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คำนำ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักพัฒนาสังคม ประกอบไปด้วย
เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ต้องการหรืออยากให้เกิดขึ้นกับพ้ืนที่และมีผลต่อความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2580) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ตามแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566  รวมทั้งระบุโครงการ/กิจกรรม
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสำนักพัฒนาสังคม คือ องค์กรที่เป็นเลิศ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 

   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักพัฒนาสังคม ในครั้งนี้มีเป้าหมาย 
ในการเชื่อมร้อยโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของทุกส่วนราชการเข้าสู่เป้าหมาย โดยมีการจัดประชุมผู้ที่มี ส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันตรวจสอบเป้าประสงค์ มาตรการและกำหนดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงและเพ่ิมเติมส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนหรือช่องว่างของภารกิจเพ่ือให้เป้าหมาย
ของแผนบรรลุผล และที่สำคัญแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นคู่มือหรือแนวทางในการบริหารงาน การปฏิบัติ
ราชการ การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนราชการ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ส่วนราชการในสั งกัดและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ 

  กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษมีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,569 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 
เท่ากับ 5,588,222 คน ความหนาแน่นของประชากร 3,562.24 คน/ตารางกิโลเมตร ด้วยความที่มีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ ประชากรจำนวนมาก ทำให้ต้องแบ่งพ้ืนที่ให้บริการออกเป็นเขตย่อย เพ่ือการขยายการบริการให้
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่และครอบคลุมทุกบริการที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ปัจจุบันมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 
50 เขต 

สำนักพัฒนาสังคมได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ 8/2561   
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการ
กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้ งด้านกายภาพ และ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจติใจ    

2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนด โดยกำหนด
เป็นแนวทาง แผนการดำเนินการให้กับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4. ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ มูลนิธิต่าง ๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ  

5. บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย  
6. ส่งเสริมให้บุคคลมีอาชีพและรายได้ทีม่ั่นคง  
7. สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของบุคคล  
8. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่ งเน้นการจัด

สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม  

9. จัดสวัสดิการในรูปของสถานสงเคราะห์ บ้านพักฉุ กเฉิน ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส  ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เพ่ือจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์รองรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ  

10. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักพัฒนา
สังคม ดังนี้ 
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แผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักพัฒนาสังคม 

กรอบอัตรากำลังสำนักพัฒนาสังคม 
ตารางที ่1 ข้อมูลแสดงกรอบอัตรากำลัง ผู้ครองและอัตราว่างในสังกัดสำนักพัฒนาสังคมปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 
 

      ตำแหน่ง อัตรากำลัง ผู้ครอง อัตราว่าง 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 205 179 26 

ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 121 72 49 

ลูกจ้างประจำ 123 123 0 

ลูกจ้างชั่วคราว 52 47 5 

รวม 501 421 80 
 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงจำนวนข้าราชการและบุคลากรจำแนกตามส่วนราชการภายในสำนักพัฒนาสังคม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564) 
 



3 
 

สังกัด ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจำ 

ข้าราชก
ารคร ู

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

สำนักพัฒนาสังคม  (ผู้บริหาร) 3 - - - 
สำนักงานเลขานุการ 32 8 - 1 
สำนักงานสวัสดิการสังคม 55 40 - 19 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน 36 9 - 0 
สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ 57 62 121 32 
กองนโยบายและแผนงาน 22 4 - - 

รวม 205 123 121 52 

 
ด้านโครงสร้างและบุคลากร สำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ ได้แก่ 

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักงานเลขานุการ และ
กองนโยบายและแผนงาน และมีอัตรากำลัง รวมทั้งสิ้น 501 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ จำนวน 205 อัตรา ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จำนวน 121 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 123 
อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 52 อัตรา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีหน้าที่ในการสนับสนุนและผลักดันการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักพัฒนาสังคม ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่  3 (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การสร้างเมืองประชาธิปไตยแลลมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์และการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
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1.1 ข้อมูลสถิติที่สำคัญและการวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละด้าน 

ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 
การไปสู่มหานครสำหรับทุกคนนั้น กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ซึ่ งมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

กับสำนักพัฒนาสังคม ได้แก่ มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส  

หากพิจารณาจากโครงสร้างประชากร และกลุ่มประชากรที่กรุงเทพมหานครต้องดูแลจะเห็นว่า 
ณ เดือนตุลาคม 2564 กรุงเทพมหานคร มีประชากร 5,588,222 คน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 
จำนวน 1,140,509 คน (ร้อยละ 20.41) อาจกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 

สำนักพัฒนาสังคมไดด้ำเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุไว้หลากหลายมิติตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง 2564) ตลอดจนการสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 ระบุว่ามีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน
ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 936,723 คน และมีผู้สูงอายุได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 
870,931 คน ในปี 2565 มีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ จำนวน 71,480 ราย 

ขณะเดียวกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังมีกลุ่มเปราะบางอีกหลายกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือ     
คือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มักจะประสบปัญหาในรูปการณ์ถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ขาดการยอมรับจาก
สังคม (ไม่มีตัวตน อยู่ในภาวะยากลำบาก) ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐมีกลุ่มคนพิการที่ต้อง
ดูแลด้วยการสนับสนุนเบี้ยความพิการ โดยข้อมูล ณ เดือนกันยายน มีคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 90,406 
คน 

สำนักพัฒนาสังคมมีภารกิจเพ่ิมขึ้นโดยได้รับการการถ่ายโอนภารกิจหอพักจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันมีหอพักในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 612 แห่ง 
(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564) แบ่งเป็น 1) หอพักที่จดทะเบียน จำนวน 335 แห่ง 28 เขต  2) หอพักที่ไม่จดทะเบียน 
จำนวน 277 แห่ง 11 เขต และ 3) ไม่มีหอพัก 22 เขต 

ในด้านของแรงงานซึ่ งถือเป็นปัจจัยที่ สำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งระดับส่วนย่อยและระดับมหภาคของระบบเศรษฐกิจ จากผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของ
ประชากรกรุงเทพมหานคร ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป จำนวน 57,064,900 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38,553,600 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37,821,800 คน ผู้ว่างงาน 731,800 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 224,600 คน ส่วนผู้ที่
อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18,286,700 คน ประกอบด้วยผู้ทำงานบ้าน 5,105,300 คน 
ผู้เรียนหนังสือ 4,348,700 คน และผลการสำรวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบ ปี 2561 พบว่า มีแรงงานนอก
ระบบซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน ซึ่งแรงงานนอก
ระบบในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,359,100 คน เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่สำนักพัฒนาสังคมส่งเสริมการ
สร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ให้ได้รับทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน และพัฒนาการ
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างอาชีพแบบครบวงจรอย่างแท้จริง โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้มีความ
พยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย    ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และแรงงาน
นอกระบบได้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ เพ่ิมความมั่นคงให้ชีวิต และการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  
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ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย 

การไปสู่มหานครประชาธิปไตยนั้น กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ ที่เกี่ยวข้องข้องกับสำนักพัฒนา
สังคม ได้แก่ มิติที่ 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลสำคัญต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 การ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การกระจาย
อำนาจในการบริหารกิจการสาธารณะของรัฐจากหน่วยงานส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึง
กระแสการพัฒนาที่เน้นบทบาทของภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไข
ปัญหาของเมืองมากขึ้น และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงาน ทั้งในส่ วนของภาค
ราชการด้วยกันเองและภาคประชาสังคม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้จำเป็นที่กรุงเทพมหานครต้องปรับตัว
อย่างขนานใหญ่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และใช้กระแสโลกมาช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของการ
ยอมรับและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมบทบาทของพลเมือง
กรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง อาทิ โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2564 มี
ชุมชนที่เข้าอบรมและเกิดเป็นแผนพัฒนาชุมชนของตนเองทั้งสิ้น 2,014 ชุมชน และภายหลังจากปี พ.ศ.2557 เป็น
ต้นมา สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ชุมชนเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของพลเมือง ปัจจุบันมีชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(50 เขต) จำนวน 2,012 ชุมชน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) 

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

การไปสู่มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้นั้น กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ซึ่งมีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 มิติ ได้แก่ มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ที่ได้รับการคัดสรร 
ในปี 2564 มีจำนวนทั้งหมด 652 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชมุชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ มีจำนวน 195 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  
       1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ Primium จำนวน 44 ราย 
       2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ Platinum จำนวน 151 ราย   

การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางอาชีพโดยมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพ
ระยะสั้น 145 หลักสูตร เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปโดยในปีงบประมาณ 
2564 มีผู้สมัครเรียน จำนวน 13,819 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 10,622 คน มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จำนวน 8,661 คน คิดเป็นร้อยละ 81.54  
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดย
กำหนดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โครงการจัดงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร  
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 อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้ง OTOP และ Bangkok Brand ยังไม่เป็น
ที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างเท่าที่ควร ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลผลิตทางการเกษตร มีองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ตอบสนองต่อตลาด ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ปั จจุบั นกรุง เทพมหานครมี พ้ื นที่ ป ระมาณ  1,500 ตารางกิ โล เมตร หรือคิ ด เป็ น  
980,437.50 ไร่จำแนกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 143,367 ไร่ (14.62% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) มีศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 50 ศูนย์ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร สู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน
ปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยกำหนดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นต้น   

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพองค์กร (SWOT Analysis) 

 สำนักพัฒนาสังคมตระหนักถึงสถานการณ์ที่ เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ จึงได้พิจารณาปัจจัย
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานมาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 สภาพแวดล้อมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งมีผลต่อการกำหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด McKinsey’s 7s ตามหลัก 
SWOT Analysis ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
1. การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
(Strategy) 
   1.1 มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมพันธกิจหน่วยงาน (S1.1) 
   1.2 องค์กรมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย (S1.2) 
   1.3 มีผู้รับผิดชอบหลักของแผนเฉพาะด้านตามภารกิจ 
(S1.3)   
   1.4 เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย
และจัดทำแผนขององค์กร (S1.4)    
   1.5 องค์กรมีโครงสร้างด้าน IT ที่เอ้ือต่อการปรับตัว 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (S1.5) 

1. การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร (Strategy) 
   1.1 บุคลากรในองค์กรขาดการรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะทางด้านต่างๆ ใน
ระดับชาติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
(W1.1) 
   1.2 บุคลากรขาดความเข้าใจกลยุทธ์/ตัวชี้วัดของ
หน่วยงานในภาพรวม รับทราบเฉพาะในส่วนที่
รับผิดชอบ (W1.2) 
   1.3 ขาดการทำงานเชิงรุก เนน้แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า รวมทั้งการดำเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจำ
มากกว่างานเชิงยุทธศาสตร์ (W1.3) 
   1.4 ยังไม่มีการใช้การวิจัยและพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานเท่าที่ควร (W1.4) 
   1.5 ตวัชี้วัดความสำเร็จบางส่วนไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน (W1.5)  

2. โครงสร้าง (Structure) 2. โครงสร้าง (Structure) 
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 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
   2.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 107 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 (S2.1) 
   2.2 องค์กรมีโครงสร้างด้าน IT ที่เอ้ือต่อการปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (S2.2) 
   2.3 มีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร กระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร และมีหลักสูตรที่หลากหลาย เป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ มีบริการฝึกอาชีพตลอดจนมีการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน (S2.3) 
   2.4 มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว 
และแก้ไขปัญหาหนี้สินครบทุก 50 เขต (S2.4) 
   2.5 มีศูนย์วิจัยและส่งเสริมด้านการเกษตร โรงเรียน
เกษตรทฤษฎีใหม่ (S2.5) 
   2.6 มีศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 
เพ่ือจัดสวัสดิการสังคมรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในด้านที่อยู่อาศัย บำบัด ฟ้ืนฟู ดูแล และส่งเสริมสุขภาพ 
(S2.6) 
  

   2.1 ขาดการบูรณาการงานตามภารกิจระหว่าง
ส่วนราชการ (W2.1) 
   2.2 โครงสร้างขององค์กรเป็นแบบสายการบังคับ
บัญชาและมีการกำหนดตำแหน่งทางการบริหารมาก
เกินความจำเป็นทำให้ ต้องรอการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร หลายลำดับชั้นส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า   
(W2.2) 
 
 

3. ระบบในการดำเนินงาน (System) 
   3.1 เริ่มมีการนำระบบ IT เข้ามาใช้อำนวยความสะดวก
ในการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน (S3.1) 
   3.2 มีการวางแผนการติดตามการทำงานรายเดือน          
รายไตรมาส และรายปี โดยนำระบบสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน (S3.2) 
   3.3 มีความชัดเจนในการมอบหมายงานและกระจาย
งาน (S3.3) 
   3.4 มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ
หนว่ยงานในภาพรวม (S3.4) 
   3.5 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (S3.5)  
   3.6 มีระบบการเรียนการสอนแบบ Online (S3.6) 

3. ระบบในการดำเนินงาน (System) 
   3.1 ระบบ IT ยังไม่สามารถสนับสนุนการทำงาน 
ในภาพรวมของหน่วยงาน (W3.1) 
   3.2 ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง การจัดเก็บ
ข้อมูลเฉพาะด้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
เป็นเครือข่าย ระหว่างสำนักและสำนักงานเขต เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจ (W3.2)    
   3.3 การแบ่งงานและการกระจายงานระหว่าง 
ส่วนราชการยังขาดความสอดคล้องกับภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ (W3.3) 
  3.4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่เพียงพอและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย (W3.4) 

4. บุคลากร (Staff) 
   4.1 บุคลากรมีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่
ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน (S4.1) 
   4.2 มีการพัฒนากลุ่ม และสร้างเครือข่ายต่างๆ  
ในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง (S4.2) 
   4.3 บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและ

4. บุคลากร (Staff) 
   4.1 บุคลากรขาดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานขึ้นใหม่ (W4.1) 
   4.2 บคุลากรบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้งาน/ผลงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร (W4.2) 
   4.3 บุคลากรมี Mindset หรอืมุมมองที่แตกต่างกัน 
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 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
หน่วยงาน (S4.3) 
   4.4 บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม (S4.4) 
   4.5 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(S4.5) 
   4.6 บคุลากรได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนา - 
ในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (S4.6) 

ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ยังขาดการยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน (W4.3) 
   4.4 บุคลากรขาดทักษะภาษาอังกฤษ และขาดความรู้
ด้านไอทีไม่ค่อยยอมรับการเปลีย่นแปลงใหม่ ๆ ที่
เกิดขึน้       
   4.5 เจ้าหน้าที่ในสายงานวชิาชีพของหน่วยงาน
(W4.5) 
ขาดความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) 
(W4.6) 

5. ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้านของ
องค์กร (Skill) 
   5.1 เป็นองค์กรที่มีความรู้ ความชำนาญและ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (S5.1) 
   5.2 เป็นองค์กรที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่หน่วยงาน (S5.2) 
   5.3 เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า (S5.3) 
   5.4 ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้
ทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  (S5.4)  

5. ความเชี่ยวชาญหรอืความชำนาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill) 
   5.1 ขาดความเชี่ยวชาญในการทำหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงให้กับหน่วยงาน  (W5.1) 
   5.2 บุคลากรมุ่งเน้นการทำงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ทำให้ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  
(Creative Thinking) (W5.2) 
 

6. การหมุนเวียนงาน การส่ือสาร และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร (Style) 
   6.1 มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก (S6.1) 
   6.2 ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานที่ดี (S6.2) 
   6.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน และรับ
ฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ (S6.3) 

6. การหมุนเวียนงาน การสื่อสาร และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร (Style)  
   6.1 ขาดการหมุนเวียนงานให้เรียนรู้งานใหม่  
(Rotation) (W6.1) 
   6.2 ทิศทาง/แนวทางในการทำงานของผู้บริหาร
เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของ
เจ้าหน้าที (W6.2) 
   6.3 แนวทางการปฏิบัติงาน ขาดการถ่ายทอด
ความรู้ การรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
ส่วนราชการ ขาดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน 
(บุคลากรจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้
เฉพาะงานในหน้าที่ของตนเอง) เมื่อมีผู้มาขอรับบริการ
ต่างๆ  ของสำนักพัฒนาสังคม ก็ไม่สามารถตอบข้อซักถามได้
ในทันที (W6.3) 
   6.4 ขาดการจัดเก็บองค์ความรู้ ทักษะหรือเทคนิค
การทำงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นระบบ 
เมื่อบุคลากรมีการเกษียณหรือลาออก องค์ความรู้
ดังกล่าวก็จะหายไป (W6.4) 
  

7. วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร(Shared Value) 
   7.1  การทำงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร (S7.1) 

7. วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร  
(Shared Value) 
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 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
   7.2 บุคลากรมีความเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง  มีความผูกพัน
และมีความรักหน่วยงาน  (S7.2) 
   7.3 กล้าแสดงความคิดเห็นในการทำงานระหว่าง
หน่วยงานอย่างชัดเจน (S7.3) 
   7.4 มีความพร้อมในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย (S7.4)  
   7.5 ยึดหลักการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์กรและประชาชนเป็นหลัก (S7.5) 
   7.6 มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของส่วนร่วม 
(S7.6) 
   7.7 บุคลากรมีจิตอาสา จิตสาธารณะในการ –ให้บริการ
และมีความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคม (S7.7) 

   7.1 ยังมีข้อจำกัดในการสื่อสารทำความเข้าใจกัน
ภายในองค์กรและการสื่อสารออกไปภายนอก 
(W7.1)  
   7.2 การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในบาง
เรื่องไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเนื่องจากขาดความ
ร่วมมือจากคนในองค์กรการทำงานเป็นไปในลักษณะ
ต่างคน ต่างทำ (W7.2) 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งมีผลต่อการกำหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PESTEL Analysis และตามหลัก 
SWOT Analysis ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
1. การเมือง (Political) 
   1.1 นโยบายรัฐบาลมีผลตอ่หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักพัฒนาสังคม และรัฐบาลมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 
ด้าน รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนา กทม.ที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  (O1.1) 
   1.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ
หน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ โดยบูรณาการระหว่าง 3 
หน่วยงาน คือ หน่วยงานด้านงบประมาณ ด้านแผน และ
ด้านบุคลากร โดยปรับปรุงกระบวนการให้มีการ
เชื่อมต่อและบูรณาการระหว่างแผนงาน แผนเงินและ
แผนคน (O1.2) 
   1.3 การพัฒนาระบบ Big Data เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในกระบวนการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งภารกิจของหน่วยงาน (O1.3) 
   1.4 กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ใช้การบริหารงาน
เชิงยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการ (O1.4) 
 
 

1. การเมือง (Political) 
   1.1 การขาดความชัดเจนต่อรูปแบบทางการเมือง
ของกรุงเทพมหานครหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปทำ
ให้มีผลต่อการทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (T1.1) 
   1.2 รัฐบาลกลางเข้ามาควบคุมและตรวจสอบ 
การทำงานของกรุงเทพมหานครมากขึ้นทำให้ 
ขาดอิสระในเชิงนโยบาย (T1.2) 
   1.3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้การ
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ขาดความต่อเนื่อง  
การเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย ทำให้นโยบาย 
ขาดความต่อเนื่อง (T1.3) 
   1.4 มีนโยบายเร่งด่วนทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายการเมือง
เข้ามาทำให้มีภาระงานเพ่ิมข้ึน (T1.4) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
   1.5 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติทำให้ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
รวมทั้งความรู้ที่จะนำมาพัฒนาองค์กร (O1.5) 
   1.6 ผู้บริหารฝ่ายการเมืองกำหนดทิศทางการ –
ทำงานที่ชัดเจน (O1.6) 
   1.7 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้บริหาร กทม.  
แต่ละครั้งช่วยกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจาก
มีนโยบายใหม่ ๆ เข้ามา (O1.7) 
   1.8 สภากรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิเ์ป็นหลักตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี (O1.8) 
   1.9 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และ
ไว้วางใจได้มีโอกาสคิดและทำงานใหม่ๆ (O1.9) 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
2. เศรษฐกิจ (Economic) 
   2.1 เศรษฐกิจถดถอยประชาชนมีรายได้ลดลง  
เกิดการว่างงานมากข้ึน ทำให้สำนักพัฒนาสังคม 
มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(O2.1) 
   2.2 การได้รบัเงินอดุหนุนจากรัฐบาลทำให้ 
สำนักพัฒนาสังคมได้สนับสนุนและปฏิบัติงานระดับชาติ 
เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น (O2.2) 
   2.3 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการส่งเสริมอาชีพเชิง
ธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (O2.3) 
 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 
   2.1 เศรษฐกิจถดถอยทำให้รายได้ของประชากร
ลดลง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพมหานครสูงขึ้นทำให้
เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนและมีปัญหา  
การเหลื่อมล้ำในสังคมเพ่ิมขึ้น (T2.1) 
   2.2 เศรษฐกิจถดถอยทำให้รายได้ของประชากร
ลดลง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนมีฐานะกับคน
ยากจน เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากข้ึน (T2.2) 
   2.3 เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้งบประมาณ
สนับสนุนดำเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
แผนงาน จึงไม่สามารถผลักดันการดำเนินงานตามแผนได้ 
โดยเฉพาะโครงการสำคัญไม่ได้รับงบประมาณ 
ตามแผนที่กำหนด (T2.3) 
   2.4 งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ  
ในการจัดหาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้รองรับการ
ทำงานในยุคดิจิทัล (T2.4) 
   2.5 ประชาชนยังขาดความเข้าใจการดำเนินชีวิต
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (T2.5) 
   2.6 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว (T2.6) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
   3.1 ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนใน
สังคมต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ มีมากขึ้น 
รวมทั้งความต้องการในการรับรู้ข่าวสาร หน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (O3.1) 
   3.2 ความตื่นตัวในเรื่องการมีส่วนร่วมทำให้สามารถ
สร้างภาคีเครือข่ายในด้านการวางแผนทั้งหน่วยงานของ 
กทม. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(O3.2) 
   3.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำใหห้น่วยงานภาครัฐ
ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม (O3.3) 
   3.4 สภาพสังคมที่เหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ ทุก
ภาคสว่นให้ความสำคัญในการรว่มมือแก้ไขปัญหา (O3.4) 
   3.5 กระแสความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน 
การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร และการตรวจสอบความ
โปร่งใส ล้วนเป็นกระแสที่องค์กรต้องปรับตัว (O3.5) 
   3.6 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สวัสดิการและการพัฒนาของสำนักพัฒนาสังคมได้อย่าง
ทั่วถึง โปร่งใสและเป็นธรรม (O3.6) 
   3.7 ชุมชนและภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ  มากขึ้น (O3.7) 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
   3.1 การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองและการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานประชากรเข้าสู่เมืองทำให้ กทม.
เผชิญปัญหาและมีภารกิจเพ่ิมขึน้ (T3.1) 
   3.2 สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ต้อง
ปรับวัฒนธรรมการทำงาน (T3.2) 
   3.3 การทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนของ
กรุงเทพมหานครยังขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง 
(T3.3)  
    
 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
   4.1 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 
ที่ทันสมัยและราคาถูก ทำให้เป็นโอกาสในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นกับภารกิจของหน่วยงาน(O4.1) 
   4.2 เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมลูต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น (O4.2) 
   4.3 มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย
สามารถนำมาใช้ ในการพัฒนางานเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร (O4.3) 
   4.4 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีมีความต้องการใช้บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ทำให้ภาครัฐต้องปรับตัวและใช้
เทคโนโลยีในการกระจายข้อมูลข่าวสารมากขึน้ (O4.4) 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
   4.1 ขาดการสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เทคโนโลยี
นำมาใช้ยังขาดความทันสมัย รวมทั้งไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ 
(Obsolete) ตามอายุการใช้งาน (T4.1) 
   4.2 การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม
และจำกัดสิทธิการเข้าถึง (T4.2) 
   4.3 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด 
(Disruptive Technology) ทำให้หน่วยงานต้องมีการ
ปรับตัวให้เท่าทัน หากไม่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะทำให้ 
กทม.เป็นองค์กรล้าหลัง (T4.3) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
   4.4 ความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยีมีมากขึ้น 
เสี่ยงต่อการถูกโจมตีระบบ ต้องเตรียมพร้อมเรื่องระบบ -
รักษาความปลอดภั 
ยทั้งระบบ ข้อมูล การชำระเงิน มากขึ้น 
(T4.4)  

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
   5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และภยั
พิบัติต่างๆ ทำให้ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
สภาพแวดล้อมมากข้ึน (O5.1) 
   5.2 มีการให้ความสำคัญกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม 
การวางแผนการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรขององค์กร (O5.2) 

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
   5.1 ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ส่งผล
กระทบต่อการทำงาน (T5.1) 
   5.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการทำงานของ
องค์กรทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ทันสมัยและทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง    
(T5.2) 

6. กฎหมาย (Legal) 
   6.1 กฎหมายที่เกีย่วขอ้งในระดับชาติให้ความสำคัญกับ
การนำแผนและยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารราชการและปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศทำให้เกิดสภาพบังคับใน
การผลักดันให้หน่วยงานจัดทำและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ส่งผลให้การดำเนินงานมีความชัดเจนและ
ถูกให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติ (O6.1) 
   6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานได้รับการแก้ไข
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นพ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายด้านการจัดสวัสดิการและการให้
การสงเคราะห์ เป็นต้น (O6.2) 

6. กฎหมาย (Legal) 
   6.1 กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของ
กรุงเทพมหานครหลายฉบับเป็นอุปสรรค/ข้อจำกัดต่อ
การผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมทั้งยังไม่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภารกิจและการ 
ดำเนินงานในปัจจุบัน การปรับปรุงกฎหมายเป็น
กระบวนการต้องใช้เวลาทำให้ไม่ทันต่อสถานการณ์(T6.1) 
   6.2 กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของ
กรุงเทพมหานครยังไม่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณและกระบวนการ
บริหารยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันและสามารถ 
บูรณาการกันได้  (T6.2) 
   6.3 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้เกิด
การแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครมีอย่างจำกัด 
การกระจายอำนาจล่าช้า และการกระจายอำนาจ
เฉพาะ บางเรื่องเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนพัฒนา
ให้ไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (T6.3) 

 จากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักพัฒนาสังคมดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาน้ำหนักคะแนน
ของแต่ละประเด็นที่ประมวลจากแบบสอบถามแล้ว สามารถสรุปสภาพแวดล้อมภายในอันได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน 
และ สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรค ได้ดังนี้  
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จุดแข็ง (Strength)  

 สำนักพัฒนาสังคมมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง บทบาทและอำนาจหน้าที่ใหม่ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้อง
กับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของประเด็นที่เป็นจุดแข็งแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 
     การกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานมีความชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนด
ทิศทาง เป้าหมายและจัดทำแผนของหน่วยงาน  
 2. ด้านความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้าน   
     ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า สำนักพัฒนาสังคมมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน เช่น สายงาน
พัฒนาชุมชน สายงานสังคมสงเคราะห์ สายงานด้านวิชาการทางการเกษตร เป็นต้น  มีการพัฒนากลุ่มและสร้าง
เครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากรอย่างต่ อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรมีความเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง มีความผูกพันรักหน่วยงาน มีจิตอาสา จิตสาธารณะในการ
ให้บริการและมีความมุ่งม่ันในการประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคม 
 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
    ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า สำนักพัฒนาสังคมมีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และมีจุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญ ขององค์กรเฉพาะด้าน
ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน 
    จุดแข็งทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้นควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยในภาพรวม สำนักพัฒนา
สังคมต้องใช้จุดแข็งในเรื่องการกำหนดทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ชัดเจน
ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ในการผลักดันการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร โดย
จำเป็นต้อง 

จุดออ่น (Weakness) 

พบว่า บุคลากรขาดการถ่ายทอดความรู้  ส่วนใหญ่ยั งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี กลยุทธ์/ตัวชี้วัดของหน่วยงานในภาพรวม รับทราบเฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบ 
ในขณะที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนอ่ืนๆ ในระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เป็นต้น บุคลากรขาดการทำงาน
เชิงรุกเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการดำเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจำมากกว่างานเชิงยุทธศาสตร์ 
การทำงานระหว่างส่วนราชการยังขาดการบูรณาการงานระหว่างกัน ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) ของสำนักพัฒนาสังคม ยังไม่สามารถสนับสนุนการทำงานในภาพรวม ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะด้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นเครือข่าย ระหว่างสำนักและสำนักงานเขต เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่อง
การสื่อสารทำความเข้าใจกันภายในองค์กรและการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานยังไม่
เพียงพอและทั่วถึง ในขณะที่บุคลากรในสายงานวิชาชีพของหน่วยงานยังขาดความก้าวหน้า ในเส้นทางสาย
อาชีพ (Career Path) 
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โอกาส (Opportunities) 

 นโยบายรัฐบาลมีผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาสังคม เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ทำให้มีกรอบแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ชัดเจนมากขึ้น 
กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการพัฒนาระบบ Big Data เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการ
นโยบายและยุทธศาสตร์ มีนโยบายที่ใช้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการและสภากรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทำให้สำนักพัฒนาสังคมได้สนับสนุน
และปฏิบัติงานระดับชาติ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น  
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมทั้งการ
แก้ปัญหาสังคมที่เหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและราคา
ถูก ทำให้เป็นโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นกับภารกิจของหน่วยงานได้ ซึ่งกรุงเทพมหานครมี
นโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

อุปสรรค (Threat) 

 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายหลายๆ ด้าน ให้สำนักพัฒนาสังคมมีการดำเนินงานและรายงาน
ผลตามนโยบายและแผนงานระดับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีปริมาณมาก ซึ่งส่งผลต่อภาระงานที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวทำให้งบประมาณสนับสนุนดำเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับแผนงาน เช่น การจัดหาซอฟท์แวร์
และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้รองรับการทำงานในยุคดิจิทัล รวมทั้งปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปัญหา
สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT) และการนำไปสู่การปฏิบัติ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังกล่าวข้างต้น สำนักพัฒนาสังคม 
ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญลำดับแรกๆ ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน  โดยดำเนินการตาม
เทคนิค (TOWS Matrix) เพ่ือกำหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินการเพ่ือพัฒนาองค์กรในภาพรวมของ
สำนักพัฒนาสังคม ได้แก่ SO – strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) , WO – strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) ,ST – 
strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) และ WT - strategies (กลยุทธ์เชิงรับ) ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาของหน่วยงาน 
ผ่านแนวทางท่ีพัฒนาทั้งหมด 8 เรื่อง ดังต่อไปนี ้

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานในภาพรวมของหน่วยงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies) 

    สำนักพัฒนาสังคมมีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เป็นหน่วยงานหลัก 
ที่ดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี (ICT) ของหน่วยงาน เป็นโครงสร้างที่เอ้ือต่อการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ในขณะที่ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสำนักพัฒนา
สังคม มีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในปริมาณมาก แต่ยังมีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ การจัดทำฐานข้อมูลยัง     
ไม่เป็นระบบ การทำให้ข้อมูลทันสมัย (Update) และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานคร       
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(Data warehouse)  เช่น ข้อมูลจำนวนชุมชน , ข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้ารับ
การฝึกอาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร , ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา เป็นต้น 

    สำนักพัฒนาสังคมมีแนวคิดที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลโดย
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ จัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง จัดเก็บฐานข้อมูลเฉพาะด้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสังคม การสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนา
ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทุกส่วนราชการของสำนักพัฒนาสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และมีความสัมพันธ์กับแผนทุกระดับ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 และการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
เป็นต้น  

2. ส่งเสริมและจัดบริการทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงในชีวิตของประชาชน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies)  

 สภาพสังคมที่เหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา และ
กระแสความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร และการตรวจสอบความโปร่งใส ล้วน
เป็นกระแสที่องค์กรต้องปรับตัวทำให้สำนักพัฒนาสังคมซึ่งมีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์
สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ได้แก่  

  1) กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับจัดสวัสดิการในรูปแบบการจ่ายเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบ
ขั้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน และสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือ 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (รูปแบบ Day Center) และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 (รูปแบบสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
รับเฉพาะหญิง จำนวน 140 คน) ค่าจดัการศพตามประเพณี ค่าครองชีพประจำวัน ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรักษา  พยาบาล และ ด้านเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น  

  2) กลุ่มคนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการ ทุนประกอบอาชีพ ค่าครองชีพ
ประจำวัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น วัน
คนพิการสากล  

  3) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้จัดสวัสดิการแก่ เด็ก โดยส่งเสริมให้ศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร ให้สามารถผ่านเกณฑ์ มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร กรณีจัดสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือ
สงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจนในชุมชน
พ้ืนที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์สร้างโอกาสเด็ก จำนวน 7 ศูนย์ รองรับการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว รวมทั้งจัดสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว สตรี ประชาชน ผู้ติดเชื้อ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหายากลำบาก ในด้านทุน ประกอบอาชีพ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ค่าครองชีพประจำวัน ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น  

3 . การเตรียมความพร้อม ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – 
strategies)  

โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น  “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้ งแต่               
ปี 2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่  
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 “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึง    
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged 
society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (แหล่งข้อมูล : 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม ซึ่งสำนักพัฒนาได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ในรูปแบบการจัดสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือ 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (รูปแบบ Day Center) และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 (รูปแบบสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
รับเฉพาะหญิง จำนวน 144 คน)  และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำเพ่ิมขึ้น โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้/การมีงานทำ 

4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา สร้างอาชีพที่มีมาตรฐาน ทันสมัยและตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies)  

สำนักพัฒนาสังคมมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ     
ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และแรงงานนอกระบบ ได้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ เพ่ิม
ความมั่นคงให้ชีวิต และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ โดยมีแห่งเรียนรู้ อาทิ  โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครบวงจรจำนวน 5 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 10 แห่ง   (ณ สำนักงานเขต) ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ศูนย์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ให้การ
สนับสนุน) จำนวน 1 โรงเรียนและจำนวน 3 ศูนย ์เป็นต้น  

จากจุดแข็งดังกล่าวจึงควรมีการเพ่ิมช่องทางการส่งเสริมอาชีพให้แก่ป ระชาชน ได้แก่ การ
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอาชีพ “การเรียนรู้รูปแบบใหม่ (E-learning)” การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพใน
สถานการณ์จริง เช่น ศูนย์แสดงสินค้าบางกอกแบรนด์และบริการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (นคร
ภัณฑ์) และเพ่ิมช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ (E-commerce) ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยประชาชนมี
รายได้ลดลง เกิดการว่างงานมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีความต้องการในการเรียนรู้และฝึกอาชีพมากขึ้น รวมทั้ง
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการส่งเสริม
อาชีพเชิงธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

5. การส่งเสริมองค์ความรู้ บริหารจัดการความรู้ด้านพัฒนาสังคม สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(WO – strategies) 

    โครงสร้างใหม่ของสำนักพัฒนาสังคมแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น 5 ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละ
ส่วนราชการก็มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในหน้าที่ของตนเอง เช่น สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ สำนักงานสวัสดิการสังคมก็จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก ทำให้
การทำงานมีลักษณะแบ่งแยกตามภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นส่วนๆ ขาดการบูรณาการทำงานร่วมกัน 
ส่งผลให้ขาดการถ่ายทอดความรู้ การรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ รวมทั้งยังขาดการจัดเก็บ
องค์ความรู้ ทักษะหรือเทคนิคการทำงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นระบบ เมื่อบุคลากรมีการเกษียณ
หรือลาออก องค์ความรู้ดังกล่าวก็จะหายไป แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทค โนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและราคาถูก จึงเป็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าว
มาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ 
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6. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (WO – strategies)  
 ปรับปรุงระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ ไขจุดอ่อนด้านระบบการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการนำโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Social media ที่ประชาชนและบุคลากรใน
หน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน และ
เป็นช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและหน่วยงาน เช่น การนำข้อคิดเห็นจากประชาชนไป
ปรับปรุงคุณภาพการการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
      สำนักพัฒนาสังคมจึงดำเนินการโครงการการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบและกิจกรรมพัฒนาระบบเรียกดูข้อมูลสถิติของสำนักพัฒนาสังคม เป็นต้น 

7. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนสอดคล้องกับกลยุทธ์    
เชิงป้องกัน (ST – strategies) 

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลถึงประเทศไทยและการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ มีภาวะการ
ว่างงานมากข้ึน รายได้ของประชากรลดลง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพมหานครสูงขึ้นทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคน
รวยกับคนจนและเกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำในสังคมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันสำนักพัฒนาสังคมได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 107 ณ วันที่ 
30 ตุลาคม 2561 นับเป็นจุดแข็งที่องค์กรได้มีภารกิจเพ่ิมเติมในการส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและ
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน และเพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงคิดดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร, 
โครงการศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร Senior Complex Center เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น 
รวมทั้งมีปริมาณบุคลากรสายงานนักพัฒนาชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเพ่ิมขึ้น ทำให้เป็นกำลังขับเคลื่อน
การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาเมืองและเตรียม
ความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร  

8. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับกลยุทธ์
เชิงป้องกัน (ST – strategies) 

 ปัจจุบันช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีมากขึ้น และเกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำในสั งคม
เพ่ิมข้ึน ประชาชนพยายามเรียนรู้ การดำเนินชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังขาดความ
เข้าใจถึงหลักปรัชญาดังกล่าว ในขณะที่ภารกิจของสำนักพัฒนาสังคมสามารถตอบสนองเรื่องดังกล่าวได้เนื่องจากมีศูนย์
ศึกษาและส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ศูนย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ให้การสนับสนุน) จำนวน 1 โรงเรียนและ 
จำนวน 3 ศูนย์ เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร ครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ  จากจุดแข็ง
ดังกล่าวจึงควรมีการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อ Social Media เป็นต้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม 
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จากผลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT) และการนำไปสู่แนวทาง  การพัฒนา
ทั้ง 8 เรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักพัฒนาสังคม ได้มีการจัดลำดับความสำคัญและเร่ง
ดำเนินการโครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT ดังตารางต่อไปนี้ 

ปัจจัยภายใน /
ปัจจัยภายนอก 

S W 

O 

SO – strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา      
(บ้านบางแค 2) 
(มิติที่ 3.1) (S1.2), (S2.6), (S5.1), 
(O3.3),(O2.2)  
2. โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้าน
การเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 6.1) (S2.5), (O2.3) 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 3.1) (S1.2), (O3.4) 
4. โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ 
Digital Marketing 
(มิติที่ 6.1) (S1.2), (O2.3) 
5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือ
ยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม 
(มิติที่ 6.1) (S1.2), (O2.3) 
6. โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้าน
การเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 6.1) (S4.1), (O2.1), (O2.3) 
7. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 
(มิติที่ 6.1) (S4.1), (O2.1), (O2.3) 
8. โครงการตลาดสุขใจ (Bangkok Green 
 Farm) 
(มิติที่ 6.1) (S1.2), (O1.7), (O2.1) 
9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 6.1) (S1.2), (O1.7), (O2.1) 
10. โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในกรุงเทพมหานคร                     
(มิติที่ 31) (S4.1), (O2.1) 

WO – strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
1. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอก
ระบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 3.2)  (W3.2), (O4.1), (O4.4) 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบ
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกีย่วกับสวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
(มิติที่ 3.2) (W3.4), (O4.1), (O4.4) 
3. โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคน
เร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 3.1) (O3.4), (W7.2) 
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ปัจจัยภายใน /
ปัจจัยภายนอก 

S W 

11. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 
(มิติที่ 1) (S1.2), (O2.1) 
12. โครงการตลาดชุมชน (มิติที่ 1) (S1.2), 
(O1.7), (O2.1) 
13. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
(มิติที่ 7) (S1.2) (O4.4) 
14. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสถิติ
นักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 
แห่ง 
(มิติที่ 7) (S1.2) (O1.3) (O4.2) 
  

T 

ST – strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
1. โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชน
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(มิติที่ 5.1) (S4.2), (T3.3) 
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการ
ชุมชนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่ 
(มิติที่ 5.1) (S4.2), (T3.3) 
3. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎี
ใหม่    
(มิติที่ 6.1) (S4.1), (S 4.2),  (T2.5) 
 

WT - strategies (กลยุทธ์เชิงรับ) 

                      - ไม่มี - 

วิสัยทัศน์ 
สำนักพัฒนาสังคม เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 

พันธกิจ 
1. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดบริการสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาคและเคารพในศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
2. จัดการศึกษาและสร้างอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชน 
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เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓ มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๔ มีมาตรการในการลดความรุนแรงในสังคม 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางสังคม 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในเรื่องแรงงาน 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒ ระบบการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการ 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑ เด็กท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา

ตามความต้องการ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๒ พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร 
 เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนนิงานทั้งผ่าน
กลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมาย
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

 เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๒ มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจการใช้งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๒ พัฒนาการจัดการทางด้านการผลิต การเงิน การตลาด และการ
บรรจุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๓ สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร 
 เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๔ ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ  

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.2 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก 
 เป้าประสงค์ที่ ๖.2.4  กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขาย

ทางการท่องเที่ยวเป็นของตนเอง 
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ 

ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการ
บริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ

ของกรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก  

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566 

๑. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบ
กับปีที่ผา่นมา 

๒. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็น/ต้องการได้ 
๓. ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร 
๔. พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  

๑) ร้อยละของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็น 
๒) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมนำทักษะไปประกอบอาชีพ 

๕. ระดับความสำเร็จของการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
๖. ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู

เบื้องต้น หรือส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๗. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความ

ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
๘. จำนวนผลการวิเคราะห์ เรื่องแรงงานนอกระบบเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดนโยบาย 
๙. ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่ง

เงินทุน 
๑๐. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
๑๑. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรใหม่ 
๑๒. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
๑๓. ร้อยละของประชาชนที่นำความรู้ไปประกอบอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๑๔. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย 
๑๕. สร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร 
๑๖. กำหนดให้สำนักงานเขตจัดทำแผนพัฒนาเขตที่มาจากการมีส่วนร่วมของหน่วยนโยบาย ชุมชน และ

ภาคประชาชนและให้กรุงเทพมหานครนำแผนส่วนนี้เข้ามาพิจารณาเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับ
สำนักงานเขต 

๑๗. ร้อยละของเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับใช้เครื่องมือ
ทางการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ในสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และมี
ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

๑๘. มีการพัฒนาความร่วมมือสร้างข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาร่วมกันกับเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๑๙. จำนวนผู้ประกอบการมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย/ได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ จากฐานรายได้เดิม 
๒๐. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการอบรมทักษะในการประกอบอาชีพและมีความรู้ที่สามารถ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
๒๑. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
๒๒. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายผ่านช่องทาง online 
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๒๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางการผลิต 
การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ในระดับดี 

๒๔. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียน Bangkok Brand มียอดขายเพ่ิมข้ึน 
๒๕. จำนวนการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการจัดงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทั้ง

ภายในและต่างประเทศ (Road Show/Trade Show) 
๒๖. มีระบบการจัดการที่สามารถเชื่อมโยงและติดตามผลเชิงยุทธศาสตร์ได้ 
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กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะยุทธศาสตร์ที ่1 – 6 ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓ มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  1. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น 

เมือ่เทียบกบัปีที่ผ่านมา 
๒. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็น/ต้องการได้ 
3. ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
๔. พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
    ๑) ร้อยละของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็น 

          ๒) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมนำทักษะไปประกอบอาชีพ 
5. ระดับความสำเร็จของการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส

ที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพ่ิมข้ึน เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

  เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

 

2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็น/ต้องการได้ 
 

  จัดเกบ็ฐาน 
ข้อมลูผูสู้งอาย ุ
ที่เข้ารับการ

อบรม 
3. ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมการ

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

  ระดับ ๑         
มีฐานข้อมูล
หลักสูตร

สำหรับผูสู้งอายุ 

4. พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  
     ๑) ร้อยละของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่
เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็น 

    
 
ร้อยละ ๘๐ 
 

      ๒) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมนำทักษะไป
ประกอบอาชีพ 
 

  ร้อยละ ๕๐ 
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ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
5. ระดับความสำเร็จของการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัย

สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  ระดับ ๑ 

กำหนด
แนวทางการ
สงเคราะห ์
ที่อยู่อาศัย 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 302,000 สสส. 
2. โครงการจดัสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ 1,737,000 สสส. 
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และ
ผู้ด้อยโอกาส 

959,600 สสส. 

4. โครงการค่าใช้จ่ายบริหารจัดการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม 18,000,000 สสส. 
5. โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 
6. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความ
พร้อมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร 

ไมใ่ช้งบประมาณ สสส. 

7. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน   
ในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต 

57,834,000 สสส. 

8. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ 733,000 สสช. 

9. โครงการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน         
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย
กรงุเทพมหานคร 

943,500 สพช. 

10. โครงการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบ ชี้เป้าใน
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.กทม.) 

2,622,800 สพช. 

11. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร 

300,000 สสส. 

12. โครงการค่าใช้จ่ายรถสวัสดิการเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร 300,000 สสส. 
13. โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงใน
พ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

2,485,500 สสส. 

14. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน  
ด้านเด็ก สตร ีผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส 
(กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑) 

1,418,800 สสส. 
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๔ มีมาตรการในการลดความรุนแรงในสังคม 
กลยุทธ์ที ่๓.๑.๔.๑ มีระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก  

การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือป้องกันการตกเป็นเหยื่อ และการค้ามนุษย์ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือและ

ฟ้ืนฟูเบื้องตน้ หรือส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ฐานจากจำนวนผู้ที่เข้าสู่ระบบการชว่ยเหลือของโรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือ
และฟ้ืนฟูเบื้องต้น หรือส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ฐานจากจำนวนผู้ที่เข้าสู่ระบบการชว่ยเหลือของ
โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข) 

  ร้อยละ ๘๐ 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และ
ผู้ด้อยโอกาส 

959,600 สสส. 

 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒  เมืองแห่งโอกาสทางสังคม 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในเรื่องแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๑.๑ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย      

มีความครอบคลุมทุกกลุ่ม 
2. จำนวนผลการวเิคราะห ์เรื่องแรงงานนอกระบบเพ่ือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดนโยบาย 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูล

แรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมคีวาม
ครอบคลุมทกุกลุ่ม 

  ระดับ ๑  
มีการจัดทำ
ฐานข้อมูล 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ไม่ใช้งบประมาณ กน. 
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒ ระบบการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๒.๑ มีการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบได้รับทราบและเข้าถึงสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและ

แหล่งเงินทุน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของแรงงานนอกระบบทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย

รับทราบและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและ
แหล่งเงินทุน 

  ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชน
ทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคม และ
แหล่งทุน ในการประกอบอาชีพ 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

2. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนแรงงานนอกระบบ และประชาชน
ทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ  

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๒.๒ มีการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ๑. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
 2. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรใหม่ 
 3. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 4. ร้อยละของประชาชนที่นำความรู้ไปประกอบอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนตรงตาม

ความต้องการของตลาดงาน 
  ร้อยละ 

๑๐๐ 
2. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนเป็น

หลักสูตรใหม่ 
  ร้อยละ ๕ 

3. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

  ร้อยละ ๘๐ 

4. ร้อยละของประชาชนที่นำความรู้ไปประกอบ
อาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

  ร้อยละ ๓๐ 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

2. โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

3. กิจกรรมการติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

4. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพของเด็ก 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรยีนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ 9๕ ร้อยละ ๘๕ 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 

5,855,500 สสส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี ๕.๒ พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการ

วางแผนนโยบายและการดำเนินงานทั้งผ่านกลไกท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
นโยบายมีเป้าหมายเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

ตัวช้ีวัดเปา้ประสงค์  สร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. สร้างเวที/กลไก/เครือขา่ยประชาคมทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และ
ติดตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร 

  กลไก/เครือข่าย
ประชาคมมีการ
ประชุมอย่าง
สม่ำเสมอทุก

เดือน และมีผล
ทำให้การ

ดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร
ขับเคลื่อนเพือ่
ประโยชน์ของ

ประชาชน 
 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. โครงการพลเมืองขับเคลื่อนมหานคร 3,300,000 สพช. 
2. โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่งคง 4,110,600 สพช. 
3. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่ 1,405,300 สพช. 

 



29 
 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๒ มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ตัดสินใจการใช้งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเปา้ประสงค์  กำหนดให้สำนักงานเขตจัดทำแผนพัฒนาเขตที่มาจากการมีส่วนร่วมของหน่วยนโยบาย 
ชุมชน และภาคประชาชน และให้กรุงเทพมหานครนำแผนส่วนนี้เข้ามาพิจารณาเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขต 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. กำหนดให้สำนักงานเขตจัดทำแผนพัฒนาเขต

ที่มาจากการมสี่วนร่วมของหน่วยนโยบาย 
ชุมชน และภาคประชาชนและให้
กรุงเทพมหานครนำแผนส่วนนี้เข้ามาพิจารณา
เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขต 

  สำนักงานเขต
จัดทำแผนพัฒนา

เขตผ่าน
กระบวนการมีส่วน

ร่วม 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ สพช. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๒ พัฒนาการจัดการทางด้านการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
                           กับสินคา้เกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและบริการสีเขียว ได้รับตรา

สัญลักษณ์รับรองด้านความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
 ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม

เกษตรและบริการสีเขียว ได้รับตราสัญลักษณ์
รับรองด้านความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า 

  ผลิตภณัฑ์ที่
ผู้ประกอบการ
นำมาเข้าร่วม
โครงการได้รบั
การขึ้นทะเบียน

เพิม่ขึน้  
ร้อยละ ๒๐/ป ี

 

กลยุทธ์ที่ ๖.๑.๒.๑ สนับสนุนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด 
และการบรรจุภัณฑ์ในสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  รอ้ยละของเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับใช้
เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ในสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร และมีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของเกษตรกรผู้ประกอบการด้าน

การเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับ
ใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด 
และการบรรจุภัณฑ์ในสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร และมีความรู้ที่สามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

  ร้อยละ ๘๐  
ของเกษตรกร
ผู้ประกอบการ
ดา้นการเกษตร 
ผ่านการอบรม
ระดับด ี

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร   121,200 สสช. 
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 80,000 สสช. 
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
กรงุเทพมหานคร 

128,000 สสช. 

4. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร 

34,120,000 สสช. 

5. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลยุทธ์ที่ 6.1.2.1) 

243,000 สพช. 
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กลยุทธ์ที ่๖.๑.๒.๒ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และหน่วยงาน รัฐบาล

ที่เก่ียวข้อง 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  มีการพฒันาความร่วมมือสร้างข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาร่วมกันกับเครือข่ายภาครัฐ

ภาคเอกชน เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. มีการพัฒนาความร่วมมือสร้างข้อตกลงความ

ร่วมมือการพัฒนาร่วมกันกับเครือข่ายภาครัฐ
ภาคเอกชน เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

  เพ่ิมข้ึน 
อย่างน้อย  
ปีละ ๑ 
องค์กร/ 
๑ กลุ่มเขต 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

โครงการสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๓ สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ จำนวนผู้ประกอบการมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย/ได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ จากฐาน

รายได้เดิม 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. จำนวนผู้ประกอบการมีรายได้หลังหัก

ค่าใช้จ่าย/ได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ จาก
ฐานรายได้เดิม 

  ผู้ประกอบการ 
มีรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย/ได้รับ
ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐  
จากปีท่ีผ่านมา 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 

8,000,000 สสช. 

2. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 6,000,000 สสช. 
 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑.๓.๑ การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการอบรมทักษะในการประกอบอาชีพและมีความรู้ที่
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

ลำดับที่ ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการอบรม

ทักษะในการประกอบอาชีพและมีความรู้ที่
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

  ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ผู้เข้าร่วม
อบรมผ่าน
การอบรม
ระดับด ี

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร   358,600 สสช. 
 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๔ ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ผลิตภัณฑ์ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณค่าของ

สินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ผลิตภัณฑ์ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ

สินค้าท่ีกำหนดขึ้น  เพ่ือส่งเสริมคุณค่าของสินค้า
และบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย 

  ผลิตภณัฑ ์
ได้รับการ 

ขึ้นทะเบียน
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ ๑๕/ป ี

 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑.๔.๑ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
                     2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายผ่านช่องทาง online 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับ 

ตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) 
 

  ร้อยละ ๑๐  
ของผลิตภัณฑ์ที่
ได้ระดับสูงขึ้น 

2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายผ่านช่องทาง 
online 

  ร้อยละ ๑๐  
ของผลิตภัณฑ์
สามารถวาง
จำหน่าย 

ผ่านช่องทาง 
online 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
2023 

12,000,000 สสข. 

 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑.๔.๒ สนับสนุนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด

และการบรรจุภัณฑ์ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางการ

ผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ในระดับดี 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการอบรม    

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางการ
ผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์   
ในระดับดี 

  ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมผ่านการ
อบรมระดับด ี

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร   358,600 สสช. 
 
 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.2 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก 
เป้าประสงค์ที่ ๖.2.4  กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเป็น 
                            ของตนเอง 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียน Bangkok Brand มียอดขายเพ่ิมขึ้น 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียน Bangkok Brand 

มียอดขายเพิ่มข้ึน 
รายได้รวมของ
ผู้ประกอบการ

สูงกว่า 
ปี 2563 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

จากปี 2563 

มยีอดขาย
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ ๑๐/ป ี
จากปีท่ีผ่านมา 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 

8,000,000 สสช. 
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กลยุทธ์ที่ ๖.๒.๔.๑ มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการจัดงานส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่วทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  (Road Show/Trade Show) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์  จำนวนการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการจัดงานส่งเสริมการตลาด
ท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ (Road Show/Trade Show) 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. จำนวนการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

ชุมชน ผ่านการจัดงานส่งเสริมการตลาด
ท่องเทีย่วทั้งภายในและต่างประเทศ (Road 
Show/Trade Show) สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร และมีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 

 ไม่น้อยกว่า 
7 ครั้ง 

๔ ครั้ง/ป ี

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 

8,000,000 สสช. 
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ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 7 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๖) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการมหานครที่มีความเป็นมืออาชีพและคล่องตัวในการจัดการเมือง 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละของข้อมูลที่ได้นำไปใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. ร้อยละของข้อมูลที่ได้นำไปใช้ในการขับเคลื่อน

ภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
  ร้อยละ 

๗๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๗.๕.๑.๒ การพัฒนาระบบการจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มีระบบการจัดการที่สามารถเชื่อมโยงและติดตามผลเชิงยุทธศาสตร์ได้ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
1. มีระบบการจัดการที่สามารถเชื่อมโยงและติดตาม

ผลเชิงยุทธศาสตร์ได้ 
  พ.ศ. ๒๕๗๐  

มีระบบการ
จัดการภายใน

ทีส่มบูรณ ์
เชื่อมโยงและ
นำไปใช้ได ้

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำระบบบริหารจัดการ 
 ข้อมูลเกษตรกร 

17,650,000 สสช. 

2. โครงการระบบบริหารจัดการโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 

18,879,300 
 

สสช. 

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 แห่ง 

25,857,300 สสช. 
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โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
ภารกิจที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ทั้งในสายของผู้บริหารงาน          

พัฒนาสังคมและสายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 
ตัวช้ีวัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มข้ึนและสามารถนำความรู้มาปรับใช้ใน 

  การทำงาน 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำ 

 ความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน  
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 7         
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑ 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนา
สังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ 

309,400 กน. 

2 โครงการ The New Leadership Skill สู่การ
เป็นนักบริหารงานพัฒนาสังคมยุคใหม่ 

3,331,900 
 

กน. 
 

3 โครงการการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์การ 
 

803,850 กน. 

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาชุมชน  
สู่การสร้างมหานครอย่างยั่งยืน 

730,600 สพช, 

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 

161,600 สสช. 
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สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566          
(เรียงลำดับตามความสำคัญ)  

ลำดับที่ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

(ระบุหมายเลขกลยุทธ์หลังโครงการ  
เช่น กลยุทธ์ที่ 1.1.1.1) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2566 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคน

พิการเพ่ือปฏิบัติงานในสำนักพัฒนา
สังคมและสำนักงานเขต 50 เขต* 
หมายเหตุ แผนงานบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

57,834,000  ✓ สสส. 

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพ
ของคนพิการ * 
หมายเหตุ แผนงานบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

733,000  ✓ สสช. 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อน
วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร* 
(กลยุทธ์ที่ ๓.3.1.2) 
หมายเหตุ แผนงานบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

5,855,500 ✓  สสส. 

4 โครงการก่อสร้างศูนยเ์รียนรู้และ
พัฒนาด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร 
(กลยุทธ์ที่ 6.1.2.1) 

34,120,000  ✓ สสช. 

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร   
(กลยุทธ์ที่ 6.1.2.1) 

121,200 ✓  สสช. 

6 โครงการการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร 
(กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑) 

943,500 ✓  สพช. 
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ลำดับที่ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

(ระบุหมายเลขกลยุทธ์หลังโครงการ  
เช่น กลยุทธ์ที่ 1.1.1.1) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2566 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
7 โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

และคุ้มครองสวัสดภิาพเด็ก 
(กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑) 

302,000 ✓  สสส. 

8 โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและ
คนพิการ 
(กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑) 

1,737,000 ✓  สสส. 

9 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิการสตรี ครอบครัว และ
ผู้ด้อยโอกาส* 
(กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑ และ 3.1.4.1) 
หมายเหตุ แผนงานบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

959,600 ✓  สสส. 

10 โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
จัดทำระบบริหารจัดการข้อมูล
เกษตรกร (กลยุทธ์ทึ่ 7.5.1.2) 

17,650,000  ✓ สสช. 

11 โครงการระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
(กลยุทธ์ที่ 7.5.1.2) 

18,879,300  ✓ สสช. 

12 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 9 แห่ง(กลยุทธ์ที ่7.5.1.2) 

25,857,300  ✓ สสช. 

13 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร   
(กลยุทธ์ที่ ๖.๑.๓.๑) 

358,600 ✓  สสช. 

14 โครงการค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม 
(กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑)  

18,000,000  ✓ สสส. 

15 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสำหรับ
ผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมการ
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร * 
(กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑) 
หมายเหตุ แผนงานบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓  สสส. 
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ลำดับที่ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

(ระบุหมายเลขกลยุทธ์หลังโครงการ  
เช่น กลยุทธ์ที่ 1.1.1.1) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2566 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
16 โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์

กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) 2023 
(กลยุทธ์ที่ 6.1.4.2) 

12,000,000 ✓  สสช. 

17 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
มหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) 2023 
(เป้าประสงค์ 6.1.3) 

8,000,000   สสช. 

18 โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ        
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส* 
(กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓.๑) 
หมายเหตุ แผนงานบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓  สสช. 

19 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(กลยุทธ์ที่ 6.1.2.1) 

80,000 ✓  สสช. 

20 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ 
(กลยุทธ์ที่ ๓.2.1.๑) 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓  กน. 

21 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(เป้าประสงคท์ี่ 6.1.3) 

6,000,000 ✓  สสช. 

22 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงาน
นอกระบบและประชาชนทั่วไป
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สวัสดิการทางสังคม และแหล่งทุน 
ในการประกอบอาชีพ 
(กลยุทธ์ที่ ๓.2.2.๑) 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓  สสช. 

23 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนแรงงาน
นอกระบบ และประชาชนทั่วไป
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและ
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
(กลยุทธ์ที่ ๓.2.2.๑) 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓  สสช. 
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ลำดับที่ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

(ระบุหมายเลขกลยุทธ์หลังโครงการ  
เช่น กลยุทธ์ที่ 1.1.1.1) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2566 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
24 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้

ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
(กลยุทธ์ที่ ๓.2.2.๒) 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓  สสช. 

25 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
กรงุเทพมหานคร 
(กลยุทธ์ที ่6.1.2.1) 

128,000 ✓  สสช. 

26 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
(กลยุทธ์ที่ ๓.2.2.๒) 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓  สสช. 

27 กิจกรรมการติดตามการนำความรู้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพของ     
ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ 
(กลยุทธ์ที่ ๓.2.2.๒) 

ไมใ่ช้งบประมาณ ✓  สสช. 

28 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
(กลยุทธ์ที่ ๓.2.2.๒) 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓  สสช. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 209,559,000    

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ รวมจำนวน  28 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น  209,559,000บาท 
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
จำนวน  6  โครงการ/กิจกรรม  จำนวนเงินทั้งสิ้น 65,382,100บาท 
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวน  21 โครงการ                    
จำนวนเงิน  36,485,400 บาท  
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 7 โครงการ                    
จำนวนเงิน 173,073,600 บาท  
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โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
(เรียงลำดับตามความสำคัญ) 

ลำดับท่ี 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
ที่รับผดิชอบ 

1 โครงการพลเมืองขับเคลื่อนมหานคร 3,300,000 สพช. 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนา

สังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ 
309,400 กน. 

3 โครงการค่าใช้จ่ายรถสวัสดิการเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร 

300,000 สสส. 

4 โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่งคง 4,110,600 สพช. 
5 โครงการ The New Leadership Skill สู่การเป็น         

นักบริหารงานพัฒนาสังคมยุคใหม่ 
3,331,900 กน. 

6 โครงการสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสช. 

7 โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อน
ไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร * 
หมายเหตุ แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

2,485,500 สสส. 

8 โครงการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบ   
ชี้เป้าในศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.กทม.) * 
หมายเหตุ แผนงานบูรณาการการขบัเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2,622,800 สพช. 

9 โครงการการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร 803,850 กน. 
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
161,600 สสช. 

11 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

243,000 สพช. 

12 โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร 

388,000 สสส. 

13 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุนสู่กรรมการ
ชุมชนรุ่นใหม่ 

1,405,300 สพช. 

14 โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ               
และ ผู้ด้อยโอกาส 

1,418,800 สสส. 
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ลำดับท่ี 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
ที่รับผดิชอบ 

15 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาชุมชน  
สู่การสรา้งมหานครอย่างยั่งยืน 

730,600 สพช, 

16 กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพช. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21,611,350  
 

รวมโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน  
จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น  21,611,350 บาท 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,108,300 บาท 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน 

แบบท่ี 1 ระดับสำนัก/สำนักงาน 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 แผนงานบริหารงาน

กรุงเทพมหานคร 

ผลผลิตอำนวยการ
และบริหารสำนัก 

1 เครื่องโทรศัพท์  28  เครื่อง 36,400 
 2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 

30 แผ่นต่อนาท ี 1 เครื่อง 
120,000 

 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง 

153,060 

  4 รถยนต์โดยสาร  ขนาด 12 ที่นั่ง (ดเีซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี  หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  90  กิโลวัตต์ 1 คัน 

1,358,000 

  5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครือ่ง 

26,700 

  6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 

27,000 

  7 ตู้เหล็กแบบ  2  บาน  2  ตู้ 11,400 
  8 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

2 ชุด 
160,000 

  9 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 2 เครื่อง  33,000 
  10 เก้าอ้ีทำงาน  ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญ

งาน, อาวุโส,ชำนาญการ  1  ตัว 
2,800 

  11 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครือ่ง 

96,600 

  12 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง 

43,000 

  13 กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 157,000 
  14 เครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 4  เครื่อง 
35,600 

  15 เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA  
ที่มีลขิสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 
 
  

24,510 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  16 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 1  เครื่อง 

25,510 

  17 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
1 เครือ่ง 

10,000 

  18 สแกนเนอร ์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที ่1  1 เครื่อง  

17,000 

  19 โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,
อาวุโส,ชำนาญการ 3 ชุด 

27,000 

  20 เก้าอ้ีทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,
อาวุโส,ชำนาญการ 7 ตัว 

19,600 

  21 เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาท ี 1 เครื่อง 

120,000 

  22 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง 

120,000 

  23 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 20,000 บีทียู       
1 เครื่อง 

30,900 

  24 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทยีู  1 เครื่อง 

45,500 

  25 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมโปรแกรมระบบ
ปฎิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 1  เครื่อง 

25,510 

  26 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 6 ตู้ 34,200 
  27 เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง 1,300 

2 แผนงานส่งเสริม
อาชีพและการ
พาณิชย์ 
ผลผลิตฝึกอาชีพและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 
1 (18 หน้า/นาที) 2 เครื่อง (กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ) 

20,000 

 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์  1 คัน(กลุ่ม
งานพัฒนาการฝึกอาชีพ) 

1,092,000 

 3 จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง ตีนตะกุย 2 เครื่อง 
(รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

77,700 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  4 จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้าชนิด 1 เข็ม  พร้อมโต๊ะ

และอุปกรณ์ประกอบ2 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 
32,000 

  5 จักรกระบอกตั้ง 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 38,250 
  6 เครื่องปอกหนัง  1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 42,000 
  7 เครื่องอัดหนัง 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 21,150 
  8 โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

23,000 

  9 เครื่องบดกาแฟ 2 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 42,000 
  10 เครื่องชงกาแฟ 2 หวัชง 1 เครือ่ง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 199,000 
  11 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 

20 แผ่น ต่อนาที 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 
87,500 

  12 เก้าอ้ีทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, 
อาวุโส, ชำนาญการ  3 ตัว (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

8,400 

  13 โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

23,000 

  14 โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

23,000 

  15 โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

23,000 

  16 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม.      
10 ตัว  (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

35,000 

  17 เกา้อ้ีอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 30 ตัว      
(รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

36,000 

  18 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา มีกำลังขยายเสียง ไม่น้อย
กว่า 100 วัตต์ 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

9,500 

  19 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม. 10 
ตัว (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

35,000 

  20 เก้าอ้ีอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 30 ตัว     
(รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

36,000 

  21 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา มีกำลังขยายเสียง ไม่น้อย
กว่า 100 วัตต์ 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

9,500 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  22 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม.     

10 ตัว(รฝช.กทม.ดินแดง 1)   
35,000 

  23 เก้าอ้ีอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 30 ตัว     
(รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

36,000 

  24 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา มีกำลังขยายเสียง ไม่น้อย
กว่า 100 วัตต์ 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

9,500 

  25 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม.    
10 ตัว (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

35,000 

  26 เก้าอ้ีอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 30 ตัว     
(รฝช.กทม.ดินแดง 1)  

36,000 

  27 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา มีกำลังขยายเสียง        
ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 1 เครื่อง  (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

9,500 

  28 โต๊ะอเนกประสงค ์ขนาด 180 x 60 x 75 ซม.    
10 ตัว   (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

35,000 

  29 เก้าอ้ีอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 30 ตัว     
(รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

36,000 

  30 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา มีกำลังขยายเสียง       
ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

9,500 

  31 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม. 10 
ตัว   (รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

35,000 

  32 เก้าอ้ีอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 30 ตัว (รฝ
ช.กทม.ดินแดง 1) 

36,000 

  33 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา มีกำลังขยายเสียงไม่น้อย
กว่า 100 วัตต์ 1 เครื่อง(รฝช.กทม.ดินแดง 1) 

9,500 

  34 เตาครัวไทย 2 หวัเตา  2 เตา (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  62,400 
  35 เตาอบไมโครเวฟ  1 เตา (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  8,000 
  36 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 2) 

23,000 

  37 เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท  1 เครื่อง         
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

28,300 

  38 เครื่องเราต์เตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

6,500 

  39 จักรลาแบบกระเป๋าหิ้ว  2 คัน (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  90,000 
  40 จักรลาแบบกระเป๋าหิ้ว  2 คัน (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  90,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  41 เครื่องทำสีผมแบบอินฟาเรด 1 เครื่อง                 

(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  
18,000 

  42 เครื่องอบผมชนิดพ่นไอน้ำแบบนาโนมิก  1 เครื่อง   
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

28,600 

  43 เครื่องดัดผมแบบดิจิตอล 1 เครือ่ง (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  15,600 
  44 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ

กระดาษขนาด A3 2 เครื่อง  (รฝช.กทม.ดินแดง 2) 
12,600 

  45 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม. 1 เครื่อง         
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

33,000 

  46 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS)แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 10 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 2) 

385,100 

  47 พัดลมแบบอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว  4 ตัว         
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

11,200 

  48 พัดลมแบบอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว  2 ตัว            
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

5,600 

  49 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง           
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

33,000 

  50 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA  
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  2 เครื่อง (รฝช.กทม.
ดินแดง 2) 

51,020 

  51 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย  2 เครื่อง                
(รฝช.กทม.ดินแดง 2) 

49,020 

  52 เครื่องขัดพ้ืน  1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  19,900 
  53 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  38,000 
  54 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  14,000 
  55 เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก  2 เครื่อง 

(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  
29,200 

  56 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  6 เครื่อง          
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  
  

198,000 



48 
 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  57 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  สำหรับ

กระดาษขนาด A3  3 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 2) 
18,900 

  58 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด 
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

35,000 

  59 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียภาพ     
ไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล 1 ตัว (รฝช.กทม       .
ดินแดง 2) 

44,000 

  60 เครื่องสวิตเชอร์ 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  26,000 
  61 เก้าอ้ีทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น   

2 ตัว (รฝช.กทม.ดินแดง 2)  
10,800 

  62 เก้าอ้ีทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, 
อาวุโส, ชำนาญการ  10 ตัว (รฝช.กทม.ดินแดง 2) 

28,000 

  63 พัดลมแบบอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว  5 ตัว          
(รฝช.กทม.ดินแดง 2)  

14,000 

  64 ชุดโซฟา 1 ชุด (รฝช.กทม.บางรัก)  16,230 
  65 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู       
1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

27,200 

  66 เครื่องขยายเสียง  1 ตัว (รฝช.กทม.บางรัก)  52,000 
  67 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง           

(รฝช.กทม.บางรัก)  
33,000 

  68 ตู้แช่ดอกไม ้แบบ 3 ประตู 1 ตู้ (รฝช.กทม.บางรัก)  51,250 
  69 กลอ้งฟูลเฟรม  1 ตัว (รฝช.กทม.บางรัก)  207,740 
  70 เลนส์กล้อง  1 ตัว (รฝช.กทม.บางรัก)  20,760 
  71 ไมโครโฟนไร้สาย ติดกล้องภาคสนาม  1 ตัว             

(รฝช.กทม.บางรัก)  
15,170 

  72 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม. 1 เครื่อง          
(รฝช.กทม.บางรัก)  

33,000 

  73 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง(รฝช.กทม.บางรัก) 

23,000 

  74 ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด (รฝช.กทม.บางรัก)  13,000 
  75 จอทัชสกรีน  1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก)  

  

14,300 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  76 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง          

(รฝช.กทม.บางรัก)  
33,000 

  77 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 
เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

45,500 

  78 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

23,000 

  79 เครื่องวีดิทัศน์ 3 มิติ แบบ wireless+HDMI               
1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก)  

26,180 

  80 กล้องไมโครสโคป 1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก)  19,390 
  81 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง           

(รฝช.กทม.บางรัก)  
33,000 

  82 เครื่องตรวจวัดคุณลักษณะมอเตอร์แบบอัจฉริยะ 
(Smart Sensor) 2 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

50,400 

  83 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู       
1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก)  

45,500 

  84 ชุดประกอบจอสัมผัสแบบโปรมแกม (HMI) สำหรับ
งานควบคุมมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง                
(รฝช.กทม.บางรัก) 

31,720 

  85 จอทัชสกรีน  1 เครือ่ง (รฝช.กทม.บางรัก)  14,300 
  86 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม. 1 เครื่อง          

(รฝช.กทม.บางรัก)  
33,000 

  87 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

23,000 

  88 กล้องไมโครสโคป 1 เครือ่ง (รฝช.กทม.บางรัก)  90,000 
  89 กล่องไฟเรืองแสง (UV box)  2 กล่อง                

(รฝช.กทม.บางรัก)  
18,400 

  90 กล่องไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง (Fiber optic)  2 กล่อง 
(รฝช.กทม.บางรัก)  

18,500 

  91 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง       
(รฝช.กทม.บางรัก)   

33,000 

  92 เครื่องอบผมไมโครมีส  1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก)  26,300 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  93 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู      
1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

45,500 

  94 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครือ่ง (รฝช.กทม.บางรัก) 

23,000 

  95 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง          
(รฝช.กทม.บางรัก)  

33,000 

  96 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู       
1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

45,500 

  97 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 
เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

45,500 

  98 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู      
1 เครื่อง (รฝช.กทม.บางรัก) 

45,500 

  99 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง         
(รฝช.กทม.บางรัก)  

33,000 

  100 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง         
(รฝช.กทม.บางรัก)  

33,000 

  101 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง        
(รฝช.กทม.บางรัก)  

33,000 

  102 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครื่อง       
(รฝช.กทม.บางรัก)  

33,000 

  103 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม.  1 เครือ่ง       
(รฝช.กทม.บางรัก)  

33,000 

  104 เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม. 1 เครือ่ง       
(รฝช.กทม.บางรัก)  

33,000 

  105 จักรอุตสาหกรรม กะโหลกใหญ่ ตีนตะกุย  2 คัน     
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ)                                            

100,000 

  106 จักรลาแบบ  5 เส้นด้าย  2 คัน                        
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ)  

127,400 

  107 จักรอุตสาหกรรมพันริม 5 เส้น  2 คัน                
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ)    

66,000 

  108 สว่านโรตารี่ 1 เครื่อง (รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ)                                   13,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  109 แท่นยกคอมเพรสเซอร์แอร์  1 เครื่อง                 

(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ)         
65,000 

  110 แท่นอัดไฮดรอลิค  30 ตัน  1 เครือ่ง                 
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ)                  

33,000 

  111 ปั๊มลม ขนาด 5 แรงม้า  3 สูบ  1 เครื่อง               
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ)  

80,000 

  112 เครื่องยกรถระบบไฮดรอลิค แบบใช้ไฟฟ้าชนิด 2 เสา  
1 เครื่อง  (รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ) 

210,000 

  113 เครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์  1 เครื่อง             
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ)                       

98,000 

  114 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA  
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 2 เครือ่ง               
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ) 

51,020 

  115 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)  แบบ GGWA 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย  2 เครื่อง             
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ) 

49,020 

  116 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที)  1 เครื่อง 
(รฝช.กทม.อาทร สังขะวัฒนะ) 

8,900 

  117 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 5 เครือ่ง (รฝช.กทม.
อาทร สังขะวัฒนะ) 

152,550 

  118 เครื่องเลื่อยฉลุ  2 เครื่อง  (รฝช.กทม.คลองเตย)  30,000 
  119 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย ระดับ XGA 

ขนาด 3500 ANSI Lumen 1 เครือ่ง 
(รฝช.กทม.คลองเตย) 

33,600 

  120 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม 
180 นิ้ว 1 จอ (รฝช.กทม.คลองเตย) 

34,900 

  121 ชุดไมโคโฟนห้องประชุม  1 ชุด  (รฝช.กทม.คลองเตย)  120,000 
  122 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่  1 ชุด  (รฝช.กทม.คลองเตย)  50,000 
  123 โต๊ะหมู่บูชา  1 ชุด  (รฝช.กทม.คลองเตย)  8,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  124 โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 65 นิ้ว  1 เครื่อง  (รฝช.กทม.คลองเตย) 

30,000 

  125 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4000 ANSI Lumen 1 เครือ่ง (รฝช.กทม.คลองเตย) 

29,900 

  126 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม 
120 นิ้ว  1 จอ    (รฝช.กทม.คลองเตย)         

14,900 

  127 เครื่องอบผมไอน้ำแบบไอออนนาโน 2 เครื่อง   
(รฝช.กทม.คลองเตย)  

65,000 

  128 เครื่องทำน้ำอุ่น  2 เครื่อง  (รฝช.กทม.คลองเตย)  21,000 
  129 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู        
3 เครื่อง (รฝช.กทม.คลองเตย)       

96,600 

  130 เครื่องอบผมไอน้ำแบบไอออนนาโน  2 เครื่อง           
(รฝช.กทม.คลองเตย)  

65,000 

  131 เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง                               
(รฝช.กทม.คลองเตย)  

21,000 

  132 ตู้แช่เย็น 4 ประต ู 1 เครื่อง                
(รฝช.กทม.คลองเตย)  

52,000 

  133 อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม 2 ชุด   
(รฝช.กทม.คลองเตย)  

56,000 

  134 จักรลา  1 คัน  (รฝช.กทม.คลองเตย)  58,000 
  135 จักรลา  1 คัน  (รฝช.กทม.คลองเตย)  58,000 
  136 เครื่องขยายเสียงแบบมีลำโพงในตัว  2 เครื่อง  

(รฝช.กทม.คลองเตย)  
50,000 

  137 เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอล  1 เครื่อง   
(รฝช.กทม.คลองเตย)  

68,470 

  138 ชุดฝึกพลังงานทดแทนแบบพลังงานแสงอาทิตย์  1 ชุด  
(รฝช.กทม.คลองเตย)  

178,000 

  139 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 
400 จุดต่อตารางนิ้ว  1 เครื่อง  
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์)  

111,000 

  140 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู  3 
เครื่อง  (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

96,600 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  141 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED สี          

2 เครื่อง (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 
30,000 

  142 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต  1 ตู้  
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

18,500 

  143 จักรเย็บผ้าระบบคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว  5 คัน 
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

175,000 

  144 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

23,000 

  145 จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมฝีเข็มเดี่ยว  2 คัน  
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

40,000 

  146 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  2 ตู้  
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

8,600 

  147 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  2 ตู้ (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 11,400 
  148 จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมฝีเข็มเดี่ยว  2 คัน  

(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 
40,000 

  149 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

23,000 

  150 คีย์บอร์ดไฟฟ้า  6 ตัว (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 126,000 
  151 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย  12 เครื่อง 
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์)  

462,120 

  152 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง  
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

7,500 

  153 เครื่องรีดร้อน  1 เครื่อง (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 29,000 
  154 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ

กระดาษขนาด A3  1 เครื่อง  
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

6,300 

  155 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง  
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

7,500 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  156 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 

150 นิ้ว 1 จอ  (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 
24,100 

  157 แฟลช  1 ตัว (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 16,900 
  158 ขาตั้งกล้อง  1 ชุด (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 18,000 
  159 โต๊ะถ่ายภาพสินค้า  1 ตัว (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 6,000 
  160 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครือ่ง  
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

7,500 

  161 เครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์แบบยกโถ  2 เครื่อง 
(รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

72,800 

  162 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  2 ตู้ (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 11,400 
  163 เก้าอ้ีปรับระดับไฮโดรลิค 15 ตัว 

 (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศลิป์) 
33,000 

  164 เก้าอ้ีปรับระดับไฮโดรลิค  15 ตัว 
 (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

33,000 

  165 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้ (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 16,000 
  166 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.ม้วน บำรุงศิลป์) 

23,000 

  167 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printter) สำหรับ
กระดาษขนาด A3  1 เครื่อง   
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

6,300 

  168 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี 
2 เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

30,000 

  169 ชุดไมค์ประชุมดิจิตอล 1 ชุด   
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

115,000 

  170 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู     
2 เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

64,400 

  171 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

23,000 

  172 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง   
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

24,000 

  173 เก้าอ้ีนวดเท้า 5 ตัว  (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 36,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  174 เตียงนวด 3 ตัว  (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 19,200 
  175 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 2 ตู้   

(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 
13,400 

  176 ตู้เหล็ก แบบ 15 ลิ้นชัก 1 ตู้  
 (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

8,000 

  177 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้  
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

11,400 

  178 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู      
2 เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

64,400 

  179 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้   
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

11,400 

  180 เก้าอ้ีเลคเชอร์ 30 ตัว  (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 36,000 
  181 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

23,000 

  182 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู      
2 เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

64,400 

  183 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้   
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

11,400 

  184 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู       
2 เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

64,400 

  185 ปัตตาเลี่ยนตัดขนสุนัข 10 เครื่อง   
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

98,000 

  186 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ)  

23,000 

  187 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทยีู       
2 เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

64,400 

  188 จักรอุตสาหกรรมแบบฝีเข็มเดี่ยว 2 คัน  
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 
  

40,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  189 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู          
2 เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

64,400 

  190 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง   
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

24,000 

  191 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

23,000 

  192 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง  
 (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

23,000 

  193 ตู้โชว์ 4 เหลี่ยม ขนาด 60x60x150 ซม. 2 ตัว 
 (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

29,000 

  194 ตู้โชว์หัวมุม ขนาด 150x120x110 ซม. 2 ตัว  
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

34,800 

  195 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้  
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

5,700 

  196 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

23,000 

  197 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  10 เครื่อง  
(รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

385,100 

  198 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู  2 
เครื่อง (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 

64,400 

  199 เก้าอ้ีตัดผมชาย 6 ตัว (รฝช.กทม.หลวงพ่อทวีศักด์ฯ) 54,000 
  200 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู      
1 เครื่อง (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

45,500 

  201 เครื่องฟอกอากาศขนาด 48 ตร.ม. 1 เครื่อง   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

33,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  202 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู           
2 เครื่อง  (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

91,000 

  203 เครื่องฟอกอากาศขนาด 48 ตร.ม. 2 เครื่อง  
 (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

66,000 

  204 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2  5 เครื่อง   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

100,000 

  205 เตาครัวไทย 2 หัวเตา  1 เตา   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

31,200 

  206 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   1 ตู้   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

5,700 

  207 เก้าอ้ีเสริมสวย  5 ตัว  (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 42,500 
  208 เครื่องทำหน้าสำหรับเสริมสวย จำนวน 1 เครื่อง  

(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 
25,000 

  209 โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

23,000 

  210 ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

13,000 

  211 เครื่องฟอกอากาศขนาด 48 ตร.ม.  2 เครื่อง   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

66,000 

  212 เก้าอ้ีนวดฝ่าเท้า 10 ตัว   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

90,000 

  213 ตู้แอมป์คีย์บอร์ด  1 ตู้  (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 31,400 
  214 คีย์บอร์ดไฟฟ้า 61 คีย ์ 2 เครื่อง   

(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 
17,800 

  215 จักรเย็บผ้าทำลวดลายแบบกระเป๋าหิ้ว  5 เครื่อง   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

200,000 

  216 เครื่องฟอกอากาศขนาด 48 ตร.ม.  2 เครื่อง   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

66,000 

  217 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

23,000 

  218 ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

13,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  219 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   2 ตู้  

(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 
11,400 

  220 เก้าอ้ีตัดผมชายแบบคันโยก  4 ตัว   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

41,600 

  221 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู2 
เครื่อง (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

91,000 

  222 เครื่องฟอกอากาศขนาด 48 ตร.ม.  2 เครือ่ง   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

66,000 

  223 ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต  1 เครื่อง  
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

24,000 

  224 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

23,000 

  225 ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด  
 (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

13,000 

  226 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

23,000 

  227 ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

13,000 

  228 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว  1 เครื่อง  (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

23,000 

  229 ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด  
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

13,000 

  230 เครื่องฟอกอากาศขนาด 48 ตร.ม.  2 เครื่อง   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

66,000 

  231 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

23,000 

  232 ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที ่1 ชุด   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์)  

13,000 

  233 เครื่องฟอกอากาศขนาด 48 ตร.ม.  2 เครือ่ง   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 
  

66,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  234 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตแบบที ่1  1 เครื่อง   

(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 
11,000 

  235 ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 6.5 นิ้ว  1 อัน   
(รฝช.กทม.กาญจนสิงห์หาสน์) 

11,500 

  236 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 
เครื่อง (รฝช.กทม.หนองจอก) 

72,600 

  237 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x60x75 ซม. 7 ตัว 
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

24,500 

  238 เครื่องพิมพ์สี แบบติดตั้งถังหมึกพิมพ์ในตัว 1 เครื่อง 
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

8,900 

  239 ชุดฝึกพลังงานทดแทน 1 ชุด (รฝช.กทม.หนองจอก) 296,600 
  240 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.หนองจอก) 

23,000 

  241 โต๊ะสเตนเลสอเนกประสงค์ ขนาด 200 x 80 x 75 
ซม. 2 ตัว (รฝช.กทม.หนองจอก) 

29,800 

  242 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต 2 ตู้  
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

13,400 

  243 เครื่องพิมพ์สี แบบติดตั้งถังหมึกพิมพ์ในตัว 1 เครื่อง 
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

8,900 

  244 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.หนองจอก) 

23,000 

  245 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)แบบ GGWA ทีมี่
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 18 เครื่อง 
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

693,180 

  246 เครื่องพิมพ์สี แบบติดตั้งถังหมึกพิมพ์ในตัว 1 เครื่อง 
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

8,900 

  247 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.หนองจอก) 

23,000 

  248 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต 1 ตู้  
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

6,700 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  249 พัดลมอุตสาหกรรมแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อย

กว่า 20 นิ้ว 2 ตัว    
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

7,000 

  250 พัดลมอุตสาหกรรมแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 นิ้ว 2 ตัว (รฝช.กทม.หนองจอก) 

7,000 

  251 เก้าอ้ีอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 20 ตัว 
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

24,000 

  252 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.หนองจอก) 

23,000 

  253 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 1 ตู้ (รฝช.กทม.หนองจอก) 6,700 
  254 ตู้ล็อกเกอร์ขนาด 12 ช่อง 1 ตู้ (รฝช.กทม.หนองจอก) 8,000 
  255 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้ (รฝช.กทม.หนองจอก) 5,700 
  256 เครื่องดัดผมสปาเพิร์มระบบดิจิตอล 1 เครื่อง  

(รฝช.กทม.หนองจอก) 
35,000 

  257 เครือ่งอบสีผมระบบอินฟาเรด 1 เครื่อง  
(รฝช.กทม.หนองจอก) 

15,000 

  258 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.หนองจอก) 

23,000 

  259 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.หนองจอก) 

23,000 

  260 ตู้อบลมร้อน (ตู้อบแห้ง) 1 ตู้ (รฝช.กทม.หนองจอก) 74,900 
  261 เครื่องทดสอบและทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์

เบนซิน 1 เครื่อง(รฝช.กทม.หนองจอก) 
39,000 

  262 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x60x75 ซม. 2 ตัว  
(รฝช.กทม.ประเวศ) 

7,000 

  263 เก้าอ้ีเหล็กมีพนักพิง 10 ตัว (รฝช.กทม.ประเวศ) 6,370 
  264 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 
30,000 บีทียู 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ)  

47,200 

  265 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 1 คัน  
(รฝช.กทม.ประเวศ) 
  

81,900 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  266 เครื่องถอดยางรถจักรยานยนต์ 1 ชุด  

(รฝช.กทม.ประเวศ) 
28,000 

  267 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

30,000 

  268 ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด (รฝช.กทม.ประเวศ) 13,000 
  269 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

30,000 

  270 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 
30,000 บีทียู 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

47,200 

  271 โต๊ะปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 4 โต๊ะ (รฝช.กทม.ประเวศ) 159,200 
  272 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

30,000 

  273 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 13,800 
  274 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

30,000 

  275 เก้าอ้ีโครงเหล็กบุนวม 15 ตัว (รฝช.กทม.ประเวศ) 18,000 
  276 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม 6 ตัว 

(รฝช.กทม.ประเวศ) 
21,000 

  277 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง  
(รฝช.กทม.ประเวศ) 

9,500 

  278 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาด 450 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (รฝช.กทม.ประเวศ) 

35,000 

  279 เต๊นท์โครงหลังคาเหล็กทรงปิรามิด ขนาด 3 x 3 เมตร  
5 หลัง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

60,000 

  280 พัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัด 26 นิ้ว 3 ตัว (รฝช.กทม.
ประเวศ) 

129,000 

  281 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ)  19,900 
  282 โต๊ะทำงานทำงาน  ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ,

ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ชุด  
(รฝช.กทม.ประเวศ) 

90,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  283 กล้องวงจรปีด 1 ชุด  (รฝช.กทม.ประเวศ) 220,000 
  284 เครื่องปั๊มลม ขนาด 3 แรงม้า ถัง 165 ลิตร 1 เครื่อง 

(รฝช.กทม.ประเวศ) 
40,000 

  285 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง  
(รฝช.กทม.ประเวศ) 

385,100 

  286 เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 1 
เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

18,000 

  287 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้ (รฝช.กทม.ประเวศ) 8,000 
  288 เครื่องทำน้ำแข็ง 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 65,000 
  289 เครื่องชงกาแฟ เอสเพรสโซ่ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)  5 เครื่อง 

(รฝช.กทม.ประเวศ) 
75,000 

  290 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60x 75 ซม 3 ตัว 
(รฝช.กทม.ประเวศ) 

10,500 

  291 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

30,000 

  292 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 
24,000 บีทียู 3 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ)  

122,700 

  293 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 
24,000 บีทียู 5 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

204,500 

  294 เครื่องซักผ้าและอบผ้าฝาหน้า  ขนาด 21 กิโลกรัม 1 
เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 

98,000 

  295 เครื่องดูดควัน 2 เครื่อง (รฝช.กทม.ประเวศ) 37,200 
  296 ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้  

(รฝช.กทม.ประเวศ) 
56,900 

  297 อ่างอุ่นอาหาร ขนาดใหญ่ 50 ซม. 2 ชุด  
(รฝช.กทม.ประเวศ) 

10,000 

  298 อ่างอุ่นอาหารแบบอ่างคู ่2 ชุด (รฝช.กทม.ประเวศ) 10,000 
  299 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้ (รฝช.กทม.ประเวศ) 8,000 
  300 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้ (รฝช.กทม.ประเวศ) 8,000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  301 ตู้โชว์กระจก 2 ตู้ (รฝช.กทม.ประเวศ) 19,800 
  302 ตู้โชว์กระจก 2 ตู้ (รฝช.กทม.ประเวศ) 19,800 
  303 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้ (รฝช.กทม.ประเวศ) 8,000 
  304 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้ (รฝช.กทม.ประเวศ) 8,000 
  305 เก้าอ้ีเลคเชอร์ 20 ตัว (รฝช.กทม.ประเวศ) 24,000 

3 แผนงานพัฒนาทาง
สังคมและชุมชนเมือง 

ผลผลิตพัฒนา
ศักยภาพและบริการ
ชุมชน 

1 เก้าอ้ีทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,
อาวุโส,ชำนาญการ 4 ตัว 

11,200 

 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 

25,510 

4 แผนงานพัฒนาทาง
สังคมและชุมชนเมือง 

ผลผลิตสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 32,000 บีทียู       
1 เครื่อง 

43,000 

 2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 
เครื่อง 

27,200 

  3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
ชนิดติดผนังขนาด 25,000 บีทียู 2 เครื่อง 

64,600 

  4 โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 
ชุด 

14,200 

  5 โต๊ะทำงาน  ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,
อาวุโส,ชำนาญการ 2 ชุด 

18,000 

  6 โทรทศัน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
50 นิ้ว 1 เครื่อง 

19,000 

  7 เครื่องเล่น DVD 1 เครือ่ง 2,600 
  8 หม้อแปลงไฟฟ้ารถยนต์ 1 เครื่อง  4,900 
  9 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง  

25,510 

  10 เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ(OS) แบบ GGWA    
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง  

24,510 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  11 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network    

แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 
27,000 

5 แผนงานพัฒนาทาง
สังคมและชุมชนเมือง 

ผลผลิตบ้านพักและ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 

1 เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์      
1 เครื่อง 

268,000 

 2 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก     
2 เครื่อง 

46,000 

 3 เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3800 วัตต์ 3 เครื่อง  13,500 
 4 เครือ่งกรองน้ำสแตนเลส แบบ 3 ท่อ 1 เครื่อง 12,000 
 5 พัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 9 ตัว 28,800 
  6 โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,

อาวุโส,ชำนาญการ 12 ชุด 
108,000 

  7 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้ 17,100 
  8 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 1 ตู้ 6,700 
  9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1  เครื่อง 
8,900 

  10 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 
75 นิ้ว 1 เครื่อง 

45,000 

6 แผนงานส่งเสริม
อาชีพและการ
พาณิชย์ 

ผลผลิตฝึกอาชีพและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

1 ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร(ม้วน บำรุงศิลป์) 

9,143,000 

 2 ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) 

5,166,000 

 3 ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 

6,904,000 

7 แผนงานพัฒนาทาง
สังคมและชุมชนเมือง 

ผลผลิตสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม 

1 ปรับปรุงศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระปกเกล้า เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร 

357,000 

 2 ปรับปรุงศูนย์สร้างโอกาสเด็กบริเวณสวนสุขภาพใต้
สะพานยกระดับราชพฤกษ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

1,420,000 

   
  

 รวมทั้งสิ้น     360    รายการ                                                   เป็นเงิน 
  

42,466,330 

 



โดย กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
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