
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ผลสัมฤทธ์ิ : กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาทุกด้านตามแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2561- 2580) มีระบบการวางแผนทรัพยากร

องค์กรกรุงเทพมหานครท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนได้รับความสะดวก

ในการขอรับใบอนุญาตของกรุงเทพมหาคร

- ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับการผลักด้นไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 ของจ านวน

ตัวช้ีวัดท้ังหมดตาม

แผนพัฒนา กทม. 

ระยะ 20 ปี

ร้อยละ

 - ความส าเร็จการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 100 ร้อยละ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบงานหลักตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขอ
อนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA-OSS) ประกอบด้วย 1. ระบบ
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบศูนย์รับค าขออนุญาตของ
กรุงเทพมหาคร 2. ระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล

          ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีพันธกิจจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและ
สนับสนุนในด้านต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครน าแผนแปลงไปสู่การปฏิบัติและผลักดัน

          ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหน้าท่ีในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือก าหนดนโยบาย 
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ประสานและสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
และติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตามแผนของส านักและส านักงานเขต  รวบรวม
แผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวม วิเคราะห์
และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร การจัดท าแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายรัฐบาลและ
กรุงเทพมหานคร ให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การด าเนินการเพ่ือให้การน านโยบายของผู้บริหาร

รวมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในส านักและส านักงานเขต บริหารจัดการ ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องในความดูแล เสนอแนะนโยบายและก าหนดแผนการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์และการจัดล าดับความส าคัญของแผนตลอดจนติดตามและประเมินผล
ผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 



- ความส าเร็จของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามความต้องการ 100 ร้อยละ
ด้านฟังก์ช่ันของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
(BMA-ERP) ประกอบด้วยระบบงานดังน้ี  1. ระบบงานงบประมาณ 
2. ระบบงานการเงิน (ด้านรับ/ด้านจ่าย) 3. ระบบงานบัญชีแยกประเภท 
4. ระบบงานเงินยืม 5. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 6. ระบบงานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
7. ระบบงานบริหารคลังและวัสดุกลาง 8. ระบบงานบริหารน้ ามันเช้ือเพลิง 
9. ระบบงานเงินเดือน 10. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
11. ระบบรายงานผู้บริหาร



อ ำนวยกำร
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (1)
 รองผู้อ ำนวยกำร (3)

กองยุทธศำสตร์
เศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลัง

 เลขำนุกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)
- ข้ำรำชกำร (24) - ข้ำรำชกำร (20) - ข้ำรำชกำร (15)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (8) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (-)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์
สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน ทรัพยำกรมนุษย์และสังคม

 ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)
- ข้ำรำชกำร (14) - ข้ำรำชกำร (12) - ข้ำรำชกำร (15)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

 ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)
- ข้ำรำชกำร (26) - ข้ำรำชกำร (41) - ข้ำรำชกำร (42)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (9) - ลูกจ้ำงประจ ำ (5) - ลูกจ้ำงประจ ำ (6)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

 ผู้อ ำนวยกำร (1)
- ข้ำรำชกำร (55)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (3)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

กองสำรสนเทศภูมิศำสตร์

ส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง

ส ำนักงำนเลขำนุกำร กองยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำร

กองพัฒนำะบบงำนคอมพิวเตอร์ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กองบริกำระบบงำนคอมพิวเตอร์
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 812,092,800     812,092,800     
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                  -                  
งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -                  -                  
งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 43,171,400       43,171,400       

    855,264,200                       -       855,264,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต
งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 613,562,500    บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 198,530,300    บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 198,530,300         บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ -                     บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 116,056,100     116,056,100     

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
   ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล 2,675,700         2,675,700         

630,400           630,400           

7,311,300         7,311,300         

4,020,900         4,020,900         

   ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 487,609,050     487,609,050     

5,478,400         5,478,400         

2,310,000         2,310,000         

13,100,000       13,100,000       

11,548,800       11,548,800       

28,925,000       28,925,000       

115,005,500     115,005,500     

1,500,000         1,500,000         

8,700,000         8,700,000         

   ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 7,221,650         7,221,650         

812,092,800    -                     812,092,800    

ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ส านักยุทธศาตร์และประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

   โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

   โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาและจัดท าแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมือง

   โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการ

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

   (Desktop Management)

   และการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

   โครงการจัดหาระบบบริการส่งข้อความส้ัน (SMS : Short Message Service )

   ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร 

   โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่ือสารภายในของส านัก

   โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  
   โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

   โครงการจัดท าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) 

   โครงการจัดซ้ือและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจสอบ

   จัดท ามาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

   ในสถานการณ์วิกฤติ

   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร

   โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
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ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

43,171,400       43,171,400      

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 43,171,400      -                     43,171,400      

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
รวม

งบบุคลากร 113,838,700    648,000         1,569,400         116,056,100    
งบด าเนินงาน 276,867,960     119,587,000      396,454,960    
งบลงทุน 2,241,700      2,241,700        
งบเงินอุดหนุน -                 
งบรายจ่ายอ่ืน 340,511,440          340,511,440    

รวมงบประมาณ    113,838,700         648,000     278,437,360      119,587,000      2,241,700                   -            340,511,440     855,264,200

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการก าหนดนโยบายและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล การจัดให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ใน
งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และ
และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมท้ังส้ิน บาท 112,857,200 116,056,100
เงินงบประมาณ บาท 112,857,200 116,056,100
เงินนอกงบประมาณ บาท

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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ตามภารกิจยุทธศาสตร์

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ านวนโครงการท่ีได้รับนโยบายจาก โครงการ                     -                     -                 -                 - 
รัฐบาล
โครงการตามนโยบายสามารถแปลงไปสู่ ร้อยละ                 100                 100             100             100
การปฏิบัติได้จริง
ร้อยละของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ร้อยละ                 100                 100             100             100
มีแผนฯท่ี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี
ร้อยละความส าเร็จของการน าผล ร้อยละ                 100                 100             100             100
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน
รวมท้ังส้ิน บาท        2,576,790        2,675,700                -                -               - 
เงินงบประมาณ บาท        2,576,790        2,675,700
เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                    - 

องค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและ

แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การบริหารงาน การด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอ านวยการและบริหารงานท่ัวไปในระดับส านัก”  

ผลผลิต: ยุทธศาสตร์และการประเมินผล –รหัส 0103001
วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครท่ีแสดงถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรการหรือยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
แสดงทิศทางและมาตรการด าเนินงานระยะยาวของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้บริหารและสภาสามารถใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนการเงิน
ระยะ 3 ปี และนโยบายการคลังและงบประมาณประจ าปีของกรุงเทพมหานคร โดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
ประชาชน รวมท้ังเง่ือนสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมภายนอกชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครในฐานะ

สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารและการพิจารณางานของหน่วยงานได้”

กิจกรรมหลัก: จัดท ารายงานสถิติกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (แผนพัฒนาระยะยาวและระยะกลาง)
จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี ประเมินและจัดท ารายงานผลตามแผนการพัฒนา ประเมินผลการบริหารราชการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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รหัส  0105038  07199-1
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ
 - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ร้อยละ               80
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analysis) ทางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานครตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด
 - จ านวนรายงานผลการ ฉบับ                 1
วิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analysis) ทางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร
รวมท้ังส้ิน บาท                 - 630,400                      -                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 - 630,400                      -                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการ :  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือส่งเสริม พัฒนาทักษะให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออฟไลน์และ/หรือออนไลน์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.1  เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1 กรุงเทพมหานครเกิดการแลกเปล่ียนและ

 - จัดอบรมแบบไป - กลับ ณ สถานท่ีเอกชนในกรุงเทพมหานคร และ/หรือผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566

630,400                         

 - เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรน าทักษะและข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมาวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุน ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการท่องเท่ียว ด้านวัฒนธรรม 

กิจกรรมหลัก
ด้านการบริการ และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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รหัส  0105040   07199-1

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน 

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ
มีแผนแม่บทบริหารจัดการเมือง ฉบับ                 1
ในสถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับ
ใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน
การบริหารจัดการสาธารณภัย
ของกรุงเทพมหานคร
รวมท้ังส้ิน บาท                 - 7,311,300                    -                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 - 7,311,300                    -                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

 - เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและจัดล าดับความส าคัญตามความรุนแรงและความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดสาธารณภัย/ภัยคุกคาม

 - จ้างท่ีปรึกษาศึกษาและจัดท าแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ
ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566

7,311,300                       

   ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลต่อสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
 - เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง และรูปแบบการรับมือกับสาธารณภัย/ภัยคุกคามต่าง ๆ

โครงการ :  จ้างท่ีปรึกษาศึกษาและจัดท าแผนแม่บท (Road Map) 

วัตถุประสงค์
              การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ

    และความเป็นไปได้ของผลกระทบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
 - เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการจัดสรรทรัพยากรของเมือง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติการ
    ในการบริหารจัดการทรัพยากรของกรุงเทพมหานครต่อสาธารณภัยท่ีส่งผลต่อสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1 การสร้างความร่วมมือเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
กิจกรรมหลัก

    ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
 - เพ่ือจัดท าแผนแม่บท (Roadmap) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติท่ีสอดคล้องกับบริบทกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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รหัส  0105040  07199-2

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน 

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ
ความส าเร็จในการ ร้อยละ              100
ประเมินผลการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานคร

รวมท้ังส้ิน บาท                 - 4,020,900                    -                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 - 4,020,900                    -                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

 - จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566

4,020,900                       

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ :  จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
 - เพ่ือประเมินผลการพัฒนาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร
 - เพ่ือจัดท าคู่มือส าหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1 การสร้างความร่วมมือเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
กิจกรรมหลัก
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GIS postal บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการแก่หน่วยงาน จัดท าข้อมูลเมืองผ่านเว็ปไซต์ ผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ านวนช่ัวโมงความขัดข้องการใช้งาน ช่ัวโมง                 230                 230             230             230
ของระบบ
ให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับระบบ คร้ัง               3,920               7,300           6,640           6,050
สารสนเทศ
จ านวนคร้ังในการให้บริการแก้ไขปัญหา คร้ัง             12,470             23,430         21,270         19,300
ท้ังในและนอกเวลาราชการ
จ านวนโปรแกรมท่ีได้รับการพัฒนา/ โปรแกรม                 270                 600             200             120
ปรับปรุง
รวมท้ังส้ิน บาท 367,711,380   487,609,050   -               -               -              
เงินงบประมาณ บาท 367,711,380   487,609,050   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                    - 

และระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการให้ค าปรึกษาในการจัดท า

ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - รหัส 0103002
วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถอ านวยการ ส่ังการและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
ระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายเช่ือมโยงฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ”  

กิจกรรมหลัก:
 - ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ (บ ารุงรักษาติดต้ังซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีส่วนกลางจัดหาให้ จัดหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร)
 - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง (ก าหนดนโยบาย มาตรการและมาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลระบบ
backup site บ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย และบ ารุงรักษาเครือข่ายส่ือสารกลาง)
 - ระบบข้อมูลและสารสนเทศกลาง (กิจกรรมระบบสารสนเทศกลาง ดูแลระบบทะเบียนราษฎรและบัตร ระบบMIS 2 ระบบ 50 เขต
ระบบจัดเก็บเอกสารของส านักงานเขต ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

เครือข่ายภายใน และบริการแก้ไขปัญหานอกเวลาราชการ) 
 - กิจกรรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลาง (บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
ประยุกต์ จัดท ามาตรฐาน GIS จัดท าและปรับปรุงแผนท่ีฐาน GIS common base map จัดท าฐานข้อมูล GIS  data ดูแลระบบ 

ด้าน GIS ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้บริการข้อมูลต่างๆ ให้ความรู้หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหลักสูตรการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)
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การบริหารจัดการเมือง

   เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
 - จัดท ามาตราฐานด้านความปลอดภัยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการดิจิทัล

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ
 - ความส าเร็จในการจัดหา ร้อยละ              100
 - ความส าเร็จในการ ร้อยละ               95
ตรวจสอบแอปพลิเคช่ันและ
โปรแกรมตามเป้าหมาย
โครงการ

รวมท้ังส้ิน บาท                 - 5,478,400                    -                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 - 5,478,400                    -                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

รหัส  0105028 07199-11
ตรวจสอบจัดท ามาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการ :  จัดซ้ือและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ

วัตถุประสงค์

 - เพ่ือให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

ของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

 - เพ่ือให้ม่ันใจว่าโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานด้านความม่ันคงปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

 - จัดหา พัฒนา วางแผน และตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ภายในศูนย์ข้อมูลกลาง ค้นหาช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ 

 - เพ่ือตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ภายในศูนย์ข้อมูลกลาง ด้วยการประเมินผลจากหลักฐานท่ีได้จากการค้นหาช่องโหว่
และการทดสอบเจาะระบบ

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566
5,478,400                       

 - เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ช่องโหว่และน าเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โปรแกรมประยุกต์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ท่ี 7.5.3
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับภารกิจของ
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และการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

 - ฝึกอบรมการใช้งาน

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ
 - ความส าเร็จในการจัดหา ร้อยละ              100
ระบบ
 - ความต่อเน่ืองในการ ร้อยละ               95
ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการ
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
รวมท้ังส้ิน บาท                 - 2,310,000                    -                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 - 2,310,000                    -                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

โครงการ :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือให้ประชาชนท่ีรับบริการจากกรุงเทพมหานครได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และลดภาระ (การไม่เรียกส าเนาเอกสาร

 - เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐ เร่ืองแนวทางการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริหารภาครัฐ
และมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  (การไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน)

ท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) เพ่ิมข้ึน
 - เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยตรวจสอบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 12 รายการ ได้

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1

รหัส  0105028  07199-16

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566
2,310,000                       

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก
 - พัฒนา ติดต้ัง และทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
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รหัส 0105028   07199-8

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ
 - ความส าเร็จในการจัดหา ร้อยละ              100
ระบบ
 - ความต่อเน่ืองในการใช้งาน ร้อยละ               95
ระบบสนับสนุนการเข้าถึง
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

รวมท้ังส้ิน บาท                 - 13,100,000                  -                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 - 13,100,000                  -                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

โครงการ :  ระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
 - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการสร้างช่องทางและก าหนดรูปแบบท่ีมีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในศูนย์ข้อมูล

กิจกรรมหลัก
จัดหา พัฒนา ติดต้ัง และทดสอบระบบ สารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานคร มีความปลอดภัยจากการเข้าใช้งาน

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566
13,100,000                     

กรุงเทพมหานครจากภายนอกหน่วยงานให้กับผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุน
การท างานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้มีความคล่องตัวสูง รองรับรูปแบบการท างานนอกหน่ยงานและสามารถ
เข้าถึงระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

จากภายนอกหน่วยงาน รองรับรูปแบบการท างานนอกสถานท่ี (Work From Home)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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             (Desktop Management)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ
 - ความส าเร็จของการจัดหา ร้อยละ              100
ระบบ
 - ความต่อเน่ืองในการใช้งาน ร้อยละ               95
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการเคร่ืองลูกข่าย
(Desktop Management)
รวมท้ังส้ิน บาท                 - 11,548,800                  -                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 - 11,548,800                  -                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1

โครงการ : จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือเป็นการปรับปรุงให้บริการแก้ไขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นจุดบริการ
   จุดเดียวเบ็ดเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้รวดเร็วและครอบคลุมปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
   กับระบบคอมพิวเตอร์ มีความสะดวกรวดเร็วในการปรับแต่งระบบโปรแกรม หรือติดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้งานตาม
   ความประสงค์ของหน่วยงาน ประกอบด้วยส านักงานเขต 50 เขต ส านักการคลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รหัส  0105029   07199-1

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจของกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมหลัก
การปรับปรุงให้บริการแก้ไขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566

11,548,800                     
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รหัส  0105027-62-05

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ แห่ง
รวมท้ังส้ิน บาท     1,000,000 28,925,000    27,925,000                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท     1,000,000 28,925,000    27,925,000                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

50 ส านักงานเขต และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ :  พัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
วัตถุประสงค์
 - เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับรองรับค าขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนท่ีจะด าเนินการผ่านทางส านักงานเขต

 - พัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมหลัก

 - เพ่ือพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับค าขออนุญาตกลางของส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
 - เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการด าเนินการและรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1

 - พัฒนาระบบเช่ือมโยงกับศูนย์รับค าขออนุญาตกลางของส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2562-2567

57,850,000                     

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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รหัส  0105027-65-01
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณท้ังส้ิน 218,035,400   บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ แห่ง
รวมท้ังส้ิน บาท   1,000,000 115,005,500      102,029,900
เงินงบประมาณ บาท   1,000,000 115,005,500   102,029,900   

เงินนอกงบประมาณ บาท               -                   -                   - 

รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 4. ระบบงานบัญชี

โครงการ :  จัดท าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) 

 - เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร
 - เพ่ือจัดท าระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจของกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมท่ี 1 จัดท าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) 
 - จ้างออกแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและน าเข้าข้อมูลส าหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration) 

ในทุกข้ันตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2565-2567

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ ามันเช้ือเพลิง 8. ระบบงานเงินเดือน 
9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) 11. ระบบงาน E-Tax Invoice & E-Receipt
 - จัดหาซอฟต์แวร์เคร่ืองมือระบบจัดการข้อมูล API (API Server Pool) 1 ชุด
 - ด าเนินงานและฝึกอบรม
กิจกรรมท่ี 2 จ้างท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)
 - จ้างท่ีปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดท าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) 
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โครงการ : จัดหาระบบบริการส่งข้อความส้ัน (SMS : Short Message Service ) 	 รหัส 0105028-66-05
ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร   
วัตถุประสงค์

งบประมาณท้ังส้ิน 2,535,900   บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ แห่ง
รวมท้ังส้ิน บาท                 -     1,500,000     1,035,900                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 -     1,500,000     1,035,900                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

 - เพ่ือให้มีระบบบริการส่งข้อความส้ัน (SMS : Short Message Service) ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร
ในการให้บริการประชาชน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก

   ในการให้บริการต่อประชาชน
 - จัดหาระบบบริการส่งข้อความส้ัน (SMS : Short Message  Service) ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566 - 2567

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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รหัส  0105028-66-06

 11 แห่ง ในสังกัดส านักการแพทย์

งบประมาณท้ังส้ิน 76,966,760 บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตัวช้ีวัด โครงการ แห่ง
รวมท้ังส้ิน บาท                 -     8,700,000   68,266,760                 -                 - 
เงินงบประมาณ บาท                 -     8,700,000   68,266,760                 -                 - 
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                 -                 -                 -                 - 

ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง ส านักการศึกษา ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักเทศกิจ 
ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ และโรงพยาบาล

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และ อาคาร 2) ส านักพัฒนาสังคม ส านักการจราจรและขนส่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2566 - 2567

ท่ีมีความเร็ว ความเสถียรและความม่ันคงปลอดภัยในการับส่งข้อมูล 

โครงการ : ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่ือสารภายในของส านัก
วัตถุประสงค์
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับส านักของกรุงเทพมหานครท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการปฏิบัติงานท่ัวไปผ่านเครือข่ายส่ือสาร

กิจกรรมหลัก
 - ติดต้ังระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สายภายในหน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 7.5.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารจัดการเมือง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: อ ำนวยกำรและบริหำรส ำนัก - รหัส 0103009

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ ำนวนกำรส่ังกำรของผู้บริหำรส ำนัก เร่ือง              5,440              5,550              5,650              5,710              5,750
จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้บริหำร คร้ัง              1,650              1,650              1,650              1,650              1,650
จ ำนวนหนังสือเข้ำ-ออก เร่ือง            31,800            33,000            33,000            33,000            33,500
จ ำนวนกำรรับและติดตำมเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง                    1                    1                    1                    1                    - 
จ ำนวนฎีกำเบิกจ่ำยเงิน ฎีกำ              4,100              4,300              4,600              4,800              4,950
จ ำนวนใบเสร็จ/ใบน ำส่งเงิน ฉบับ                240                240                240                240                240
จ ำนวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจัดหำ รำยกำร/                310                310                310                310                330

คร้ัง
จ ำนวนกำรร่ำงระเบียบข้อบังคับ เร่ือง                110                110                110                110                120
ตรวจร่ำงสัญญำ ท ำสัญญำ 
สอบสวนวินัย ให้ค ำปรึกษำ
จ ำนวนกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน/ คณะ                    5                    5                    5                    5                    5
คณะกรรมกำรสภำ
จ ำนวนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและ คร้ัง                220                220                220                220                250
อนุกรรมกำร 
จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในควำมดูแล ตร.ม.              6,838              6,838              6,838              6,838              6,838
จ ำนวนยำนพำหนะท่ีอยู่ในควำมดูแล คัน                  26                  26                  26                  26                  26
รวมท้ังส้ิน บาท     53,568,150       7,221,650                   -                   -                   - 
เงินงบประมาณ บาท     53,568,150 7,221,650      

เงินนอกงบประมาณ บาท                   -                   - 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในของส ำนัก ส ำนักงำน กอง และฝ่ำย หน่วยงำนและส่วนรำขกำรโดยรวมได้รับกำร
สนับสนุน ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยจัดให้มีกำรอ ำนวยประสำนงำน และสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไปภำยใน
หน่วยงำนและส่วนรำชกำร”

กิจกรรมหลัก: อ ำนวยกำร บริหำรงำนท่ัวไป บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนคลัง นโยบำยและแผน นิติกำร อำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะ
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บาท
. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
. ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
. แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท
งบบุคลากร บาท
1. เงินเดือน  บาท

01101-1 95,352,430    บาท
01102-1 5,462,460     บาท
01104-1 1,243,200     บาท
01106-1 1,071,600     บาท
01107-1 2,370,800     บาท
01108-1 160,700        บาท

2. ค่าจ้างประจ า	 บาท
01201-1 7,664,990     บาท
01202-1 398,120        บาท
01205-1 74,320         บาท
01206-1 40,080         บาท

3. ค่าจ้างช่ัวคราว	 บาท
02101-1 507,600        บาท
02102-1 32,400         บาท
02103-1 108,000        บาท

4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บาท
03122-1 185,300        บาท
03128-1 54,800         บาท
03135-1 1,296,000     บาท
03217-1 32,400         บาท
03293-1 900              บาท

เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.)
เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า
เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า

ค่าจ้างช่ัวคราว
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ
เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

105,661,190       

116,056,100                  
116,056,100       

8,177,510           

648,000             

1,569,400           

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
812,092,800                  
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.
บาท

บาท
บาท
บาท

บาท

บาท
บาท
บาท

05148-4
16,800         บาท

05149-3 10,800         บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-1

912,900        บาท
07199-3

294,000        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

กรุงเทพมหานคร 630,400       บาท
บาท

07199-1
630,400        บาท

7,311,300    บาท
บาท

07199-1
7,311,300     บาท

ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล
1. งบด าเนินงาน

    ค่าครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ

(Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
    กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2568

ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาและจัดท าแผนแม่บท  
(Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ

    อาวุโส,ช านาญการ 6 ตัว 

    

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    ในการวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning)
    เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอ่ืน

งบรายจ่ายอ่ืน

27,600               

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
2,675,700                     

1,441,200           
1,441,200           

712,100             

729,100             

27,600               

(1) เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน ,ปฏิบัติการ ช านาญงาน,

(2) เก้าอ้ีท างานระดับช านาญการพิเศษ,อ านวยการต้น 2 ตัว

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
    ค่าตอบแทน 

    ค่าใช้สอย

2. งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 27,600               

1,206,900           

630,400             

7,311,300           

โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาและจัดท าแผนแม่บท (Road Map) 

     ค่ารับรองและค่าบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายและ
     โปรแกรมประยุกต์

     ค่าอาหารท าการนอกเวลาและค่าเบ้ียประชุม
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4,020,900    บาท
บาท

07199-2

4,020,900     บาท

ความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทาง
การติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผล

4,020,900           งบรายจ่ายอ่ืน
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บาท
บาท
บาท
บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท
       ส่วนใหญ่เป็นค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

       เครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์

ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. งบด าเนินงาน
    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน
        ค่าอาหารท าการนอกเวลาและค่าเบ้ียประชุม

       ระบบโปรแกรม ระบบงานต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาระบบ

925,700             

       และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯลฯ

487,609,050                  

166,527,900       

389,923,700       
270,764,300       
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30,970,000  บาท

บาท
03299-1 30,970,000  บาท

เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน - บาท
ปี 2566 ต้ังงบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ - บาท

งบประมาณ
61,940,000          

 - จัดหางานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
   เพ่ือหน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
   ของระบบสารสนเทศ
 - จัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพ้ืนท่ี

30,970,000         
ค่าจ้างใช้บริการงานบริการระบบบริหาร จัดการฐานข้อมูล 

วัตถุประสงค์

โครงการจ้างใช้บริการงานบริการระบบริหารจัดการฐานข้อมูล0105028-66-01

เป้าหมายของโครงการ

งบด าเนินงาน

ระยะเวลาด าเนินการ  2 ปี  (2566 – 2567)

    ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
    ได้อย่างต่อเน่ือง
 - เพ่ือยกระดับการให้บริการของกรุงเทพมหานครตามนโยบาย
   ของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีการใช้งานเทคโนโลยีในการ
   บริหารราชการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

   จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

 - จัดหางานบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

รายการผูกพัน

30,970,000          
30,970,000          

 - เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

 - จัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลและพ้ืนท่ี
   จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

เงิน
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1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ความเร็วสูง 40 จุด

บาท
บาท
บาท

05105-4

30,510         บาท
05199-1

26,000         บาท
05199-3

26,000         บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07103-1

403,000        บาท
07103-1

3,889,700     บาท
07103-2

194,500        บาท
07103-2

149,000        บาท
07199-3

13,013,900    บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธ์ิการใช้งาน
        ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
        ของกรุงเทพมหานคร ค่าสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมจัดการ

82,510               
82,510               

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบป้องกันไฟฟ้าส าหรับ

119,159,400       

    เครือข่ายส่ือสารข้อมูล

    สารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยี
    สารสนเทศระดับสูง (GCIO)
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม -
    ประยุกต์บนคลาวด์เพ่ือการบริหารจัดการส านักงาน
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ
    ภูมิศาสตร์

82,510               

2. งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
    ค่าครุภัณฑ์

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
    ศักยภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

     แบบท่ี 2 (27หน้า/นาที) 1 เคร่ือง 
(3) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 

97,602,840         

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 
     ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เคร่ือง 
(2) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network 
     แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที)  1 เคร่ือง 

        ส านักงานจ านวน 4,922 ลิขสิทธ์ิ ฯลฯ

103,310,700       

กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการวงจรส่ือสัญญาณของ
กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็ว 2 Gbps จ านวน 2 เส้น ค่าจ้างใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ค่าจ้างใช้บริการวงจรระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลหลักของ
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รายการผูกพัน
0105028-65-01

39,158,340  บาท

บาท
07199-1

39,158,340    บาท

39,158,340         

 - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการ

 - จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาและเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 - จัดหาระบบชุดค าส่ังควบคุมการปฏิบัติการ

 - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการ

   ท าบัตรประจ าตัวประชาชน

   งานทะเบียนท่ัวไป

   งานด้านอ่ืน ๆ

    ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน
 - เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองและ
   เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉบับไวใสสะอาด 

บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 11 ส านักงานเขต
ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและ 

 - ด าเนินการติดต้ังและทดสอบคอมพิวเตอร์

ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
จ านวน 11 ส านักงานเขต

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือให้ท้ัง 11 ส านักงานเขตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
    อุปกรณ์ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

   Bangkok Fast & Clear  หรือ BFC

 - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการงานทะเบียนราษฎร

 - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการ

ระยะเวลาด าเนินการ  2 ปี  (2565 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ
ส านักงานเขตท้ัง 11 เขต ได้แก่ส านักงานเขตคลองสาน จอมทอง 
ดินแดง ทวีวัฒนา บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางนา บางบอน 
บางรัก บึงกุ่ม และภาษีเจริญ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบท่ีมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัวประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง สะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับปรับปรุงและทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
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เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน - บาท
ปี 2565 ต้ังงบประมาณ - บาท
ปี 2566 ต้ังงบประมาณ - บาท

เงิน
งบประมาณ

48,947,940          
9,789,600            

39,158,340          



 

 1/4/ 26

0105028-66-03
16,955,400  บาท

วัตถุประสงค์

   สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของโครงการ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎร

   12 แห่ง โรงพยาบาล จ านวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคล่ือนท่ี 

   ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง 

   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

   ประชาชน และเคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ของกลุ่มงาน

 - เพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบท่ีส านักงานเขต 

   ทะเบียนราษฎรท่ีส านักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จ านวน 12 แห่ง

 - ส านักงานเขต จ านวน 4 ส านักงานเขต ได้แก่ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   
   ส านักงานเขตพระนคร ส านักงานเขตสะพานสูง และส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 

 - กลุ่มงานทะเบียนราษฎรท่ีส านักงานเขต 50 เขต จุดบริการด่วนมหานคร จ านวน 

   ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง 

   ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

   ประชาชน และเคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook) ท่ีทันสมัยและมี

ระยะเวลาด าเนินการ  2 ปี  (2566 – 2567)

และบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

   จ านวน 2 คัน มีอุปกรณ์น าเข้าเอกสาร (Scanner) เคร่ืองอ่านบัตรประจ าตัว

 - เพ่ือปรับเปล่ียนชุดผลิตบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีส านักงานเขต จ านวน 7 แห่ง

 - เพ่ือปรับเปล่ียนอุปกรณ์น าเข้าเอกสาร (Scanner) เคร่ืองอ่านบัตรประจ าตัว

   โรงพยาบาล จ านวน 8 แห่ง และรถบริการงานทะเบียนเคล่ือนท่ี จ านวน 2 คัน
   ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

   จ านวน 4 แห่ง  ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

   สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

   ส านักงานเขตประเวศ และส านักงานเขตบางแค มีชุดผลิตบัตรประจ าตัวประชาชน

   สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 - ส านักงานเขต 7 เขต ได้แก่ส านักงานเขตบางซ่ือ ส านักงานเขตดอนเมือง 
   ส านักงานเขตสายไหม ส านักงานเขตบางกะปิ ส านักงานเขตคลองสามวา
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บาท
07199-1

16,955,400    บาท

เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน - บาท
ปี 2566 ต้ังงบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ - บาท

16,955,400         
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับปรับปรุง
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว

งบรายจ่ายอ่ืน

ประชาชน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

   สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook)

 - จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
 - จัดหาชุดผลิตบัตรประจ าตัวประชาชน 
 - จัดหาอุปกรณ์น าเข้าเอกสาร (Scanner) 
   เคร่ืองอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน และเคร่ืองพิมพ์

เงิน
งบประมาณ

33,910,730          
16,955,400          
16,955,330          
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0105028-66-04
23,839,000  บาท

บาท
07199-1

23,839,000    บาท

เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน - บาท
ปี 2566 ต้ังงบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ - บาท

ระยะเวลาด าเนินการ  2 ปี  (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ
 - สามารถให้บริการทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
   ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน -
   กรุงเทพมหานครในระยะเวลา 2 ปี 
 - มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ท่ีมีประสิทธิภาพ
   ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ
   สารสนเทศในปัจจุบัน

โครงการพัฒนาทรัพยากรพ้ืนฐานดิจิทัลส าหรับศูนย์ข้อมูล 

 - จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย
 - จัดหาสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

เงิน
งบประมาณ

47,678,000          
23,839,000          
23,839,000          

กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือจัดหาเคร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพ่ิมทรัพยากร
   โครงสร้างพ้ืนฐานแก่ศูนย์ข้อมูลพร้อมระบบ
   บริหารจัดการคลาวด์ครอบคลุมทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึน
 - เพ่ือจัดหาสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
   ให้เพียงพอกับเคร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง
 - เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายให้เพียงพอรองรับ
   เคร่ืองแม่ข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน

23,839,000         
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรพ้ืนฐานดิจิทัล
ส าหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
 - จัดหาเคร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง

งบรายจ่ายอ่ืน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

5,478,400    บาท
บาท

มาตรฐานและรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์
ของกรุงเทพมหานคร 5,478,400     บาท

2,310,000    บาท
บาท

2,310,000     บาท

13,100,000  บาท
บาท

13,100,000    บาท

11,548,800  บาท
บาท

11,548,800    บาท

สารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์

13,100,000         

(Desktop Management)

ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายโครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึง

2,310,000           

เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูล

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  (Desktop Management)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการจัดซ้ือและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบรายจ่ายอ่ืน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบูรณาการ

5,478,400           

11,548,800         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจสอบจัดท า

ส าหรับตรวจสอบจัดท ามาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์
ของกรุงเทพมหานคร

07199-16

07199-11

07199-8

07199-1

กรุงเทพมหานคร
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โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร 
(BMA OSS)  รหัส 0105027-62-05 28,925,000  บาท

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับรองรับค าขอใบอนุญาต/บริการ
    ของประชาชนท่ีจะด าเนินการผ่านทางส านักงานเขต
    50 ส านักงานเขต และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
 - เพ่ือพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ
    ศูนย์รับค าขออนุญาตกลางของส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
    ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
 - เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการด าเนินการและรับทราบ
    ผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
    และระบบออนไลน์

ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (2562-2567)

เป้าหมายของโครงการ
 -  มีระบบสารสนเทศรองรับค าขอใบอนุญาต/บริการ
    ของประชาชนรวมถึงระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    กับศูนย์รับค าขออนุญาตกลางของส านักงาน ก .พ.ร.
 -  ประชาชนสามารถติดตามสถานะการด าเนินการ
    และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการผ่านทาง
    ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาต 28,925,000    บาท
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)
 - พัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
 - พัฒนาระบบเช่ือมโยงกับศูนย์รับค าขออนุญาตกลาง

งบรายจ่ายอ่ืน
รายการผูกพัน

   ของส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

28,925,000         

07199-1
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เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน - บาท
ปี 2562 - ปี 2564 ต้ังงบประมาณ - บาท
ปี 2565 ต้ังงบประมาณ - บาท
ปี 2566 ต้ังงบประมาณ - บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ - บาท

เงิน
งบประมาณ

1,000,000            

57,850,000          
-                         

27,925,000          
28,925,000          
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บาท

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
    ของกรุงเทพมหานคร
 - เพ่ือจัดท าระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชี
    ให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ

ระยะเวลาด าเนินการ  3 ปี  (2565 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบการวางแผน 115,005,500 บาท

กรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) 

    (API Server  Pool) 1 ชุด
 - ด าเนินงานและฝึกอบรม

    6. ระบบงานบริหารวัสดุคงคลัง 7. ระบบงานบริหารน้ ามันเช้ือเพลิง 
    8. ระบบงานเงินเดือน 9. ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
    10. ระบบรายงานผู้บริหาร (MIS) และ 11. ระบบงาน 

ทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)
กิจกรรมท่ี 1 จัดท าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของ

    E-Tax Invoice & E-Receipt
 - จัดหาซอฟต์แวร์เคร่ืองมือระบบจัดการข้อมูล API 

(BMA-ERP)  รหัส 0105027-65-01

    4. ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 5. ระบบงานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

 - จ้างออกแบบและพัฒนาระบบ BMA-ERP ตลอดจนจัดเตรียมและ
    น าเข้าข้อมูลส าหรับระบบงานใหม่ (Data cutoff & Migration) 
    รวม 11 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบงบประมาณ 

โครงการจัดท าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร 
115,005,500                  

115,005,500       

    2. ระบบการเงิน(ด้านรับ/จ่าย) 3. ระบบงานบัญชี, ยืมเงิน 

 - มีระบบสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
   และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน
   สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและติดตามงาน
   ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอ่ืน
รายการผูกพัน
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เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน -                  บาท
ปี 2565 ต้ังงบประมาณ -                  บาท
ปี 2566 ต้ังงบประมาณ -                  บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ -                  บาท

115,005,500         
102,029,900         

กิจกรรมท่ี 2 จ้างท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMO)
 - จ้างท่ีปรึกษาบริหารจัดการและควบคุมการจัดท าระบบการวางแผน
   ทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ในทุกข้ันตอน 

เงิน
งบประมาณ

218,035,400         
1,000,000            
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1,500,000    บาท

วัตถุประสงค์

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1

1,500,000     บาท

เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน -                  บาท
ปี 2566 ต้ังงบประมาณ -                  บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ -                  บาท

โครงการจัดหาระบบบริการส่งข้อความส้ัน (SMS : Short Message  Service) 

   
เงิน

งบประมาณ
2,535,900            
1,500,000            
1,035,900            

โปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร
 - จัดหาระบบบริการส่งข้อความส้ัน (SMS : Short Message 
   Service) ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร
   ในการให้บริการต่อประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบบริการส่งข้อความส้ัน 

ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร  รหัส 0105028-66-05

1,500,000           

 - เพ่ือให้มีระบบบริการส่งข้อความส้ัน (SMS : Short Message 
   Service) ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร
   ในการให้บริการประชาชน

ระยะเวลาด าเนินการ  2 ปี  (2566 – 2567)

เป้าหมายของโครงการ
 - เพ่ือให้มีระบบบริการส่งข้อความส้ัน (SMS : Short Message Service) 

รายการผูกพัน

   ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการ
   ต่อโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(SMS : Short Message  Service) ส าหรับ
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โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่ือสารภายในของส านัก 
รหัส 0105028-66-06 8,700,000    บาท

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ

บาท

07199-1 8,700,000     บาท

   ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง 
   ส านักการศึกษา ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ส านักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการ
   กรุงเทพมหานคร  ศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ และโรงพยาบาล
   11 แห่ง ในสังกัดส านักการแพทย์

ระยะเวลาด าเนินการ  2 ปี  (2566 – 2567)

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับส านัก
   ของกรุงเทพมหานครท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
   ด้านการบริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ และด้านการ

   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (อาคาร 1 และ 
   อาคาร 2) ส านักพัฒนาสังคม ส านักการจราจรและขนส่ง 
   ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง ส านักการศึกษา ส านักป้องกัน
   และบรรเทาสาธารณภัย ส านักเทศกิจ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่ือสารภายในของส านัก
 - ติดต้ังระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สายภายในหน่วยงาน
   ท่ีปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) 

งบรายจ่ายอ่ืน
รายการผูกพัน

8,700,000           

   ปฏิบัติงานท่ัวไปผ่านเครือข่ายส่ือสารท่ีมีความเร็ว ความเสถียรและ
   ความม่ันคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล 

 - ติดต้ังระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สายท่ีให้บริการครอบคลุม
   พ้ืนท่ีการปฏิบัติงานของหน่วยงานในศาลาว่าการ
   กรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 
   ดินแดง (อาคาร 1 และ อาคาร 2) ส านักพัฒนาสังคม 

   สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ศูนย์เอราวัณ 

   

   ส านักการแพทย์ และโรงพยาบาล 11 แห่ง ในสังกัดส านักการแพทย์
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เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน -                  บาท
ปี 2566 ต้ังงบประมาณ -                  บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ -                  บาท

เงิน
งบประมาณ

68,266,760          
8,700,000            

76,966,760          
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บาท
1. งบด าเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

ค่าตอบแทน บาท

บาท

บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

บาท
บาท
บาท

05101-1

81,800         บาท
05101-8

131,000        บาท
05101-9

177,000        บาท
05105-1

24,510         บาท
05105-2

204,080        บาท
05129-1

1,358,000     บาท

2,131,590           

874,800             

427,600             

2,131,590           
2,131,590           

4,662,460           

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   ค่าครุภัณฑ์

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่าโทรศัพท์ส านักงาน และค่าไปรษณีย์

(5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  

(1) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

2. งบลงทุน

7,221,650                     
5,090,060           

    แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
    ขนาด 24,000 บีทียู 2 เคร่ือง 
(2) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า 
    ขนาด 36,000 บีทียู 2 เคร่ือง 
(3) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า
    ขนาด 60,000 บีทียู 2 เคร่ือง
(4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 
    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก

ค่าใช้สอย 1,093,100           

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม และ

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ
ค่าวัสดุ 2,694,560           
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง

    ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
    ตามกฎหมาย 8 เคร่ือง 
(6) รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
    ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
    ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ

และน้ ามันหล่อล่ืน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) พร้อมโปรแกรม

    ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เคร่ือง
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05131-3
99,800         บาท

05149-2 5,400           บาท
05199-4 35,000         บาท
05199-6 15,000         บาท

(9) ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
(10) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เคร่ือง 

(7) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
    ขนาด 5,000 ANSI Lumens 2 เคร่ือง 
(8) เก้าอ้ีท างานระดับช านาญการพิเศษ, อ านวยการต้น 1 ตัว
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บาท

07101-1

8,329,200     บาท
07101-1

18,610,400    บาท
07101-2 (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564  

8,489,300     บาท
07101-2

7,742,500     บาท

43,171,400                    

    โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับศูนย์ข้อมูลของ
    กรุงเทพมหานคร ส าหรับเป็นค่างานงวดท่ี 5

    ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564

งบรายจ่ายอ่ืน

    เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 
    เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่างานตามโครงการปรับปรุง
    ระบบเครือข่ายส่ือสารภายในของส านักงานเขต 
    ส าหรับเป็นค่างานงวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย) บางส่วน

    เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า
    ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 
    ส าหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564
(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 

    ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 


