
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีพันธกิจ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุน

องค์กรกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลของกรุงเทพมหำนคร

          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร มีภำรกิจหน้ำท่ีวิเครำะห์และวิจัยเก่ียวกับกำร

บริหำรงำนบุคคลและจัดระบบรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จัดท ำยุทธศำสตร์ ประสำนงำนและด ำเนินกำรเก่ียวกับ

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร จัดท ำรำยงำนประจ ำปี

เก่ียวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรกรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนครมอบหมำย และปฎิบัติหน้ำท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ : กรุงเทพมหำนครมีผู้ปฏิบัติงำนเพียงพอต่อกำรขับเคล่ือนภำรกิจ ส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ

ย่ิงข้ึน

- หน่วยงำนของกรุงเทพมหำนครมีผู้ปฏิบัติงำนครบทุกต ำแหน่งท่ีเปิดสอบแข่งขัน 80 ร้อยละ

- ผลงำนท่ีหน่วยงำนเสนอได้รับรำงวัลระดับชมเชยข้ึนไป 20 ร้อยละ

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร



อ ำนวยกำร
 หัวหน้าส านักงาน (1)
 ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงาน (2)

กองอัตรำก ำลัง กองพัฒนำระบบรำชกำร กองวินัยและเสริมสร้ำงจริยธรรม
 ผู้อ านวยการกอง (1)  ผู้อ านวยการกอง (1)  ผู้อ านวยการกอง (1)

- ข้าราชการ (55) - ข้าราชการ (25) - ข้าราชการ (22)
- ลูกจ้างประจ า (2) - ลูกจ้างประจ า (1) - ลูกจ้างประจ า (1)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (-) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

กองบริหำรท่ัวไป กองสรรหำบุคคล กองทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร
 ผู้อ านวยการกอง (1)  ผู้อ านวยการกอง (1)  ผู้อ านวยการกอง (1)

- ข้าราชการ (19) - ข้าราชการ (26) - ข้าราชการ (21)
- ลูกจ้างประจ า (7) - ลูกจ้างประจ า (-) - ลูกจ้างประจ า (-)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (1) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 ผู้อ านวยการกอง (1)

- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจ า (1)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 192,062,300    192,062,300     
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                 -                 
งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -                 -                 
งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 14,436,600      14,436,600       

   206,498,900                    -       206,498,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 190,490,500   บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 1,571,800       บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 1,571,800         บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ -                  บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 101,326,400    101,326,400     
 ผลผลิตบริหารงานบุคคล 61,373,200      61,373,200       

         โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 571,800          571,800           

         โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 1,000,000        1,000,000        
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

 ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 27,790,900      27,790,900       

192,062,300   -                  192,062,300    

ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป
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จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

14,436,600      14,436,600       

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 14,436,600     -                  14,436,600      

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

รวม

งบบุคลากร 99,161,700     144,000      2,020,700       101,326,400    
งบด าเนินงาน 38,059,700      687,500        38,747,200      
งบลงทุน 1,751,600     1,751,600       
งบเงินอุดหนุน -                 -                
งบรายจ่ายอ่ืน 64,673,700        64,673,700      
รวม

งบประมาณ      99,161,700      144,000      40,080,400        687,500     1,751,600                  -          64,673,700     206,498,900

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

ในลักษณะงบดังกล่าว

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บาท    98,496,400  101,326,400

เงินงบประมาณ บาท    98,496,400  101,326,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

ผลผลิต: บริหารงานบุคคล –รหัส 0102001

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการคัดเลือก

สรรและรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรมตามลักษณะการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขัน

กับตลาดแรงงานได้ การบริการอัตราก าลังท่ีเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานและการบรรจุแต่งต้ังโอนย้ายภายในกรอบ

เวลาท่ีก าหนด และการด าเนินการเก่ียวกับบ าเหน็จบ านาญแก่ผู้เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ”

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในงบบุคลากร

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

การจัดให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่าย

กิจกรรมหลัก: ประเมินผลงานทางวิชาการระดับกรุงเทพมหานคร การบรรจุแต่งต้ัง เล่ือนต าแหน่ง โอน ย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร

จัดประชุมอนุกรรมการการศึกษา ประเมิน สรรหา และกฎหมาย และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ประเมินผลงานทางวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีการบริหารค่าตอบแทน และการพัฒนาระบบงาน
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ประเมินผลงานทางวิชาการระดับ

กรุงเทพมหานคร

คร้ัง - - - -

ด าเนินการบรรจุแต่งต้ัง เล่ือน

ต าแหน่ง โอน ย้ายข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร

คน - 80 80 80 80

จัดประชุมเก่ียวกับการศึกษา คร้ัง 12 12 12 12 16

จัดประชุมประเมิน   คร้ัง 8 8 8 8 8

จัดประชุมสรรหา   คร้ัง 12 12 12 12 12

จัดประชุมกฎหมาย   คร้ัง 427 427 427 427 427

ประเมินผลงานทางวิชาการ คร้ัง/ราย 240 240 240 240 756

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ

หน่วยงาน 105 107 109 111 128

จัดประชุมเก่ียวกับระบบราชการ 

การจัดส่วนราชการและ

ค่าตอบแทนฯ

คร้ัง 22 22 22 22 12

จัดประชุมเก่ียวกับยุทธศาสตร์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร

คร้ัง 18 18 18 19 18

จัดประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับ

การบริหารค่าตอบแทน

คร้ัง 12 12 12 12 12

จัดประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับ

การพัฒนาระบบงาน

คร้ัง 24 24 24 26 37

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ต าแหน่ง 40 40 40 40 40

ด าเนินการเก่ียวกับกฎหมาย เร่ือง 54 54 54 54 54

การให้เสนอแนะ ค าปรึกษา 

ตอบข้อหารือเก่ียวกับกฏหมาย

และระบบคุณธรรม

เร่ือง 720 720 720 720 720

ตรวจสอบการบริหารทรัพยากร

บุคคล และทะเบียนประวัติ 

(ตรวจสอบวินัย)

ราย 135 135 135 135 140

รวมท้ังส้ิน บาท    59,796,616   61,373,200              -                -                -   

เงินงบประมาณ บาท    59,796,616   61,373,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ	ของกรุงเทพมหานคร	 รหัส : 0102001-07199-7

                      ในแต่ละประเภท

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 571,800     บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ผลงานท่ีหน่วยงานเสนอได้รับรางวัล

ระดับชมเชยข้ึนไป ร้อยละ 20

รวมท้ังส้ิน บาท        571,800

เงินงบประมาณ บาท        571,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และเพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้เจ้าหน้าท่ีมีความมุ่งม่ันท่ีจะปรับปรุงการท างานอันจะส่งผลให้

ประชาชนได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน" สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ย่อย 7.3 การบริหาร

กิจกรรมหลัก  1. พิจารณาผลงานท่ีหน่วยงานเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล และมอบรางวัลผลงานท่ีได้รับรางวัลท่ีได้รับการตัดสิน

วัตถุประสงค์  "เพ่ือยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครไปสู่ระดับมาตรฐานระดับประเทศ และส่งเสริมการมี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงาน

ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเซีย

ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ เห็นความส าคัญของการพัฒนา และปรับปรุงการบริการ
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โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร				 รหัส 0104015-65-01

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2565 - 2567 

งบประมาณท้ังส้ิน 55,611,000 บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ- ร้อยละ 95 95

มหานครด าเนินตามข้ันตอน

และแผนงาน

รวมท้ังส้ิน บาท    11,125,900     1,000,000  

เงินงบประมาณ บาท    11,125,900     1,000,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์  “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศ

ด้านบุคคล ส าหรับใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพมหานคร มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนับสนุนระบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบ Admin ระบบ sso (Single Sign On) ระบบข้อมูลหลัก ระบบโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตราก าลัง

ระบบทะเบียนประวัติ ระบบการเล่ือนข้ันเงินเดือน/ค่าจ้าง ระบบการบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน  ระบบการรายงานและ Dashboard  

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.3 

การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ท่ี 7.3.2.3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความ

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมือง

มหานคร มิติท่ี 7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ท่ี 7.1.2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของ

ระบบบริการเจ้าของข้อมูลบุคคล ระบบสรรหาบุคคล  ระบบบันทึกเวลาการปฎิบัติงานและการลา ระบบการพัฒนาบุคลากร/การศึกษา

ต่อระบบการประเมินบุคคล ระบบการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับบุคคล ระบบด าเนินการวินัย  ระบบงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ระบบการพ้นราชการ รวมถึงค่าจ้างบุคลากรจัดท าระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และค่าจ้างบุคลากรส่วนของบริหาร

จัดการข้อมูลน าเข้าและระบบใหม่ (Data Cleaning & Migration) 
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แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต: อ านวยการและบริหารส านัก - รหัส 0103009

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ านวนการส่ังการของผู้บริหารส านัก เร่ือง - - - - -

จ านวนการเข้าร่วมประชุมของ

ผู้บริหาร

คร้ัง 221 221 221 221 221

จ านวนหนังสือเข้า-ออก เร่ือง 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

จ านวนการรับและติดตามเร่ืองราว

ร้องทุกข์

เร่ือง 58 60 62 64 384

จ านวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฎีกา 3,650 3,700 3,700 3,700 3,700

จ านวนใบเสร็จ/ใบน าส่งเงิน ฉบับ 380 400 420 440 440

จ านวนการจัดซ้ือจัดจ้างจัดหา รายการ/คร้ัง 770 800 820 850 850

จ านวนการร่างระเบียบข้อบังคับ 

ตรวจร่างสัญญา ท าสัญญา 

สอบสวนวินัย ให้ค าปรึกษา

เร่ือง 16 16 16 16 16

จ านวนการต้อนรับคณะศึกษาดู

งาน/คณะกรรมการสภา

คณะ - - - - -

จ านวนการจัดประชุม

คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

คร้ัง 30 30 30 30 30

จ านวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความดูแล ตร.ม. - - - - -

จ านวนยานพาหนะท่ีอยู่ในความ

ดูแล

คัน 11 11 11 11 11

จัดท าวารสารต้นทุนมนุษย์ เล่ม 1 2 2 2 2

กิจกรรมหลัก: อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ส่วนราชการ”  

ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอ านวยการและบริหารงานท่ัวไปในระดับส านัก”  

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้การบริหารงาน การด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงาน

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การด าเนินงานภายในของส านัก ส านักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราขการโดยรวมได้รับการสนับสนุน

ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีการอ านวยประสานงาน และสนับสนุนการบริหารท่ัวไปภายในหน่วยงานและ
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จัดประชุมคณะกรรมการท่ี

เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลของกรุงเทพมหานคร

คร้ัง 22 22 22 22 22

จัดประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)

คร้ัง 12 12 12 12 12

รวมท้ังส้ิน บาท 22,627,704     27,790,900              -                -                -   

เงินงบประมาณ บาท 22,627,704     27,790,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต บาท
.

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท
งบบุคลากร บาท
   1. เงินเดือน  บาท

01101-1 เงินเดือน 75,270,800 บาท
01102-1 เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 4,461,200   บาท
01105-1 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 

สายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร 414,000     บาท
01105-2 เงินเพ่ิมของประธานและกรรมการพิทักษ์  

ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร 2,502,000   บาท
01105-3 เงินเพ่ิมของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 1,440,000   บาท
01106-1 เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 1,311,600   บาท
01106-2 เงินประจ าต าแหน่งประธานและกรรมการ 

พิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร 4,652,900   บาท
01106-3 เงินประจ าต าแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์   

และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 3,567,400   บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 2,571,600   บาท

     2. ค่าจ้างประจ า	 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจ า 2,722,100   บาท
01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 137,800     บาท
01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 72,000       บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า 38,300       บาท

     3. ค่าจ้างช่ัวคราว	 บาท
02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 112,800     บาท
02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว 7,200         บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 24,000       บาท

     4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 37,000       บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 20,200       บาท
03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 1,956,000   บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 7,200         บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 300           บาท

101,326,400        
96,191,500          

2,970,200           

144,000              

2,020,700           

101,326,400                 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
192,062,300                 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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ผลผลิตบริหารงานบุคคล บาท
1. งบด าเนินงาน บาท
    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
       1.1 ค่าตอบแทน บาท

 ค่าเบ้ียประชุม  
 เงินสมนาคุณกรรมการ

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ

    แต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
    กรุงเทพมหานครสามัญ 45,902,500 บาท

07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
    บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2,332,800   บาท

07199-6 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างด าเนินการออกข้อสอบ
    เพ่ือวัดภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 430,000     บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-7 ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลคุณภาพ
การให้บริการของกรุงเทพมหานคร 571,800     บาท

571,800              

61,373,200                   
12,707,900          
12,707,900          
12,707,900          

48,665,300          

571,800                       
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โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  บาท
รหัส 0104015-65-01

วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
 - เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลส าหรับ
   ใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2565 - 2567)

เป้าหมายโครงการ
   พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
   ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   และเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอ่ืน บาท
รายการผูกพัน

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร 1,000,000   บาท
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
รวม 17 ระบบ ดังน้ี 
  1. ระบบ Admin  2. ระบบ SSO (Single Sing On)  3. ระบบข้อมูลหลัก
  4. ระบบโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตราก าลัง
  5. ระบบทะเบียนประวัติ   6. ระบบการเล่ือนเงินเดือน/ค่าจ้าง
  7. ระบบการบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน  8. ระบบการรายงานและ Dashboard
  9. ระบบบริการเจ้าของข้อมูลบุคคล  10. ระบบการสรรหาบุคคล
  11. ระบบบันทึกเวลาการปฎิบัติงานและการลา
  12. ระบบการพัฒนาบุคลากร/การศึกษาต่อ
  13. ระบบการประเมินบุคคล  
  14. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
  15. ระบบด าเนินการวินัย  16. ระบบงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
  17. ระบบการพ้นราชการ

1,000,000                    

1,000,000           
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เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

      งบประมาณท้ังส้ิน 55,611,000  -            บาท
      ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 11,125,900  -            บาท
      ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 1,000,000    -            บาท
      ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 43,485,100  -            บาท
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ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก บาท
1. งบด าเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

    ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา 
    เงินบ าเหน็จ กพค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
    และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  
    ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร
    และผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน
    คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
    และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ฯลฯ

       1.1.2 ค่าใช้สอย บาท
    ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าท่ีดิน/อาคาร/สถานท่ี 
    ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  ค่ารับรอง ฯลฯ

       1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
    ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์  
    ค่าจัดท าหนังสือ เอกสาร ฯลฯ

  1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท
     ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ค่าไปรษณีย์  
     ค่าโทรศัพท์ส านักงาน  ค่าน้ าประปา 
     ค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง
     ค่าไฟฟ้าส านักงาน

2. งบลงทุน บาท
      ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
         ค่าครุภัณฑ์ บาท

05101-13 (1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
    แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 2 เคร่ือง 47,000       บาท

05101-14 (2) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
    แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เคร่ือง 128,800     บาท

05101-16 (3) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
    แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 5 เคร่ือง 181,500     บาท

05101-17 (4) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
    แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  1 เคร่ือง 41,500       บาท

3,813,000           

687,500              

1,751,600           
1,751,600           
1,751,600           

19,089,000          

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
27,790,900                   

26,039,300          
25,351,800          
2,449,800           
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05105-1 (5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
    23 เคร่ือง 586,800     บาท

05105-2 (6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
    แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
    1 เคร่ือง 38,600       บาท

05105-3 (7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน
    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
    5 เคร่ือง 122,600     บาท

05131-10 (8) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
    ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 26,900       บาท

05148-17 (9) เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, 
    ช านาญงาน, อาวุโส, ช านาญการ 17 ตัว 47,600       บาท

05149-18 (10) เก้าอ้ีท างานระดับช านาญการพิเศษ,
      อ านวยการต้น 11 ตัว 59,400       บาท

05150-19 (11) เก้าอ้ีท างานระดับอ านวยการสูง, บริหารต้น 1 ตัว 8,200         บาท
05152-16 (12) เคร่ืองโทรศัพท์ 1 เคร่ือง 1,300         บาท
05199-11 (13) สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 1 เคร่ือง 3,000         บาท
05199-12 (14) เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดตรง 

      ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น 1 เคร่ือง 30,000       บาท
05199-20 (15) เก้าอ้ีเหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขน 

      แบบปรับระดับได้ 6 ตัว 13,200       บาท
05199-4 (16) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

      ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 3 เคร่ือง 26,700       บาท
05199-5 (17) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์

      หรือ LED ขาวด า 1 เคร่ือง 10,000       บาท
05203-7 (18) เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)

      ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 180,000     บาท
05203-9 (19) เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)

      ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 87,500       บาท
05218-8 (20) เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

      300 x 400 จุดต่อตารางน้ิว 1 เคร่ือง 111,000     บาท
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพ่ือทดรองจ่าย
    เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว
    และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
    ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 7,205,700   บาท

07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพ่ือทดรองจ่าย
    เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว 
    และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
    ส าหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 7,230,900   บาท

14,436,600          
14,436,600                   


