานบาท คิดเป็ นรอยละ 30.69
2.ดานการโยธาและระบบจราจร จํานวน
16,362.41 ลานบาท คิดเป็ นรอยละ 19.71
3.ดานการรักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบรอย จํานวน 13,586.99 ลาน
บาท คิดเป็ นรอยละ 16.38 4.ดานการ
ระบายน้ํ าและบําบัดน้ํ าเสีย จํานวน 9,863.
02 ลานบาท คิดเป็ นรอยละ 11.88 5.ดาน
การสาธารณสุข จํานวน 6,733.26 ลาน
บาท คิดเป็ นรอยละ 8.11 6.ดานการพัฒนา
และบริการสังคม จํานวน 6,345.50 ลาน
บาท คิดเป็ นรอยละ 7.65 และ 7.ดานการ
ศึกษา จํานวน 4,634.24 ลานบาท คิดเป็ น
รอยละ 5.58 ภายหลังจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครย่ น
ื เสนอรางขอบัญญัติฯ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดรวมกันอภิ
ปราย และตงั ้ ขอสังเกตเกี่ยวกับการใชงบ
ประมาณของกรุงเทพมหานครอยางกวาง
ขวางในประเด็นตางๆ อาทิ ประเด็นราย
จายงบกลาง นายธวัชชัย ฟั กอังกูร ไดตงั ้
ขอสังเกตวา การใชงบกลางของ
กรุงเทพมหานครที่ผานมายังไมสอดคลอง
กับกฎหมายและพระราชบัญญัติวินัยการ
เงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งหากไมมี
การแกไขจะทําใหเกิดความเสียหายใน
อนาคต ดังนัน
้ กรุงเทพมหานครจึงควรออก
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีการ
งบประมาณ เพื่อใหการบริหาร
กรุงเทพมหานครเป็ นไปอยางถูกตองตามก
ฎหมาย มีประสิทธิภาพ และมีความคลอง
ตัว ประเด็นความคุมคา และประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณ นายภาส ภาสสัทธา
ไดตงั ้ ขอสังเกตวา ตามขอเท็จจริงใน
ปั จจุบันพบวาจํานวนเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทงั ้  437
แหง มีจํานวนนอยลง สํานักการศึกษาจะมี
การพิจารณาใหเด็กมารวมทํากิจกรรมบูรณ
าการระหวางโรงเรียนไดหรือไม รวมทงั ้
การกอสรางอาคารของหลายโรงเรียนใน
ขณะที่จํานวนนักเรียนลดลงยังจําเป็ นหรือ
ไม รวมทงั ้ การกอสรางอาคารเรียนในปีที่
ผานมามีการกอสรางผิดแบบ และแกไข
แบบเอง จึงขอใหระมัดระวังเนื่องจากเป็ น
ไปดวยความไมถูกตอง และอาจสงผลใน
เรื่องของการตรวจสอบในอนาคต 2. (13
มิ.ย. 62) เวลา 15.30 น. สภากรุงเทพหา
นครไดตงั ้ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ครัง้ ที่ 1/2562 ณ หองประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติเลือก
นายคํารณ โกมลศุภกิจ เป็ นประธานกรรม
การ นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ เป็ นรอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่ง นายไพฑูรย
ขัมภรัตน เป็ นรองประธานกรรมการคนที่
สอง นายสมพงษ เวียงแกว เป็ นรอง
ประธานกรรมการคนที่สาม และนางสุ
กัญญา สุวัฒนวงศ เป็ นกรรมการและเลขา
นุการ และมีมติตงั ้ คณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณางบประมาณของหนวยงานตางๆ
ทัง้ หมด 15 คณะ และคณะอนุกรรมการจะ
เขามารายงานตอคณะกรรมการวิสามัญฯ
ตัง้ แตวันที่ 1 กรกฎาคม เป็ นตนไป 3. (18
มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. พลต.ท.ธีระศักดิ ์
งวนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ในฐานะคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบ
ประมาณของสํานักการระบายน้ํ า พรอม
คณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายชยาวุธ ศิริ
ยุทธวัฒนา นายอภิรัตน ศิวพรพิทักษ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูบริหาร
และเจาหน าที่สํานักการระบายน้ํ าที่เกี่ยว
ของ เจาหน าที่สํานักงบประมาณ กทม.
ลงพื้นที่ตรวจจุดกอสรางโครงการกอสราง
อุโมงคระบายน้ํ าคลองแสนแสบจากอุโมงค
ระบายน้ํ าคลองแสนแสบ และคลอง
ลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130
เพื่อขยายความยาวอุโมงคระบายน้ํ า เพื่อ
เพิ่มอาคารรับน้ํ าออกไปตามแนวคลองแสน
แสบถึงคลองลาดพราว 130 และเรงระบาย
นํ้ าออกจากพ้ น
ื ที่บางสวนของเขตบางกะปิ 
เขตสะพานสูง เขตบึงกุม และเขตคันนา
ยาว โดยจะเพิ่มพ้ น
ื ที่ในการระบายน้ํ าลง
อุโมงคอีกประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร
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3.00
(Output) (ครัง้ /เดือน
)

ห

6.6.6

กร
ุงเ

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

13. จํานวนครัง้ ในการเผยแพรขาวสารสภา
กรุงเทพมหานครทางเว็บไซตสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

พ

20

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/6

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
75.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

100.000
(วัน)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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14. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ไดมีการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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15. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณารางขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปี  (ผลลัพธ
)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่
มีตอการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ
(ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

25

12. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอเอกสารประกอบการประชุมคณะ
กรรมการสามัญ (ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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16. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการจัดทํารายงานการประชุมคณะ
กรรมการสามัญ (ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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7. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตอการยกรางญัตติที่เส
นอ (ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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11. ระดับความสําเร็จในการยืนยันมติ ที่
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ผลผลิต
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.00
(วัน)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : 1.จัดทํารายงาน (21.1). การจัดการประชุมสภา
การประชุมเพื่อนําเขาคณะอนุกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจรายงานการประชุมฯ และคณะ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
พิจารณา 2. ดําเนินการเพื่อเวียนหนังสือ
ปิ ดประกาศคําสัง่ เปิ ดสมัยประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัย
ที่สอง ป ระจําปี พุทธศักราช 2562 มีกําหน
ด 30 วัน นับตงั ้ แตวันที่ 1 - 30 เมษายน
2562 3. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่สอง (ครัง้ ที่ 1) 4. จัดทําหนังสือเชิญ
ประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม 5. จัดเตรียมสถานที่หองประชุม
สภากรุงเทพมหานครแหงใหมที่ กทม. 2
(ดินแดง) และจัดการประชุมสภาฯ สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พุทธสัก
ราช 2562 ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหา
นคร กทม. 2 (ดินแดง) / 27/5/2562 : จัดทํารายงานการประชุมเพื่อนําเขาคณะ
อนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประ
ชุมฯ พิจารณา - จัดทําคําสัง่ ขยายสมัย
ประชุมสภากรุวเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พุทธศักราช 2
562 ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 มีกําหนดครัง้
ละ 15 วัน รวม 30 วัน ขยายถึงวันที่ 30
พฤษภาคม 2562 - จัดทําระเบียบวาระการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สอง (ครัง้ ที่ 5) ถึง (ครัง้ ที่ 8)
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม และจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุม - จัดเตรียม
สถานที่หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร
แหงใหมที่ กทม.2 (ดินแดง) และจัดการ
ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่
สอง ประจําปี พุทธศักราช 2562 ณ หอง
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร กทม.2 (ดิน
แดง) / 20/6/2562 : จัดทํารายงานการ
ประชุมเพื่อนําเขาคณะอนุกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมฯ และคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมฯ พิจารณา ดําเนินการเพื่อเวียนหนังสือปิดประกาศ
คําสัง่ เปิ ดสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแนก ประจําปี
พุทธศักราช 2562 มีกําหนด 30 วัน นับ
ตัง้ แตวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562 และ
คําสัง่ ปิดสมัยประชุมวิสามัญ - ดําเนินการ
เพื่อเวียนหนังสือปิดประกาศคําสัง่ เปิ ดสมัย
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พุทธศักราช 2
562 มีกําหนด 30 วัน นับตงั ้ แตวันที่ 1 30 กรกฎาคม 2562 - จัดทําหนังสือเชิญ
ประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม - จัดเตรียมสถานที่หองประชุม
สภากรุงเทพมหานครแหงใหมที่ กทม.2
(ดินแดง) และจัดการประชุมสภาฯ สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่แรก ประจําปี
พุทธศักราช 2562 ณ หองประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร กทม.2 (ดินแดง) และ
ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : 1. อยูระหวาง (23.1). การจัดประชุมคณะ
รอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เสนอราง กรรมการวิสามัญ พิจารณารางขอ
ขอบัญญัติงบประมาณตอสภา
บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบ
กรุงเทพมหานคร 2. มีการประชุมหารือระ ประมาณรายจายประจําปี
หวางวภาฯ ฝ ายบริหาร และเจาหน าที่ผู
ความกา วหน าของงาน :100.00%
เกี่ยวของ เพื่อเตรียมวางแผนการจัด
ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ 3. จัด
ทํารางกําหนดการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการวิสามัญ ฯ เนอสมาชิกสภาฯ
พิจารณาในเบื้องตนแลว / 27/5/2562 : อยูระหวางรอ ผว.กทม. เสนอรางขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ตอสภา
กรุงเทพมหานคร + มีการประชุมหารือ
ระหวางสภาฯ ฝ ายบริหาร และเจาหน าที่ที่
เกี่ยวของ เพื่อเตรียมวางแผนการจัด
ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ - จัดทําราง
กําหนดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิ
สามัญฯ เสนอสมาชิกฯ พิจารณาในเบื้องตน
แลว - ประสานงานกลุมงานกฎหมายจัด
เตรียมขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจา
ยประจําปี  และเตรียมทําสําเนาแจกสมาชิก
สภาฯ / 20/6/2562 : - จัดการประชุมคณะ
กรรมการวิสามัญฯ ครัง้ แรก - จัดทําคําสัง่
คณะกรรมการวิสามัญฯ - จัด
ทํากําหนดการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการวิสามัญฯ - จัดทําหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ - จัด
ทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
วิสามัญฯ - จัดทําคําสัง่ สํานักงานเลขานุการ
สภาฯ เพื่อมอบหมายงานใหขาราชการและ
ลูกจางปฏิบัติหน าที่เกี่ยวกับการพิจารณา
รางขอ
 บ
 ญ
ั ญัตงิ บประมาณรายจา ยประจาํ ปี

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 26/4/2562 : 1.อยูระหวาง
(25.1). การจัดทําเอกสารประกอบ
การสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจใน
การประชุมคณะกรรมการสามัญ
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทําเอกสารประกอบการประชุมของคณะ
กรรมการสามัญ 2.อยูระหวางการจัดการ
ประชุมของคณะกรรมการสามัญ 11คณะ
3.จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 27
ครัง้  / 28/5/2562 : - รายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจการจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ
ครัง้ ที่ 1 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 31 มีนาคม 2562) จัดทําเอกสารประกอบ
การประชุมรวม 206 ครัง้  ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจฯ รอยละ 95.60 - อยู
ระหวางการจัดการประชุมของคณะ
กรรมการสามัญ - จัดทํารายงานการประ
ชุม จํานวน 34 ครัง้  / 20/6/2562 : - อยู
ระหวางการจัดการประชุมคณะกรรมการ
สามัญ 11 คณะ - จัดทําเอกสารประกอบ
การประชุม จํานวน 23 ครัง้

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

คร

ผลงานลาสุด

าน

เป าหมาย

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : จัดทําสรุปสาระ (22.1). กิจกรรมสรุปสาระสําคัญของ สํานักงานเลขานุการ
สําคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการ
เรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุม สภา กทม.
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร สภากรุงเทพมหานคร
ขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงาน
ความกา วหน าของงาน :100.00%
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 3
ครัง้  / 27/5/2562 : จัดทําสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุม
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร
ขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 5
ครัง้  / 20/6/2562 : จัดทําสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยแรก ประจําพุทธสักราช 2562 เพื่อ
เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของ
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
จํานวน 2 ครัง้

ห

ระดับ

6.6.6

(ไตรมาส 3) 26/4/2562 : 1.จัดการประชุม (24.1). การจัดประชุมคณะ
คณะกรรมการสามัญ จํานวน 27 ครัง้  2. กรรมการสามัญ
อยูระหวางการสรุปรายงานผลการสํารวจ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ความพึงพอใจการจัดการประชุมคณะ
กรรมการสามัญ ครัง้ ที่ 1 และจัดการ
ประชุมคณะกรรมการสามัญ จํานวน
11คณะ / 28/5/2562 : - จัดการประชุม
คณะกรรมการสามัญ จํานวน 34 ครัง้  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
จัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ ครัง้ ที่
1 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562) จัดการประชุมคณะ
กรรมการสามัญ รวมจํานวน 206 ครัง้ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจฯ รอยละ 95.
90 - อยูระหวางจัดการประชุมคณะ
กรรมการสามัญ จํานวน 11 คณะ /
20/6/2562 : - จัดประชุมคณะกรรมการ
สามัญ จํานวน 23 ครัง้  - อยูระหวาง
จัดการประชุมคณะกรรมการสามัญ จํานวน
11 คณะ

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 26/4/2562 : 1.อยูระหวาง
(26.1). การจัดทํารายงานการ
การสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจใน
ประชุมคณะกรรมการสามัญ
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
สามัญ 2.จัดทํารายงานการประชุม จํานวน
27 ครัง้ ๆ ละ 11 ชุด / 28/5/2562 : - อยู
ระหวางสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจใน
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
ทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
สามัญ - จัดทํารายงานการประชุม จํานวน
34 ครัง้ ๆ ละ 11 ชุด / 20/6/2562 : อยู
ระหวางจัดการประชุมของคณะกรรมการ
สามัญ 11 คณะ - จัดทํารายงานการประ
ชุม จํานวน 23 ครัง้ ๆ ละ 11 ชุด

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

ม

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

4. รอยละของผูรับบริการมี ความพึงพอใจ
ในการจัดประชุม สภากรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ

ท
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กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : ดําเนินการยก (27.1). การยกรางญัตติที่เสนอโดย สํานักงานเลขานุการ
รางญัตติ จํานวน 3 เรื่อง โดยมีขน
ั ้ ตอน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สภา กทม.
ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภา
ความกา วหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานครตองการเสนอและ
ประสานขอมูล สอบถามรายละเอียด
ประเด็นสําคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะ
นํ าเสนอตอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
2. สืบคน รวบรวมขอมูลในเรื่องที่
เกี่ยวของกับประเด็นที่สมาชิกฯตองการ
นํ าเสนอเป็ นญัตติ 3. วิเคราะหขอมูลและ
สรุปขอมูลเพื่อเตรียมนํามาเขียนเป็ นญัตติ
4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นํ าเสนอผู
บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นํ าเสนอสมาชิก
สภาฯ ผูย่ น
ื ญัตติลงนาม พรอมสมาชิก
สภาฯ ผูรับรอง / 27/5/2562 : ดําเนินการ
ยกรางญัตติ จํานวน 3 เรื่อง โดยมีขน
ั ้ ตอน
ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตองการเสนอและ
ประสานขอมูล สอบถามรายละเอียด
ประเด็นสําคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะ
นํ าเสนอตอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
2. สืบคน รวบรวมขอมูลในเรื่องที่
เกี่ยวของกับประเด็นที่สมาชิกฯตองการ
นํ าเสนอเป็ นญัตติ 3. วิเคราะหขอมูลและ
สรุปขอมูลเพื่อเตรียมนํามาเขียนเป็ นญัตติ
4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นํ าเสนอผู
บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นํ าเสนอสมาชิก
สภาฯ ผูย่ น
ื ญัตติลงนาม พรอมสมาชิก
สภาฯ ผูรับรอง / 20/6/2562 : ดําเนินการ
ยกรางญัตติ จํานวน 2 เรื่อง โดยมีขน
ั ้ ตอน
ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตองการเสนอและ
ประสานขอมูล สอบถามรายละเอียด
ประเด็นสําคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะ
นํ าเสนอตอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
2. สืบคน รวบรวมขอมูลในเรื่องที่
เกี่ยวของกับประเด็นที่สมาชิกฯตองการ
นํ าเสนอเป็ นญัตติ 3. วิเคราะหขอมูลและ
สรุปขอมูลเพื่อเตรียมนํามาเขียนเป็ นญัตติ
4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นํ าเสนอผู
บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นํ าเสนอสมาชิก
สภาฯ ผูย่ น
ื ญัตติลงนาม พรอมสมาชิก
สภาฯ ผูรับรอง
(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : จัดทําหนังสือ
(28.1). การยืนยันมติที่ประชุมสภา สํานักงานเลขานุการ
ยืนยันมติที่ประชุมสภา กทม. เสนอปลัด กรุงเทพมหานคร
สภา กทม.
กรุงเทพมหานคร เพื่อนําเรียนผูวาราชการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร / 27/5/2562 : จัด
ทําหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภา กทม.
เสนอปลัด กทม. เพื่อนําเรียนผูวาราชการ
กทม. จํานวน 3 เรื่อง / 20/6/2562 : ไมมี
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในชวง
เดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็ นการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2563

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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10. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอการจัดทําและใหบริการขอมูลทางวิชา
การ (ผลลัพธ)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 20/6/2562 : ลงขอมูลเกี่ยว (33.1). การใหบริการขอมูลทาง
สํานักงานเลขานุการ
กับกฎเกณฑวาดวยทรัพยสินทางปัญญา
กฎหมายของประเทศในกลุมสมาชิก สภา กทม.
ของประเทศอินโดนีเซีย ใน Face book อาเซีย
 น
ของสํานักงานเลขานุการกรุงเทพมหานคร ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 26/4/2562 : ตรวจสอบและ (34.1). การตรวจรางสัญญาตางๆ
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ ของสาํ นักงานเลขานุการสภา
ตรวจรางสัญญาของหนวยงาน /
กรุงเทพมหานคร
28/5/2562 : ตรวจสอบและศึกษาระเบียบ ความกา วหน าของงาน :100.00%
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจราง
สัญญาของหนวยงาน / 20/6/2562 : ตรวจ
รางสัญญาจางทําโครงการประชาสัมพันธ
งานของสภากรุงเทพมหานคร

(35.1). การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

6.6.6

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ครุภัณฑ ตามงบประมาณราย (36.1). เงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
จายประจําปี งบประมาณ ปี  2562 หมวดครุ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)
จํานวน 10 รายการ ไดดําเนินการจัดซ้ อ
ื
เสร็จเรียบรอยแลว

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : อยูระหวางการ (38.1). กิจกรรมการจัดทําระบบ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบ บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ฟอรม SR 1 (การบริหารความเวี่ยงเชิงกล ภายใน
ยุทธ) และ SR 2 (แผนการจัดการความ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัว
ชีว
้ ัดกลยุทธ) / 27/5/2562 : อยูระหวาง
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตาม
แบบฟอรม SR 1 (การบริหารความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ) และแผน SR 2 (แผนการ
จัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนตัวชว
ี้ ัดกลยุทธ) / 17/6/2562 :
อยูระหวางการติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยงตามแบบฟอรม SR 1 (การบริหาร
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ) และ SR 2
(แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
/กิจกรรมที่สับสนุนตัวชว
ี้ ัดกลยุทธ)

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวาง
(40.1). โครงการบริหารการส่ อ
ื สาร
ทดลองใชระบบ / 28/5/2562 : อยูระหวาง ภายในองคกรแบบรวมศูนยของ
ขัน
้ ตอนทดลองใชและประเมินผล /
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพ
22/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนทดลองใช มหานคร (SBMC Unified
และประเมินผล
Communications)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

6.6.6

6.6.6

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

32

33

34

2. รอยละของจํานวนผูรับบริการมี ควา
มพึงพอใจในการใหคําปรึกษา แนะนํา ตี
ความ ตอบขอหารือ ปั ญหาทางกฎหมาย
และใหบริการ ขอมูลทาง กฎหมาย (ผล
ลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

8. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการรับขอมูลทางกฎหมายในดานตางๆ
ของประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน (ผล
ลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

9. รอยละของการตรวจรางสัญญา ที่ตอง
ทําการตรวจสอบใหถูกตองและ ทันภายใน
กําหนดระยะเวลา (ผลลัพธ)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.3. รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

37

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

38

2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

39

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
พื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 43 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : 1. ดําเนินการ (29.1). กิจกรรมการผลิตเอกสาร
จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
เพื่อประกอบการประชุม สภา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตอการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ประชุม (ครัง้ ที่ 1) ดานเอกสารประกอบ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาค
ผนวก) คิดเป็ นรอยละ 92.60 2. จัด
ทําขอมูลเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ
(ภาคผนวก) ประจําเดือนเมษายน 2562 /
27/5/2562 : จัดทําขอมูลเอกสารประกอบ
การประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 5 เรื่อง /
17/6/2562 : จัดทําขอมูลเอกสารประกอบ
การประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) ประจําเดือน
มิถุนายน 2562 จํานวน 3 เรื่อง

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

31

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

6.6.6

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : ศึกษาคนควา
(30.1). การจัดทําและใหบริการ
และปรับปรุงฐานขอมูลใหเป็ นปัจจุบัน และ ขอมูลทางวิชาการ
ใหบริการขอมูลเดือนเมษายน 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%
จํานวน 2 ครัง้  (ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562
รวม 14 ครัง้ ) / 27/5/2562 : ศึกษาคนควา
และปรับปรุงฐานขอมูลใหเป็ นปัจจุบัน และ
ใหบริการขอมูลเดือนพฤษภาคม 2562
จํานวน 1 ครัง้  (ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562
รวม 15 ครัง้ ) / 17/6/2562 : การศึกษาคน
ควา และปรับปรุงฐานขอมูลใหเป็ นปัจจุบัน
และใหบริการขอมูลเดือนมิถุนายน 2562
จํานวน 2 ครัง้  (ต.ค. 2561 - มิ.ย. 2562
รวม 17 ครัง้ )

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) ตรวจสอบและศึกษาขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : ไดรับคะแนน
ความพึงพอใจจากการสํารวจครัง้ ที่ 1 ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.012 และอยู
ระหวางเตรียมการสํารวจความพึงพอใจ
ครัง้ ที่ 2 / 27/5/2562 : ไดรับคะแนนความ
พึงพอใจจากการสํารวจครัง้ ที่ 1 ในระดับ
มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.012 และอยู
ระหวางเตรียมการสํารวจความพึงพอใจ
ครัง้ ที่ 2 / 17/6/2562 : ไดรับคะแนนความ
พึงพอใจจากการสํารวจครัง้ ที่ 1 ในระดับ
มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.012 และอยู
ระหวางการสํารวจความพึงพอใจครัง้ ที่ 2

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(31.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง สํานักงานเลขานุการ
พอใจของผูรับบริการตอการให
สภา กทม.
บริการของสํานักงานเลขานุการ สภา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(32.1). การใหคําปรึกษา แนะนํา ตี
ความ ตอบขอหารือปัญหาทางกฎ
หมาย และใหบริการขอมูลทางกฎ
หมาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนเบิกเงินงวดที่ 2 / 24/5/2562 : อยู
ระหวางขออมุมัติเงินประจํางวดที่ 3 /
21/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเบิกจาย
เงินประจํางวดที่ 3

(ไตรมาส 3) / 31/10/2561 : อยูระหวาง (37.1). การจัดทํางบการเงิน
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินเดือนกันยายน ความกาวหน าของงาน :100.00%
2561 / 27/11/2561 : ดําเนินโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว สง
รายงานงบฐานะทางการเงินประจําปี  2561
ตามหนังสือ สลส. ที่ 1011/2737 ลว.16
พฤศจิกายน 2561

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวาง
รวบรวมและจัดเรียงไฟลเอกสาร /
28/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวม
ขอมูลและบันทึกลงส่ อ
ื อิเล็กทรอนิกส /
22/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวม
ขอมูลและบันทึกลงส่ อ
ื อิเล็กทรอนิกส

(39.1). การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
สามัญ คณะกรรมการวิสามัญและ
คณะอนุกรรมการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) 26/4/2562 : จัดกิจกรรมที่ 3
การจัดการความเสี่ยงจากความเครียดอัน
เกิดการการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและ
การพิจารณากฎหมาย เรียบรอยแลว /
30/5/2562 : อยูระหวางติดตามผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรม / 19/6/2562 :
ติดตามผลการดําเนินการของกิจกรรม

(41.1). กิจกรรมรณรงคลดความ
สํานักงานเลขานุการ
เสี่ยงงานจัดเลีย
้ งรับรองการประชุม สภา กทม.
ความปลอดภัยในงานขับรถราชการ
และลดความเครียดที่มีผลตอสุขภา
พอนามัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

9. รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอเอกสารประกอบการประชุม สภา
กรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวาง
(42.1). การดําเนินการสรางเสริมสุข สํานักงานเลขานุการ
ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเพื่อลดคาดัชนี
ภาพของบุคลากรในหนวยงาน
สภา กทม.
มวลกาย / 30/5/2562 : กําหนดวันและนัด ความกาวหน าของงาน :100.00%
หมายการออกกําลังกายของเจาหน าที่
ในหนวยงาน / 21/6/2562 : เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2562 ไดดําเนินการจัด
ทํากิจกรรมเพื่อลดคาดัชนีมวลกาย และ
กําหนดจัดกิจกรรมเพื่อลดคาดัชนีมวลกาย
ครัง้ ตอไปในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
(ไตรมาส 3) 26/4/2562 : อยูระหวางสวน (43.1). กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติ สํานักงานเลขานุการ
ราชการตางๆ ของสํานักงานเลขานุการ
งานใหมีความโปรงใส และคุณธรรม สภา กทม.
สภากรุงเทพมหานครดําเนินการและ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ปฏิบัติตทแผนดังกลาว / 28/5/2562 : อยู ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระหวางสวนราชการตางๆ ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครดําเนิน
การตามแผนดังกลาว / 20/6/2562 : อยู
ระหวางสวนราชการตางๆ ของสํานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครดําเนิน
การตามแผนดังกลาว
-

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ

29

ท

มิติท่ี

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

ม

ห

าน

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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