
ร่าง

ข้ันท่ี 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 2 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร



ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ : กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถใน

ระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน มีความเป็นสากล และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของ

กรุงเทพมหานครสู่ภาคประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

- ความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทภารกิจและการด าเนินงาน

ของกรุงเทพมหานคร

80 ร้อยละ

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับเมืองและองค์การในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ (ปี 2566 - 2567) โดย

ระดับท่ี 1 หมายถึง หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองและ

องค์การต่างประเทศอย่างน้อยจ านวน 2 แห่ง จัดท ารายงานและสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรม (จ านวนอย่างน้อย 2 ฉบับ)

ระดับท่ี 1 ระดับ

- ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 80 ร้อยละ

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเมือง การปกครองท้องท่ี และการบริการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน

ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

             ส านักปลัดกรุงเทพมหานครมีพันธกิจ (Mission) ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครส่วนกลางในฝ่าย
ข้าราชการประจ าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมท้ังประสานงานและสนับสนุนการด าเนินการกับส านักและส านักงานเขต

             ส านักปลัดกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการสวัสดิการ
การบริหารงานกลาง นิติการ การตรวจสอบภายใน การตรวจราชการ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์



อ านวยการ
 ปลัดกรุงเทพมหานคร (1)
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร (6)
 ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร (6)

ส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักงานตรวจสอบภายใน
 ผู้อ านวยการส านักงาน (1)  ผู้อ านวยการส านักงาน (1)  ผู้อ านวยการส านักงาน (1)

- ข้าราชการ ( 102 ) - ข้าราชการ ( 60 ) - ข้าราชการ ( 66 )

- ลูกจ้างประจ า( 112 ) - ลูกจ้างประจ า ( 8 ) - ลูกจ้างประจ า ( 12 )

- ลูกจ้างช่ัวคราว ( 2 ) - ลูกจ้างช่ัวคราว ( 1 ) - ลูกจ้างช่ัวคราว ( 1 )

- จ้างเหมารายบุคคล ( 33 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 9 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 3 )

ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานการเจ้าหน้าท่ี
 ผู้อ านวยการส านักงาน (1)  ผู้อ านวยการส านักงาน (1)  ผู้อ านวยการส านักงาน (1)

- ข้าราชการ ( 43 ) - ข้าราชการ ( 65 ) - ข้าราชการ ( 137 )
- ลูกจ้างประจ า ( 12 ) - ลูกจ้างประจ า ( 15 ) - ลูกจ้างประจ า ( 67 )
- ลูกจ้างช่ัวคราว ( 4 ) - ลูกจ้างช่ัวคราว ( 3 ) - ลูกจ้างช่ัวคราว ( 2 )
- จ้างเหมารายบุคคล ( 12 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 3 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 15 )

สถาบันพัฒนาข้าราชการ กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักงานการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร  ผู้อ านวยการกอง (1)

 ผู้อ านวยการสถาบัน (1)  ผู้ตรวจราชการ กทม (10)

- ข้าราชการ ( 117 )  ผู้ตรวจราชการสูง (15) - ข้าราชการ ( 31 )

- ลูกจ้างประจ า ( 65 ) - ลูกจ้างประจ า ( 4 )

- ลูกจ้างช่ัวคราว ( 30 ) - ข้าราชการ ( 36 ) - ลูกจ้างช่ัวคราว ( 2 )

- ลูกจ้างโครงการ ( 0 ) - ลูกจ้างประจ า( 24 ) - จ้างเหมารายบุคคล ( 2 )

- ลูกจ้างช่ัวคราว ( 2 )

- จ้างเหมารายบุคคล ( 3 )

ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง

 ผู้อ านวยการส านักงาน (1)
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 956,859,800      956,859,800       
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                  -                   
งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -                  -                   
งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 56,914,400        56,914,400        

  1,013,774,200                  -      1,013,774,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต (บาท)
งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 815,468,600     
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 141,391,200     

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 141,391,200     
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ -                 

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 405,362,000      405,362,000       
ผลผลิตบริหารงานบุคคล 15,699,300        15,699,300        
ผลผลิตพัฒนาบุคลากร 86,644,220        86,644,220        

32,804,800        32,804,800        

30,957,800        30,957,800        
7,355,900         7,355,900          

116,162,800      116,162,800       
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตบริหารงานกลาง 120,941,050      120,941,050       
ผลผลิตนิติการ 11,598,500        11,598,500        

2,409,470         2,409,470          

114,200            114,200            
3,914,800         3,914,800          

17,636,950        17,636,950        
22,969,500        22,969,500        
45,689,000        45,689,000        

แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ
25,347,800        25,347,800        
1,500,000         1,500,000          

แผนงานบริหารราชการท้องถ่ินพิเศษ
ผลผลิตปกครองท้องท่ี 5,251,800         5,251,800          

4,499,910         4,499,910          

956,859,800     -                956,859,800     

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามแผนการตรวจสอบ

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น า
ในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ

ประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

ผลผลิตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ผลผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

ผลผลิตทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน
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ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

56,914,400        56,914,400       

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 56,914,400      -                56,914,400       

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 383,620,900   4,920,000    16,821,100     405,362,000     
งบด าเนินงาน 156,401,520   27,931,350    184,332,870     
งบลงทุน 130,231,520   130,231,520     
งบเงินอุดหนุน 2,154,000.00     2,154,000        
งบรายจ่ายอ่ืน 291,693,810      291,693,810     

รวมงบประมาณ 383,620,900  4,920,000  173,222,620  27,931,350  130,231,520  2,154,000        291,693,810    1,013,774,200   

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
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ด้านด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บาท     402,690,430     405,650,000

เงินงบประมาณ บาท     402,690,430     405,650,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการ

ด าเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัด

ให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน”

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในงบบุคลากร

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่ายใน

ลักษณะงบดังกล่าว
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ผลผลิต: บริหารงานบุคคล - รหัส 0102001

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จัดประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร

คร้ัง                  12                  12                12                 12                12

ระดับความส าเร็จในการดูแล

และพัฒนาข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญท่ีอยู่

ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ (BMA Onboarding)

ระดับ                   5                   5                  5                  5                  5

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

คู่มือบริหารทรัพยากรบุคคล

กรุงเทพมหานคร (BMA HR 

Admin Expert Handbook)

ร้อยละ                100                100               100               100               100

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจ

พิจารณาส านวนการด าเนินการ

ทางวินัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ได้ถูกต้องภายในกรอบระยะเวลา

ท่ีก าหนด

ร้อยละ                100                100               100               100               100

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

สัมมนาเพ่ือการพัฒนาองค์กร 

ส านักงานการเจ้าหน้าท่ี

ร้อยละ  -                  80                80                 80                80

ผู้เกษียณอายุราชการท่ีมีความ

พึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธี

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่

ผู้ท่ีเกษียณอายุราชการของ

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี

งบประมาณ 2566 ระดับมากข้ึนไป

ร้อยละ                  90                  90                90                 90                90

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการคัดเลือก

สรรหาและรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรมตามลักษณะการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขัน

กับตลาดแรงงานได้ การบริหารอัตราก าลังท่ีเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน การบรรจุแต่งต้ังโอนย้ายภายในกรอบเวลา

ท่ีก าหนด และการด าเนินการเก่ียวกับบ าเหน็จบ านาญแก่ผู้เกษียณอายุหรือพ้นจากราชการ”

กิจกรรมหลัก: จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมบริหารงานบุคคลท่ีอยู่ในอ านาจของ

ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด าเนินการเก่ียวกับทะเบียนประวัติ ประเมินผลงานทางวิชาการ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ด าเนินการทางวินัยและคดีบุคคล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด



 2/3/5

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ระดับความพึงพอใจของข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการด าเนิน

โครงการคัดเลือกข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง

กรุงเทพมหานครดีเด่น ประจ าปี

2566

ระดับ                   5                   5                  5                  5                  5

ร้อยละความส าเร็จในการจัดงาน

พิธีรับพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย

ร้อยละ                  80                  80                80                 80                80

รวมท้ังส้ิน บาท     17,042,370 15,699,300     

เงินงบประมาณ บาท     17,042,370 15,699,300     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: พัฒนาบุคลากร - รหัส 0102002

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนโครงกำรจัดฝึกอบรม โครงกำร/

หลักสูตร

 6/25  5/28  5/28  5/28

ผู้ใช้บริกำรศูนย์ฝึกอบรม คน            21,000            21,000           21,000           21,000

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร คน            10,676            10,000           10,000           10,000

รวมท้ังส้ิน บำท     81,816,230 86,644,220     

เงินงบประมำณ บำท     81,816,230 86,644,220     

เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าท่ีและ

ภำระงำนท่ีได้รับกำรมอบหมำย โดยจัดให้มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยกำรฝึกอบรม กำรให้ทุน และกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง”

กิจกรรมหลัก: กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ผลิตและเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้และเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริหารจัดการทุนการศึกษาและ
ประชุมวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ บริกำรศูนย์ฝึกอบรม จัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนคร วิเครำะห์ควำมจ ำเป็น

ในกำรฝึกอบรม จัดท ำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประชำสัมพันธ์และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเก่ียวกับกำรฝึกอบรม

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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รหัส 0102002-07103-1

มีประสิทธิภำพ

ท่ีก ำหนด

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้มุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

และต่างจังหวัด

ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปี 2566
งบประมำณท้ังส้ิน 32,804,800   บำท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของทรัพยากรบุคคล 40 ของสายงาน

และสายงานท่ีมีการพัฒนาสมรรถนะ ท่ีมีการพัฒนา

ประจ าสายงาน สมรรถนะ

(Functional Competency) ประจ าสายงาน

รวมท้ังส้ิน บำท 32,804,800     

เงินงบประมำณ บำท 32,804,800     

เงินนอกงบประมำณ บำท

1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำง

2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิกำรและวินัยท่ีเก่ียวข้องกับข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

และบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงถูกต้อง

3. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมเส้นทำงกำรพัฒนำตำมสำยอำชีพ (Training Road Map) 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและชีวิตประจ ำวันได้

5. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กำร พร้อมรับมือกับกำรเปล่ียนแปลง 

และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

กิจกรรมหลัก เป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ พักค้าง และการดูงานในประเทศ ณ สถานท่ีราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้ำหมำย 3,880 คน งบประมำณ 32,804,800.- บำท โดยมีหลักสูตรภำยใต้โครงกำรฯ จ ำนวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (จ ำนวน 1,440 คน งบฯ 12,645,300 บำท) 

2. หลักสูตรกำรฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 150 คน งบฯ 1,232,500 บำท)

โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครให้มีสมรรถนะ

วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นมืออำชีพ

เหมำะสมกับกำรบริหำรมหำนคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ท่ี 7.3.1.1 พัฒนำสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคล 

3. หลักสูตรกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (จ ำนวน  240 คน งบฯ  1,746,000 บำท)

4. หลักสูตรกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ (Soft skills) (จ ำนวน 180 คน งบฯ 1,358,500 บำท 

5. หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 350 คน งบฯ 2,778,600 บำท )

6. หลักสูตรฝึกอบรมกำรพัฒนำนักกฎหมำยกรุงเทพมหำนคร (จ ำนวน 120 คน งบฯ 7,857,900 บำท ) 

7. หลักสูตรสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน  200 คน งบฯ 490,000 บำท )

8. หลักสูตรกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร  (จ ำนวน 1,000 คน งบฯ 3,666,600 บำท )

9. หลักสูตรกำรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงวินัยของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร (จ ำนวน 100 คน งบฯ 230,400 บำท )

10. หลักสูตรกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพหัวหน้ำงำน (จ ำนวน 100 คน งบฯ 799,000 บำท )

ร้อยละ



 2/3/8

และกำรปฏิบัติงำน 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

มีควำมเป็นมืออำชีพเหมำะสมกับกำรบริหำรมหำนคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 7.3.1.1 พัฒนำสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคล ให้มุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปี 2566

งบประมำณท้ังส้ิน 30,957,800   บำท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของทรัพยากรบุคคล 40 ของสายงาน

และสายงานท่ีมีการพัฒนาสมรรถนะ ท่ีมีการพัฒนา

ประจ าสายงาน สมรรถนะ

(Functional Competency) ประจ าสายงาน

รวมท้ังส้ิน บำท 30,957,800     

เงินงบประมำณ บำท 30,957,800     

เงินนอกงบประมำณ บำท

โครงกำรพัฒนำศักยภำพของนักบริหำรและเตรียมควำมพร้อมกำรเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของเมืองใน รหัส 0102002-07103-2

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ เสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์  และประสบกำรณ์ในกำรเตรียมควำมพร้อมทรัพยำกรบุคคล

3. เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณของข้ำรำชกำรและทัศนคติท่ีดีส ำหรับกำรน ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

กิจกรรมหลัก เป็นโครงกำรฝึกอบรม กำรดูงำน และกิจกรรมทบทวนกระบวนกำรเรียนรู้ (After Action Review,AAR) ณ สถำนท่ีรำชกำร
และเอกชนในกรุงเทพมหำนคร หรือปริมณฑล และต่ำงจังหวัด กลุ่มเป้ำหมำย 420 คน งบประมำณ 30,957,800 บำท 

โดยมีหลักสูตรภำยใต้โครงกำรฯ จ ำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรกำรฝึกอบรมนักบริหำรมหำนครระดับสูง  รุ่นท่ี 18 (จ ำนวน 30 คน งบฯ 7,162,300 บำท ) 

2. หลักสูตรกำรฝึกอบรมนักบริหำรมหำนครระดับกลำง รุ่นท่ี 29 (จ ำนวน 40 คน งบฯ 6,603,500 บำท )

3. หลักสูตรกำรฝึกอบรมนักบริหำรมหำนครระดับต้น รุ่นท่ี 42 และรุ่นท่ี 43 (จ ำนวน 120 คน งบฯ 15,590,600 บำท )

4. หลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรบริหำรงำนเขต (จ ำนวน 190 คน งบฯ 1,022,00 บำท ) 

ของกรุงเทพมหำนครในกำรบริหำรงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของนักบริหำร
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะและเทคนิคทำงกำรบริหำรท่ีจ ำเป็น พร้อมรับต่อกำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

4. เพ่ือเสริมสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรผู้มีศักยภำพสูง (Talent Development) ท่ีเหมำะสมกับภำรกิจของกรุงเทพมหำนคร
5. เพ่ือเสริมสร้ำงสัมพันธภำพ (Partner) ระหว่ำงข้ำรำชกำร และเครือข่ำยควำมร่วมมือ (Network) ระหว่ำงข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

กับข้ำรำชกำรและพนักงำนจำกหน่วยงำนต่ำงสังกัดท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยกัน
6. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกย่ิงข้ึน

ร้อยละ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ

5. หลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรเพ่ิมศักยภำพกำรตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (จ ำนวน 40 คน งบฯ 579,400 บำท )

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โดยตัวแทนหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการด าเนินการ

อย่างรู้เท่าทัน

อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

ผ่านช่องทาง Digital Learning Platform 

ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

หรือปริมณฑล และต่างจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 3,700 คน งบประมาณ 7,355,900 บาท โดยมีหลักสูตรภายใต้โครงการฯ 

ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

8. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนางานด้วยเทคนิค/เคร่ืองมือ/วิธีการการพัฒนา 

และเทคโนโลยีต่าง ๆ ผู้เข้าอบรมสามารถก าหนดแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนางานสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

กำรบริหำรมหำนคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ท่ี 7.3.1.1 พัฒนำสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคล ให้มุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการน าแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงแผนและพัฒนาเคร่ืองมือ

ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความเป็นไปได้และบริบทของหน่วยงาน

5. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (Self - Learning Capability) แนวทางการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์

6. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความเข้าใจในความรู้ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ    

อายุราชการตลอดจนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจอย่างถูกวิธี  และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

7. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานร่วมกันก าหนด

แนวทางการน านวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning) มาใช้ในหน่วยงาน รวมท้ังวิธีการจัดการและการเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

5. หลักสูตรกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพ (จ ำนวน 30 คน งบฯ 235,000 บำท )

3. หลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรเตรียมควำมพร้อมเสริมศักยภำพแห่งวัย (ลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร) (จ ำนวน 160 คน งบฯ 496,000 บำท )

4. หลักสูตรกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learing Organization) (จ ำนวน 200 คน งบฯ 5,70,300 บำท ) 

กิจกรรมหลัก เป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ พักค้าง และการดูงานในประเทศ ณ สถานท่ีราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานคร

จ ำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร                   

เพ่ีอการปรับเปล่ียนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  และสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนางานดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 

1. หลักสูตรกำรส่งเสริมศักยภำพกำรพัฒนำองค์กำรดิจิทัลของกรุงเทพมหำนคร (จ ำนวน 170 คน งบฯ 547,000 บำท ) 

2. หลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรเตรียมควำมพร้อมเสริมศักยภำพแห่งวัย (ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร) (จ ำนวน 240 คน งบฯ 844,100 บำท )

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นมืออำชีพเหมำะสมกับ

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน และเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ

การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม และเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้วิธีการวางแผนทางการเงิน เช่น การออม การลงทุน 

การจัดการรายได้ และรายจ่ายของตนเองได้ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในปัจจุบันและเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การวางแผนการเงิน ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เก่ียวกับปฏิบัติตน

ในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังรู้จักวิธีการปรับตัวให้สามารถ

4. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ขององค์การสมัยใหม่ ด้านการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลความรู้กับการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานโดยรวม (Total System) ได้  ส่งเสริมให้หน่วยงานขับเคล่ือนกิจกรรม

6. หลักสูตรกำรสัมมนำก่อนเกษียณอำยุรำชกำร (จ ำนวน 2,500 คน งบฯ 3,364,000 บำท )

โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รหัส 0102002-07103-2
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ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปี 2566

งบประมำณท้ังส้ิน 7,355,900    บำท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของทรัพยากรบุคคล 40 ของสายงาน

และสายงานท่ีมีการพัฒนาสมรรถนะ ท่ีมีการพัฒนา

ประจ าสายงาน สมรรถนะ

(Functional Competency) ประจ าสายงาน

รวมท้ังส้ิน บำท 7,355,900       

เงินงบประมำณ บำท 7,355,900       

เงินนอกงบประมำณ บำท

7. หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (จ ำนวน 160 คน งบฯ 457,000 บำท )

8. หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรพัฒนำ (จ ำนวน 240 คน งบฯ 842,500 บำท )

ร้อยละ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: สวัสดิการกรุงเทพมหานคร - รหัส 0102004

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งานการฌาปนกิจสงเคราะห์

1. จ านวนสมาชิกการฌาปนกิจ

สงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

ราย            75,250            76,250           77,310           78,350           79,600

2. ให้บริการงานฌาปนกิจสงเคราะห์

แก่สมาชิก

รายการ            53,114            58,425           64,267           70,694           78,254

3. การจ่ายเงินสงเคราะห์ ราย              1,450              1,550            1,650             1,800            1,980

4. การจ่ายเงินสงเคราะห์ ล้านบาท                260                280               300               326               340

งานบริการสวัสดิการ เงินออมและ

เงินกู้

1. จ านวนสมาชิกสวัสดิการ ราย              1,410              1,510            1,610             1,710            1,790

2. งานบริการสวัสดิการ รายการ            19,560            20,960           22,360           23,760           24,380

3. บริการเงินกู้สวัสดิการ ราย                690                740               790               840               920

4. ยอดเงินกู้รวม ล้านบาท                  28                  31                34                 37                41

งานอาคารสงเคราะห์ฯ

1. จ านวนห้องพักในอาคาร

สงเคราะห์ข้าราชการ

ห้อง              1,834              1,834            1,834             1,834            1,834

2. จ านวนห้องพักในอาคาร

สงเคราะห์ลูกจ้างประจ า

ห้อง              2,129              2,129            2,129             2,129            2,129

3. จ านวนผู้พักอาศัยรวมครอบครัว ราย              4,500              4,500            4,500             4,500            4,500

4. บริการงานอาคารสงเคราะห์ รายการ              8,680              8,780            8,880             8,980            9,080

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ล้านบาท                  24                  25                26                 27                28

งานบริการรถรับ-ส่ง

1. จ านวนรถโดยสารปรับอากาศ คัน                  17                  17                17                 17                17

2. จ านวนผู้รับบริการ (เฉล่ีย/ปี) ราย          289,944          280,032         268,986         302,132         302,180

งานทุนการศึกษาบุตร

1. จ านวนทุนการศึกษา ทุน                300                280               200               180               150

2. จ านวนเงินสนับสนุน บาท        1,200,000        1,120,000         800,000         720,000         540,000

รวมท้ังส้ิน บาท     51,559,504    141,162,880

เงินงบประมาณ บาท       7,155,650 116,162,880   

เงินนอกงบประมาณ บาท     24,000,000     25,000,000

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีส่ิงจูงใจในการรับราชการ โดยจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมและ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท้ังท่ียังรับราชการอยู่และท่ีเกษียณอายุแล้ว”

กิจกรรมหลัก: บริการงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร บริการสวัสดิการเงินออมและเงินกู้ บริการงานอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและ

ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และบริการรถรับส่ง และทุนการศึกษาบุตร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต: บริหารงานกลาง - รหัส 0103003

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

หนังสือเข้า เร่ือง          115,250          118,100         119,400         120,800         120,800

หนังสือออก เร่ือง            66,525            68,200           68,200           68,200           68,200

ประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ

พิธี

งาน                  40                  40                40                 40                40

ร้อยละของการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์ การตอบข้อซักถามและให้

ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ

ร้อยละ                100                100               100               100               100

จัดเก็บเอกสาร เร่ือง              4,000              4,100            4,200             4,300            4,300

ฎีกาท่ีต้องตรวจจ่าย ฎีกา              4,500              4,500            4,500             4,500            4,500

บริหารงบประมาณของ สลป. บาท     206,565,210     211,798,800    216,652,500    221,797,600   221,797,600

จัดท ารายงานการเงิน คร้ัง                  12                  12                12                 12                12

จัดท ารายงานงบเดือนส่ง สตง. และ

ส านักงานตรวจสอบภายใน

เร่ือง/ฉบับ  12/24  12/24  12/24  12/24  12/24

จัดท ารายงานการเงินเสร็จทันภายใน

ก าหนดเวลา

ร้อยละ                100                100               100               100               100

พ้ืนท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย ตร.ม.            71,170            71,170           71,170           71,170           71,170

พ้ืนท่ีห้องสุขา ตร.ม.              1,323              1,323            1,323             1,323            1,323

การใช้ห้องประชุม คร้ัง                656                700               700               700               700

การให้บริการรับสายโทรศัพท์ คร้ัง            22,300            23,000           23,000           23,000           23,000

บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ

ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

(การแลกบัตร)

คร้ัง            71,318            72,000           72,000           72,000           72,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้การบริหารงาน การด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

ในกรุงเทพมหานคร และการอ านวยการและบริหารงานท่ัวไปในระดับส านัก”

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมมีเอกภาพ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อปัจเจกชน

และสาธารณชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดให้มีการอ านวยการและบริหารงานกลาง ระบบงานสารบรรณกลาง ระบบการบริหารและ

จัดเก็บเอกสารกลาง ตลอดจนการประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี กับส่วนราชการต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก: อ านวยการ บริหารงาน และประสานงานกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานคร) บริหารงานสาร

บรรณกลาง บริหารและจัดเก็บเอกสาร บริการข้อมูลข่าวสาร ประสานงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ งานอาคารสถานท่ี งานดูแล

ความสะอาดเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บริการรับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร งานบริหารท่ัวไป และงานการเงิน งบประมาณ บัญชีและพัสดุสนับสนุนหน่วยงาน

ในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร



 2/3/13

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ขอท าบัตรรักษาความปลอดภัย ราย              6,662              7,000            7,000             7,000            7,000

ขอท าบัตรผ่านเข้า - ออก รถยนต์ ราย              1,672              1,800            1,800             1,800            1,800

รับแจ้งซ่อมแซม คร้ัง              1,126              1,200            1,200             1,200            1,200

รวมท้ังส้ิน บาท    118,963,010    120,941,050

เงินงบประมาณ บาท    118,963,010 120,941,050    

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: นิติการ - รหัส 0103004

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. ให้ค าปรึกษาวินิจฉัย ตีความและ

ตอบข้อหารือ

เร่ือง                525                550               600 650 700

2. จัดท าร่างระเบียบกทม. ข้อบัญญัติ

และกฎหมายต่างๆ

                 40                  50                55

และตรวจสอบพิจารณาด าเนินการ

เพ่ือพัฒนากฎหมาย

3. ตรวจร่างสัญญาเก่ียวกับนิติกรรม

สัญญาและบันทึกข้อตกลง

เร่ือง                100                150               200               250 300

4. พิจาณาความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าท่ี

เร่ือง                  80                100               150               200 250

5. การฟ้องและต่อสู้คดีแพ่ง อาญา 

และคดีปกครอง

คดี              1,550              1,600            1,700             1,750 1,800

6. การบังคับคดีต่างๆ คดี                900                950            1,000             1,100 1,200

7. ประชุมคณะกรรมการหรือ

คณะท างานต่างๆ

คณะ                  68                  80                95               110 140

รวมท้ังส้ิน บาท     11,030,100     11,137,000

เงินงบประมาณ บาท     11,030,100 11,137,000     

เงินนอกงบประมาณ บาท

ฉบับ 70 90

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า จัดท าข้อเสนอแนะ 

ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การส ารวจและรวบรวมข้อเท็จจริง และการบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการทางศาลหรือทางปกครอง”

กิจกรรมหลัก: งานร่างและพัฒนากฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานคดีปกครอง งานเก่ียวกับคดีและอุททธรณ์ภาษี งานคดีแพ่ง

และคดีอาญา งานพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี งานบังคับคดีทางแพ่งและทางปกครอง งานตอบข้อหารือ วินิจฉัย ตีความ

ข้อกฎหมาย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: ตรวจสอบควบคุมภายใน - รหัส 0103005

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจสอบบัญชีและการเงิน หน่วยงาน                  77                  77                80                 84                87

ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกา

หลังจ่าย)

ฎีกา            33,000            23,000           23,000           23,000           23,000

ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Audit)

เร่ือง/ระบบ                   1                   2                  3                  3                  3

ตรวจติดตามผลการตรวจสอบ หน่วยงาน                  22                  18                20                 22                24

บริการให้ค าปรึกษา เร่ือง                   2                   3                  3                  3                  3

ประเมินความมีประสิทธิผลของการ

จัดการความเส่ียงในทะเบียนความ

เส่ียงของกรุงเทพมหานคร (Risk 

Register)

เร่ือง                  13                   5                  7                  9                11

ตรวจสอบการด าเนินงาน เร่ือง/

โครงการ/

กิจกรรม

                 31                  31                35                 35                37

ด าเนินการตรวจสอบได้ตาม

แผนปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้

ร้อยละ 100                100               100               100               100

ตรวจสอบพิเศษ (นโยบาย/เร่ือง

ร้องเรียน/สืบสวนสอบสวน)

ร้อยละ                   3                   3                  6                  6                  6

ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานทาง

วิชาชีพ ท้ังมาตรฐานด้านคุณสมบัติ

และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ร้อยละ                  92                  93                94                 95                96

รวมท้ังส้ิน บาท       2,112,120 2,409,470       

เงินงบประมาณ บาท       2,112,120 2,409,470       

เงินนอกงบประมาณ บาท

หมายเหตุ 1. บริหารให้ค าปรึกษาข้ึนอยู่กับความประสงค์ของหน่วยรับตรวจท่ีจะขอรับค าปรึกษา

               2. ประเมินตามเกณฑ์ท่ีส านักงานตรวจสอบภายในก าหนด และต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะใช้เกณฑ์การประเมิน

ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์: “เพ่ือสอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศ สอบทานความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการด าเนินงาน พิสูจน์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติงาน สอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

กิจกรรมหลัก: ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น บัญชีและการเงิน 

การด าเนินงาน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) รายงานทางการเงิน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

จากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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และแผนการตรวจสอบระยะยาว รหัส 0103005-07103-1

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

จ านวน 2 วัน ณ สถานท่ีเอกชน

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 114,200       บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตัวช้ีวัด โครงการ ร้อยละ                  80

รวมท้ังส้ิน บาท         114,200

เงินงบประมาณ บาท         114,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสมรรถนะและความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับมาตรฐานของ

วิชาชีพ มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิผล ให้แผนการตรวจสอบประจ าปี

และแผนการตรวจสอบระยะยาวบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด บรรลุผลส าเร็จตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3

 (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามแผนการตรวจสอบประจ าปี

สอดคล้องกับประเด็นยุทธท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

(Learning Agility) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานตรวจสอบภายใน และ

จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถสะสมจ านวนช่ัวโมงของ

การพัฒนาความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมาตรฐานวิชาชีพก าหนด สามารถบรรลุผลส าเร็จตามแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบ

ระยะยาวท่ีก าหนด โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 59 คน ก าหนดจัดโครงการ  ในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยเป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ 
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ผลผลิต: ตรวจราชการกรุงเทพมหาคร - รหัส 0103006

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

การตรวจราชการแบบบูรณาการตาม

นโยบายของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร

ช.ม.                600                615               630               650               650

การตรวจราชการแบบบูรณาการ

เพ่ีอมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ช.ม.                500                520               535               550               650

การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนท่ี ช.ม.              1,200              1,200            1,200             1,200            1,200

การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน

 ภารกิจส าคัญ และเร่ืองท่ี

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ช.ม.                600                600               600               600               600

การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน 

รับฟังเหตุการณ์ และการตรวจสอบ

เร่ืองร้องเรียน

เร่ือง                500                500               500               500               500

ร้อยละความส าเร็จของรายงานผล

การตรวจราชการท่ีด าเนินการได้

ภายในเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ                100                100               100               100               100

ร้อยละความส าเร็จของข้อเสนอแนะ

ของผู้ตรวจราชการจากการตรวจ

ราชการเฉพาะพ้ืนท่ีได้รับการแก้ไข

ร้อยละ                100                100               100               100               100

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

แผนการตรวจราชการประจ าปีได้

ภายในเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ                100                100               100               100               100

รวมท้ังส้ิน บาท       3,767,600 3,914,800       

เงินงบประมาณ บาท       3,767,600 3,914,800       

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีระบบการ

สอดส่องดูแล ประสานงาน เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน และรับทราบสถานการณ์และผลกระทบ

จากนโยบาย พร้อมท้ังให้ค าช้ีแจงและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน”

กิจกรรมหลัก: การตรวจราชการ การรายงานผลการตรวจราชการ การติดตามผลการตรวจราชการ และการจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ - รหัส 0103007

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

วารสาร หนังสือ ฉบับ                   5                   5                  5                  5                  5

จัดท าคลิปข่าว ช้ินข่าว                  50                  50                50                 50                50

ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ/นาที 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20

เขียนบทความลงส่ือส่ิงพิมพ์ เร่ือง                  15                  15                15                 15                15

ประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย ช้ิน                200                200               200               200               200

สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงาน

คร้ัง                   4                  4                  4                  4

รวมท้ังส้ิน บาท     63,536,580 17,636,950

เงินงบประมาณ บาท     63,536,580 17,636,950

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้เผยแพร่ข่าวสารมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประสานงานประชาสัมพันธ์กับ

ทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร จัดประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน”

กิจกรรมหลัก: ด าเนินการและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือตามช่องทางต่างๆ เช่น ภายในกรุงเทพมหานคร (เสียงตามสาย วารสาร

หนังสือ แผ่นพิมพ์ และแผ่นพับ) ผ่านส่ือมวลชน (จัดท ารายการวิทยุ โทรทัศน์ และเขียนบทความ) ผ่านส่ือของกรุงเทพมหานคร สู้สาธารณชน

(ลงพ้ืนท่ีหาข่าวท าความเข้าใจ) สนับสนุนการถ่ายภาพ สนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วิเคราะห์ข่าวให้ผู้บริหาร ประสานงานเร่ืองร้องเรียน

จากส่ือหนังสือพิมพ์ และสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 22,969,500   บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจ

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ดังน้ี

.

1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครบนป้ายโฆษณาและ

เอกสารส่ิงพิมพ์

 - ออกแบบและผลิตป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่าง ๆ

ผืน 700               600               600              600              600              

 - ออกแบบและผลิตป้ายไวนิล

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผืน 110               100               100              100              100              

 - ออกแบบและผลิตแผ่นพับ แผ่น 60,540           500,000         500,000        500,000        500,000        

1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบาย

กรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.2 พลเมืองขับเคล่ือนมหานคร

เป้าประสงค์ท่ี 5.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าเสนอกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ

โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รหัส 0103007-07199-1

วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ภารกิจ นโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชน

ได้รับทราบอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก

การด าเนินงานของ กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยประชาชนให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการด าเนินนโยบาย

ด้านต่าง ๆ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

กิจกรรมหลัก จัดท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ภารกิจ นโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชน

ส่ือออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ดังน้ี

                  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครบนป้ายโฆษณาและเอกสารส่ิงพิมพ์

                  2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์

                  3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “เร่ืองเล่าดี ๆ ของคนกรุงเทพฯ”

                  4. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ

                  5. กิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ์

                  6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

                  7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 50 ปี กทม.

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ได้รับทราบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ สารคดีโทรทัศน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

 - ผลิตรายการโทรทัศน์ เผยแพร่

รายการฯ ทางสถานีโทรทัศน์

ตอน/คร้ัง 16                 12/12 12/12 12/12 12/12

 - เผยแพร่รายการฯ ทางส่ือออนไลน์ คร้ัง 16                 12                 12               12                12               

 - ผลิตสารคดีเชิงข่าวหรือร่วม

สนทนาในรายการข่าว เผยแพร่

ทางสถานีโทรทัศน์

ตอน/คร้ัง - 2/2 2/2 2/2 2/2

1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “เร่ือง

เล่าดี ๆ ของคนกรุงเทพฯ”

 - ผลิต Infographic นโยบายของ 

กทม. เผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์

ชุด/คร้ัง - 26/26 26/26 26/26 26/26

 - ผลิต Infographic animation 

การท างานและการติดต่อราชการ

เผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์

ชุด/คร้ัง - 8/8 8/8 8/8 8/8

 - ผลิตวิดีทัศน์ เผยแพร่ทางส่ือ

ออนไลน์

เร่ือง/คร้ัง - 8/8 8/8 8/8 8/8

 - ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ทางส่ือออนไลน์

เร่ือง/คร้ัง - 4/4 4/4 4/4 4/4

 - บริหารจัดการเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Bangkok Stories

งาน 1                  1                  1                 1                 1                 

1.4 กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของ

กรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็น

ภาษาต่างประเทศ

 - จัดท าข่าว บทความ หรือส่ือ

ประชาสัมพันธ์เป็นภาษา

ต่างประเทศเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร

ช้ิน 300               300               300              300              300              

 - เผยแพร่ข่าว บทความ หรือส่ือ

ประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

ทางโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์

ภาษาต่างประเทศ

คร้ัง 20                 20                 20               20                20               

1.5 กิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ์

 - จัดสัมมนา แบบพักค้าง 2 วัน 

1 คืน

คร้ัง 1                  1                  1                 1                 1                 

1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์

และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

 - จัดซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาในหนังสือ

พิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และ

ส่ิงพิมพ์อ่ืน

คร้ัง 17                 15                 15               15                15               

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 50 ปี 

กทม.

 - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การมี

ส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กทม.

งาน - 1                  - - -

 - ผลิตและเผยแพร่ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 

50 ปี กทม. รูปแบบส่ือโทรทัศน์ 

ส่ือออนไลน์ ส่ือวิทยุ/Podcast 

และส่ืออ่ืน ๆ

งาน - 1                  - - -

รวมท้ังส้ิน บาท 22,969,500                -                  -                  -   

เงินงบประมาณ บาท 22,969,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 45,689,000   บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. โครงการสร้างการรับรู้ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ท้ัง 7 ด้าน ดังน้ี

1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ด้านการสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

 - ผลิตสารคดีเชิงข่าวหรือการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์

ตอน/คร้ัง - 5/5 5/5 5/5 5/5

 - เผยแพร่สารคดีเชิงข่าวหรือการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ทางส่ือออนไลน์

คร้ัง -                  20                20                 20                20

 - ผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ทางสถานีโทรทัศน์

ตอน/คร้ัง - 5/5 5/5 5/5 5/5

 - เผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์

ทางส่ือออนไลน์

คร้ัง -                  20                20                 20                20

 - ผลิต Video Ads เร่ือง -                   8                  8                  8                  8

 - เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ คร้ัง -        4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000

                  6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

                  7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.2 พลเมืองขับเคล่ือนมหานคร

เป้าประสงค์ท่ี 5.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าเสนอกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ

                  3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

                  4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

                  5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

รหัส 0103007-07199-5

วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ท้ัง 7 ด้าน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง

และต่อเน่ือง เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมหลัก จัดท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายและการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ สารคดีโทรทัศน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์

ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ดังน้ี

                  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

                  2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมย่ังยืนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้าน

การพัฒนาส่ิงแวดล้อมย่ังยืนและ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 - ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ทางส่ือออนไลน์

เร่ือง/คร้ัง - 4/12 4/12 4/12 4/12

 - ผลิตสารคดีเชิงข่าวหรือการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์

เร่ือง/คร้ัง - 8/24 8/24 8/24 8/24

1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ด้านการลดความเหล่ือมล้ าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะ

ส าหรับทุกคน

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์บน

ส่ือออนไลน์ หรือกิจกรรม 

Road Show

งาน - 1 1 1 1

 - ผลิต Infographic ช้ิน -                  20                20                 20

 - ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ทางส่ือออนไลน์

เร่ือง/คร้ัง - 3/9 3/9 3/9 3/9

 - ผลิตคลิป Vlog เผยแพร่ทาง

ส่ือออนไลน์

เร่ือง/คร้ัง - 4/12 4/12 4/12 4/12

 - บริหารจัดการเน้ือหาเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ "Bangkok Enjoy Aging

อาวุโส โก้เก๋า"

งาน                   1                  1                  1

1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้าน

การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความคล่องตัว

และระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

 - ผลิตสารคดี เผยแพร่ทางส่ือ

ออนไลน์

เร่ือง/คร้ัง - 3/21 3/21 3/21 3/21

 - เผยแพร่สารคดีท่ีผลิตทาง

สถานีโทรทัศน์

คร้ัง - 6                  6                 6                 6                 

 - ผลิตสารคดีข่าว ความยาว 

2 นาที เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียง

เร่ือง/คร้ัง - 5/15 5/15 5/15 5/15

 - ผลิต Infographic  เผยแพร่ทาง

ส่ือออนไลน์

ชุด/คร้ัง - 5/10 5/10 5/10 5/10

1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ด้านส่งเสริม การสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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 - ผลิต Infographic  เผยแพร่

ทางส่ือออนไลน์

ชุด/คร้ัง - 8/8 8/8 8/8 8/8

 - ผลิต Motion Graphic เผยแพร่

ทางส่ือออนไลน์

ชุด/คร้ัง - 8/8 8/8 8/8 8/8

1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ด้านการต่อยอดความเป็นเมือง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ

การเรียนรู้

 - ผลิตรายการแนะน าแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์

เร่ือง/คร้ัง - 5/43 5/43 5/43 5/43

 - เผยแพร่รายการท่ีผลิตทาง

สถานีโทรทัศน์

คร้ัง - 20                 20               20                20               

1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้าน

การสร้างความเป็นมืออาชีพในการ

บริหารจัดการมหานคร

1.7.1 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการสร้างความเป็นมือ

อาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

 - ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการสร้างความเป็น

มืออาชีพในการบริหารจัดการ

มหานครตามนโยบายของผู้บริหาร

กรุงเทพมหานคร

คร้ัง 6                  6                 6                 

1.7.2 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกผ่านส่ือออนไลน์

 - ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์ 

(Viral clip) เผยแพร่ทางส่ือ

ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

เร่ือง/คร้ัง 2/2 2/2 2/2 2/2

 - จัดกิจกรรมเพ่ิมยอดผู้ติดตาม

เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กรุงเทพมหานคร

โดยส านักงานประชาสัมพันธ์”

งาน 1                  1                 1                 

 - จัดกิจกรรมเพ่ิมยอดผู้ติดตาม

Youtube Channel Prbangkok

งาน 1                  1                 1                 

 - จัดกิจกรรมเพ่ิมยอดผู้ติดตาม

ทวิตเตอร์ “กรุงเทพมหานคร โดย

ส านักงานประชาสัมพันธ์”

งาน 1                  1                 1                 

 - จัดกิจกรรมเพ่ิมยอดผู้ติดตาม

TikTok ของกรุงเทพมหานคร

งาน 1                  1                 1                 
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 - จัดกิจกรรมเพ่ิมยอดผู้เข้าชมเว็บ

ไซต์ของส านักงานประชาสัมพันธ์”

งาน 1                  1                 1                 

 - บริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์

ส่ือออนไลน์และโซเชียลมีเดียของ

กรุงเทพมหานคร

งาน 1                  1                 1                 

1.7.3 ค่าใช้จ่ายในการก าหนด

อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของ

กรุงเทพมหานคร

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คร้ัง - 2 - - -

 - การออกแบบระบบอัตลักษณ์

และภาพลักษณ์หลักของ

กรุงเทพมหานคร

งาน 1

 - จัดท าคู่มือการใช้อัตลักษณ์

และภาพลักษณ์หลักของ

กรุงเทพมหานคร

งาน 1

 - ผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

อัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลัก

ของกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ทาง

ส่ือออนไลน์

ตอน/คร้ัง 1/7

 - ผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

อัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลัก

ของกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ทาง

ส่ือออนไลน์

ตอน/คร้ัง 3/15

 - ผลิตอินโฟกราฟิก เผยแพร่ทาง

ส่ืออออนไลน์

ช้ินงาน/คร้ัง 10/10

 - จัดกิจกรรมกระตุ้นการสร้าง

การมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้

เก่ียวกับอัตลักษณ์และภาพลักษณ์

หลักของกรุงเทพมหานครผ่าน

เฟซบุ๊กแฟนเพจกรุงเทพมหานคร

โดยส านักงานประชาสัมพันธ์

คร้ัง 10

 - ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์

ผ่านป้าย LED ของกรุงเทพมหานคร

ช้ินงาน 10

 - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้าง

การรับรู้ถึงอัตลักษณ์และภาพลักษณ์

หลักของกรุงเทพมหานคร

คร้ัง 1

รวมท้ังส้ิน บาท 45,689,000                -                  -                  -   

เงินงบประมาณ บาท 45,689,000

เงินนอกงบประมาณ บาท
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กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับอาเซียน

หรือองค์การระหว่างประเทศ และ

กลุ่มประเทศภายนอกอาเซียน 

รวมท้ังองค์กรเอกชนต่างประเทศ

คร้ัง/ปี 2 3 3 3 3

การพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการด าเนิน

ภารกิจของกรุงเทพมหานคร

คน/ปี 30 40 60 80 80

การรับรองคณะบุคคลจาก

ต่างประเทศท่ีมาดูงานของ

กรุงเทพมหานคร

  คณะ/ปี 20 20 20 20 20

การประเมินและติดตามผล

การด าเนินงาน

คร้ัง/ปี 1 1 1 1 1

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้การบริหารราชการและการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการด าเนินกิจการ

วัตถุประสงค์: “เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมือง สถานเอกอัครราชทูต ชุมชนชาวต่างประเทศใน

กรุงเทพมหานครและองค์การระหว่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับ  ทวิภาคีและพหุภาคี ตามขอบข่ายอ านาจ

หน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ให้การรับรองการเยือนของบุคคลส าคัญ จัดการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงเพ่ือส่งเสริมการจัดท าแผนงาน

และด าเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยจัดท าข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการต่างประเทศ

ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม”

กิจกรรมหลัก: 

กลุ่มงานพิธีการ ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

 - การรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลส าคัญจากต่างประเทศท่ีเข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

 - การล่าม การแปลและตรวจร่างเอกสารภาษาอังกฤษ

กลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

 - การจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพ่ีเมืองน้องและเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศ

 - การแลกเปล่ียนเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพ่ีเมืองน้อง

กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

 - การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับอาเซียน หรือองค์การระหว่างประเทศ และกลุ่มประเทศภายนอกอาเซียน 

รวมท้ังองค์การเอกชนต่างประเทศ

 - การพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการด าเนินภารกิจของกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานแผนงานและส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

 - การรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศท่ีมาดูงานของกรุงเทพมหานคร

 - การจัดท าประเมินและติดตามผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

การด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาน

เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ า

ประเทศไทย

คร้ัง/ปี 25 30 30 30 30

การด าเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพ่ี

เมืองน้อง

คร้ัง/ปี 25 26 25 25 25

บริการล่ามและพิธีกรให้ผู้บริหาร

และหน่วยงาน

คร้ัง/ปี 15 15 15 15 15

การติดต่อประสานงานเร่ืองการ

ให้บริการตรวจ  ลงตราและหนังสือ

เดินทางแก่ผู้บริหาร

คร้ัง/ปี 5 10 10 10 10

การแปลและการด าเนินการด้าน

ภาษาต่างประเทศ

หน้า/ปี 600 600 600 600 600

การด าเนินกิจกรรมด้าน

ต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานของ

รัฐบาลและหน่วยงานภายนอก

คร้ัง/ปี 12 12 12 12 12

รวมท้ังส้ิน บาท     17,912,900 25,347,800     

เงินงบประมาณ บาท     17,912,900 25,347,800     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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รหัส 0104003-07199-5

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 1,500,000    บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ านวนผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริม

การตลาดในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลิตภัณฑ์                  20

รวมท้ังส้ิน บาท 1,500,000       

เงินงบประมาณ บาท 1,500,000       

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ าหน่ายสินค้าในตลาดระดับนานาชาติให้แก่ผู้ประกอบการ ท้ังในรูปแบบตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok Brand) 

ให้เป็นท่ีรู้จักและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในระดับนานาชาติให้มากข้ึน

2.2 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าขายในตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลของกรุงเทพมหานครให้มากข้ึน โดยการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าออนไลน์ในระดับ

นานาชาติ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok Brand) 

2.3 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในระดับทวีปเอเชีย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

กิจกรรมหลัก  การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ เน้ืองานและสถานท่ีด าเนินการ :

                 1. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติในระดับเมืองและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองเพ่ือการ

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในด้านการท่องเท่ียว การค้าและการลงทุน

ในระดับนานาชาติ 

                 2. ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์

ของกรุงเทพมหานคร โดยน าคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เดินทางเยือนเมืองพ่ีเมืองน้อง 

เพ่ือร่วมออกบูธ จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คัดสรรกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในงานกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม นิทรรศการ การ

แสดงทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน

เป้าประสงค์ท่ี 6.1.4 ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ

กลยุทธ์ท่ี 6.1.4.3 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถน าสินค้าไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ
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แผนงาน: บริหารราชการท้องถ่ินพิเศษ

ผลผลิต: ปกครองท้องท่ี - รหัส 0105001

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

พ้ืนท่ี ตร.กม.              1,569              1,569            1,569             1,569            1,569

ครัวเรือน หลัง        3,046,181

ประชากร ล้านคน        5,665,310

บริการทะเบียนปกครอง ราย                600                600               600               600               600

มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้าและมัสยิด ราย              2,313              2,513            2,713             2,913            2,913

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ราย                  20                  30                40                 50                50

ออกเอกสารราชการ/หนังสือรับรอง ฉบับ

รวมท้ังส้ิน บาท     60,685,560 5,251,800       

เงินงบประมาณ บาท     60,685,560 5,251,800       

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน”

วัตถุประสงค์: “เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน โดยท าหน้าท่ีเก่ียวกับการปกครองท้องท่ี การปฏิบัติหน้าท่ีในทาง

ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าท่ีในทางอาญาตามอ านาจหน้าท่ีของนายอ าเภอ ด าเนินงานเก่ียวกับส่วนราชการอ่ืนท่ีมิใช่

ของส่วนราชการใดตามท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการสนับ

สนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดต้ัง ยุบและเปล่ียนแปลงเขตปกครอง จัดท าแผนท่ีแนวเขตการปกครอง และการสอบสวน

เปรียบเทียบแนวเขตท่ีมีปัญหาข้อขัดแย้ง”

กิจกรรมหลัก: ทะเบียนปกครอง (นิติกรรม พินัยกรรม) ก ากับดูแลมูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า และมัสยิด ก ากับดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ออกเอกสารราชการ/หนังสือรับรอง ดูแลท่ีสาธารณะ (ช้ีแนวเขต) พิจารณาแนวเขตปกครองกับจังหวัดข้างเคียง จัดต้ัง ยุบและเปล่ียนแปลง

พ้ืนท่ีเขตและแขวง สนับสนุน/ก ากับดูแลงานฝ่ายปกครองของส านักงานเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน - รหัส 0105002

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย        1,676,250        1,718,250       1,758,250       1,798,250       1,798,250

บริการทะเบียนบัตรประจ าตัว

ประชาชน

ราย          611,100          631,100         651,100         671,100         671,100

บริการทะเบียนท่ัวไป ราย          993,400        1,133,400       1,333,400       1,533,400       1,533,400

รวมท้ังส้ิน บาท       1,368,060 4,499,910       

เงินงบประมาณ บาท       1,368,060 4,499,910       

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้บุคคลมีเอกสารอ้างอิงตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยจัดให้มีบริการเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน

 ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนช่ือบุคคล”

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนราษฎร บริการทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน บริการทะเบียนครอบครัว (สมรส หย่า รับรองบุตร บันทึก

ฐานะแห่งครอบครัว) บริการทะเบียนช่ือบุคคล (เปล่ียนช่ือตัว ช่ือรอง จดทะเบียนช่ือสกุล อนุญาต/ร่วมใช้ช่ือสกุลบุคคลอ่ืน ขอใช้ช่ือสกุล

บิดา/มารดา/ช่ือสกุลเดิมก่อนสมรส) บริการรถเคล่ือนท่ี ศูนย์บริการด่วนกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการด่วนส านักงานเขต สนับสนุน

การเช่ือมโยงเครือข่าย สนับสนุน/ก ากับดูแลงานฝ่ายทะเบียนของส านักงานเขต
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.

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 283,515,700  บาท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 13,735,900    บาท

01103-1  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 5,100            บาท

01105-1 2,160,000      บาท

01106-1  เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 7,740,000      บาท

01107-1  เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 11,352,000    บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 247,040        บาท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 201,600        บาท

2. ค่าจ้างประจ า	 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจ า 59,677,600    บาท

01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 2,734,960      บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 1,422,200      บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า 828,800        บาท

3. ค่าจ้างช่ัวคราว	 บาท

02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 3,809,060      บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว 306,940        บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 804,000        บาท

4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	 บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 701,200        บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 517,300        บาท

03135-1 15,132,000    บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 450,400        บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,200          บาท

 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษสายงานนิติการ

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

405,362,000                

405,362,000     

318,957,340     

64,663,560       

4,920,000         

16,821,100       

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง

ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
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ผลผลิตบริหารงานบุคคล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา

ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุยานพาหนะ  ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 137,500 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

2. งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

ค่าครุภัณฑ์ บาท

05101-2 (1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)

23,500          บาท

05101-3 (2)

47,000          บาท

05101-4 (3)

41,500          บาท

05203-7 (4) เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เคร่ือง 175,000        บาท

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เคร่ือง

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

287,000           

287,000           

9,410,800         

5,098,400         

2,456,500         

15,699,300                 

9,548,300         

1,855,900         

287,000           

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เคร่ือง

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 2 เคร่ือง



 2/3/33

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ท่ี

เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร 3,360,000      บาท

07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพ

มหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น 1,916,000      บาท

07199-3 (3) ค่าใช้จายโครงการพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย ประจ าปี 2566 58,000          บาท

07199-4 (4) โครงการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาองค์กร ส านักงาน

การเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 530,000        บาท

5,864,000         
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ผลผลิตพัฒนาบุคลากร บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบริการก าจัดเห็บ หมัด ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน 

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 

ค่าพิมพ์วารสารพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-12 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 2 เคร่ือง 49,020          บาท

05105-2 (2) เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 4 เคร่ือง 102,040        บาท

05105-6 (3) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 

1 เคร่ือง 15,000          บาท

05105-9 (4)

แบบท่ี 2 1 เคร่ือง 27,000          บาท

05131-1 (5)

24 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 186,600        บาท

05199-10 (6) เคร่ืองโทรศัพท์ 2 เคร่ือง 2,600            บาท

86,644,220                 

8,940,960         

7,736,960         

382,260           

886,400           

4,280,000         

2,570,560         

1,204,000         

16,762,260       

16,762,260       

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
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2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05308-11 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้มหานคร 16,380,000    บาท

  อาคารหอประชุม

    - งานร้ือถอน เตรียมพ้ืนท่ี

    - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

    - งานสถาปัตยกรรม

    - งานระบบสุขาภิบาล

    - งานระบบไฟฟ้า

    - งานระบบปรับอากาศ

    - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ตามแบบเลขท่ี อ.1-0050

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างความเข้าใจในการน าแผน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ 941,000        บาท

07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม 

ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ 60,000,000    บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-3

ให้มีสมรรถนะ 32,804,800    บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

ในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อม

การเป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต 30,957,800    บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-5

และนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7,355,900      บาท

16,380,000       

60,941,000       

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น า

30,957,800                 

30,957,800       

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7,355,900                   

7,355,900         

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ 32,804,800                 

32,804,800       

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
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ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์และเคร่ืองพิมพ์ 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

7,500            บาท

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05203-20

87,500          บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05302-23 (1) ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

19,531,000    บาท

 - จัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

05302-24 (2) ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ าของกรุงเทพมหานครลาดกระบัง

(เขตลาดกระบัง) 6,211,000      บาท

 - ปรับปรุงอาคาร ตามแบบ เลขท่ี อส.2/2565

 - จัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ

 - ปรับปรุงอาคาร 1 - 4 ตามแบบ เลขท่ี ปร.22/2565

7,500              

108,363,500     

108,363,500     

87,500             

84,276,000       

ประจ าของกรุงเทพมหานครอ่อนนุช 86 (เขตประเวศ)

116,162,800                

7,799,300         

7,791,800         

700,700           

2,140,600         

4,950,500         

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม

ค่าไปรษณีย์

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง
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05302-25 (3) ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ าของกรุงเทพมหานครรามอินทรา 39

(เขตบางเขน) 11,131,000    บาท

 - ปรับปรุงอาคาร ตามแบบ เลขท่ี ขบข.34/2565

 - จัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ

05302-26 (4) ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

2,570,000      บาท

05302-27 (5) ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ าของกรุงเทพมหานครบางบอน (เขตบางแค) 10,603,000    บาท

 - จัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ

05302-28 (6) ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ าของกรุงเทพมหานครประชาร่วมใจ

(เขตลาดกระบัง) 25,177,000    บาท

 - จัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ

05302-29 (7) ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ าของกรุงเทพมหานครบึงกุ่ม (เขตบึงกุ่ม) 4,546,000      บาท

 - ปรับปรุงอาคาร ตามแบบ เลขท่ี ขบก.6/2566

05302-30 (8) ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ าของกรุงเทพมหานครบางคอแหลม

(เขตบางคอแหลม) 4,507,000      บาท

 - ปรับปรุงอาคาร ตามแบบ เลขท่ี บล.9/2565

ประจ าของกรุงเทพมหานครย้ิมประยูร (เขตภาษีเจริญ)

 - ปรับปรุงอาคาร ตามแบบ เลขท่ี อส.1/2565

 - ปรับปรุงอาคาร 1 - 2 ตามแบบ เลขท่ี ขภจ.10/2565

 - ปรับปรุงอาคาร 1 - 3 ตามแบบ เลขท่ี อส.1/2565
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รายการผูกพัน

0104016-66-01

วัตถุประสงค์

เพ่ือปรับปรุงสภาพของอาคารให้มีประสิทธิภาพท่ีดี 

สามารถใช้งานได้มีความสะดวก ปลอดภัยต่ออาชญากรรม 

เสริมสร้างสมรรถภาพในการท างานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2566-2568)

เป้าหมายของโครงการ

เพ่ือปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจ า

ของกรุงเทพมหานครประเวศ (เขตประเวศ)

งานท่ีจะท า

ปรับปรุงอาคาร 1 - 7

1. งานโครงสร้าง

2. งานสถาปัตยกรรม

   - งานผนัง

   - งานพ้ืน

   - งานผฝ้าเพดาน

   - งานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม

   - งานประตูห้องพัก

   - งานห้องน้ า - ส้วม สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

ตามแบบเลขท่ี สถ.2.0113 และแบบเลขท่ี อ.20066

โครงการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ าของกรุงเทพมหานครประเวศ (เขตประเวศ)
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05302-1 ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ าของกรุงเทพมหานครประเวศ (เขตประเวศ) 24,000,000    บาท

ปรับปรุงอาคาร 1 - 7

1. งานโครงสร้าง

2. งานสถาปัตยกรรม

    - งานผนัง

    - งานพ้ืน

    - งานผฝ้าเพดาน

    - งานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม

    - งานประตูห้องพัก

    - งานห้องน้ า - ส้วม สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

ตามแบบเลขท่ี สถ.2.0113 และแบบเลขท่ี อ.20066

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน - บาท

ปี 2566             ต้ังงบประมาณ - บาท

ปี 2567             ผูกพันงบประมาณ - บาท

ปี 2568             ผูกพันงบประมาณ - บาท

24,000,000        

72,000,000        

13,129,000        

109,129,000       
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตบริหารงานกลาง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างผู้ให้บริการศูนย์ กทม.1555

ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ า-ส้วม ฯ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว

และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุส านักงานฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าสมาชิกรายเดือนของทรูวิช่ันส์

2. งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

ค่าครุภัณฑ์ บาท

05101-10 (1)

91,000          บาท

05101-11 (2)

แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 1 เคร่ือง 24,900          บาท

05101-12 (3) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู

1 เคร่ือง 24,900          บาท

05101-13 (4) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

1 เคร่ือง 27,900          บาท

116,426,500     

92,086,800       

6,056,600         

74,867,200       

11,163,000       

24,339,700       

120,941,050                

3,946,850         

3,946,850         

3,946,850         

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)

 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เคร่ือง

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
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05101-14 (5) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

3 เคร่ือง 113,700        บาท

05101-45 (6) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

1 เคร่ือง 32,200          บาท

05105-21 (7)

แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 1 เคร่ือง 8,900            บาท

05105-22 (8) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network

แบบท่ี 1 (20 หน้า/นาที) 1 เคร่ือง 10,000          บาท

05105-3 (9) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 22 เคร่ือง 561,220        บาท

05105-4 (10)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 2 เคร่ือง 51,020          บาท

05105-47 (11) สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 1 เคร่ือง 3,000            บาท

05105-5 (12) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เคร่ือง 24,510          บาท

05114-8 (13) โต๊ะท างาน ระดับช านาญการพิเศษ, 

อ านวยการต้น 1 ชุด 14,200          บาท

05119-19 (14)

ได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เคร่ือง 30,000          บาท

05134-6 (15) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 เคร่ือง 33,900          บาท

05140-2 (16) รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 

1,400 - 1,600 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 70 กิโลวัตต์ 2 คัน 1,480,000      บาท

05147-30 (17) โต๊ะพับโฟเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x74 ซม.

100 ตัว 165,000        บาท

05199-16 (18) เก้าอ้ีท างาน ระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ, 

ช านาญงาน, อาวุโส, ช านาญการ 1 ตัว 2,800            บาท

05199-23 (19) เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ

20 แผ่น 1 เคร่ือง 30,000          บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน

เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ด า ชนิด Network
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05199-24 (20) เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 4 เคร่ือง 56,000          บาท

05199-25 (21) เคร่ืองไฟฟ้าฉุกเฉิน 30 เคร่ือง 150,000        บาท

05199-27 (22) 83,200          บาท

05199-28 (23) แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน 4 เคร่ือง 60,000          บาท

05199-29 (24) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้ 16,000          บาท

05199-31 (25) เก้าอ้ีอเนกประสงค์ 300 ตัว 255,000        บาท

05199-32 (26) เก้าอ้ีส าหรับห้องประชุม 34 ตัว 244,800        บาท

05199-35 (27) เคร่ืองฟอกอากาศแบบเคล่ือนท่ี 1 เคร่ือง 37,500          บาท

05199-37 (28) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 1 ตู้ 6,700            บาท

05199-38 (29) เก้าอ้ีบุนวม (โซฟา 2 ท่ีน่ัง) 1 ตัว 13,500          บาท

05203-17 (30) เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 120,000        บาท

05203-18 (31) เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เคร่ือง 175,000        บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1

การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร 567,700        บาท

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 16 ใบ

567,700           

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน
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ผลผลิตนิติการ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าฤชาธรรมเนียมฯ

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 280,600        บาท

11,197,900       

669,900           

9,985,900         

542,100           

120,000           

280,600           

ค่าเบ้ียประชุม ค่าอาหารท าการนอกเวลา

11,598,500                 

11,317,900       

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์การ
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ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

1.1.3 วัสดุ บาท

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ 

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน  

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-2 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอภาพ

(OS) แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

2 เคร่ือง 51,020          บาท

05105-3 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 7 เคร่ือง 213,570        บาท

05105-4 (3) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network

แบบท่ี 1  (20 หน้า/นาที) 1 เคร่ือง 10,000          บาท

05199-5 (4) กล้องวีดีโอประชุมออนไลน์ 1 ชุด 14,980          บาท

2,409,470                   

2,119,900         

2,059,900         

773,000           

771,600           

515,300           

60,000             

289,570           

289,570           

289,570           

ค่าโทรศัพท์

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือบรรลุผลส าเร็จ

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามแผนการตรวจสอบประจ าปี

และแผนการตรวจสอบระยะยาว 114,200        บาท

114,200                     

114,200           
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ผลผลิตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจ

ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 261,700        บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม

881,000           

261,700           

3,914,800                   

3,653,100         

2,772,100         

958,200           

864,600           

949,300           

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
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ผลผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวม และ

วิเคราะห์ข้อมูลในส่ือออนไลน์ ค่าจ้างเหมาบริการ

เป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาส ารวจส่ือประชาสัมพันธ์

และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครฯ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดพิมพ์เอกสารผลงาน

ของกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

ค่าครุภัณฑ์ บาท

05199-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

10 เคร่ือง 255,100        บาท

05199-3 (2) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า 2 เคร่ือง 20,000          บาท

05199-5 (3) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 

แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที) 1 เคร่ือง 26,000          บาท

05199-6 (4) บอร์ดไม้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 1 บอร์ด 11,240          บาท

05203-8 (5) เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 120,000        บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม

ค่าบริการข้อมูลข่าวออนไลน์

ค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

17,636,950                 

17,204,610       

16,528,260       

5,328,700         

5,213,360         

5,986,200         

676,350           

432,340           

432,340           

432,340           
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1

การมีส่วนร่วมของประชาชน 22,969,500    บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-5 ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์

การพัฒนากรุงเทพมหานคร 45,689,000    บาท

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจและส่งเสริม

22,969,500                 

22,969,500       

45,689,000                 

45,689,000       
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แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ

ผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างเมือง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ของบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าเบ้ียประชุม 

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบฯ 

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง

และน้ ามันหล่อล่ืน  ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

ค่าครุภัณฑ์ บาท

05198-6

30,000          บาท

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06109-1 (1) ค่าบ ารุงองค์การเครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมิภาค

(CITYNET) 400,000        บาท

06109-2 (2) ค่าสมาชิก Metropolis 515,000        บาท

06109-3 (3) ค่าสมาชิกองค์การ WeGo 340,000        บาท

06109-4 (4) ค่าสมาชิก Asian Mayors Forum (AMF) 147,000        บาท

06109-5 (5) ค่าสมาชิกองค์การ Mayors for Peace 2,000            บาท

25,347,800                 

2,563,800         

2,469,800         

224,900           

1,929,000         

315,900           

94,000             

30,000             

1,404,000         

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าตอบแทน

30,000             

30,000             

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ

20 แผ่น 1 เคร่ือง
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4. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ร่วมกับเมืองพ่ีเมืองน้อง 3,000,000      บาท

07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับ

เมืองพ่ีเมืองน้อง 1,500,000      บาท

07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกระชับและส่งเสริม

ความสัมพันธ์กับเมืองพ่ีเมืองน้องและเมืองอ่ืน ๆ 4,850,000      บาท

07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีสุดกับเมืองพ่ีเมืองน้อง 3,000,000      บาท

07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมท่ีจัด

ข้ึนโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับ

เมืองท่ีกรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก 4,000,000      บาท

07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมท่ีจัดโดย

เมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 1,000,000      บาท

07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวที

ระดับโลก 4,000,000      บาท

21,350,000       
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของ

เมืองในระดับนานาชาติ 1,500,000      บาท

1,500,000                   

1,500,000         
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แผนงานบริหารราชการท้องถ่ินพิเศษ

ผลผลิตปกครองท้องท่ี บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบ ารุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

ค่าครุภัณฑ์ บาท

05203-2

120,000        บาท

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06109-1 750,000        บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของ

เจ้าพนักงานปกครอง 919,000        บาท

07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์

การมอบประกาศเกียรติคุณและเคร่ืองหมายเชิดชู

เกียรติแก่ผู้ท าคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร 215,000        บาท

07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานละศีล-อด 464,500        บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม

68,100             

120,000           

120,000           

120,000           

750,000           

1,598,500         

5,251,800                   

2,783,300         

2,715,200         

363,500           

1,464,800         

886,900           

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
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ผลผลิตทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

336,000        บาท

บาท

1,296,000      บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าบริการวงจรส่ือสาร 343,200        บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือพัฒนา

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านทะเบียน 967,800        บาท

07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานหลักสูตร

บริหารงานทะเบียน 667,900        บาท

07103-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือพัฒนา

และเสริมสร้างความรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้เร่ิม

ปฏิบัติงานด้านทะเบียน 353,250        บาท

07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ

การตรวจสอบทางทะเบียนพิจารณาข้อร้องทุกข์ 

ร้องเรียน และการวินิจฉัย อุทธรณ์ค าส่ังทางทะเบียน 

ส านักทะเบียนกรุงเทพมหานคร 535,760 บาท

2,524,710         

4,499,910                   

1,975,200         

1,632,000         

336,000           

1,296,000         

343,200           

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า

ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ

เดียวกัน ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 28,422,100    บาท

07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ

เดียวกัน ส าหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 28,492,300    บาท

56,914,400       

56,914,400                 


