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 กรุงเทพมหานครได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น“มหานครแห่งเอเชีย (Vibrant of Asia)”   
ในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ท่ามกลางบริบทและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็นพลวัต 
การพัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นเพ่ือที่จะ
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าว ซึ่ง “ทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร” เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขต       
ทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการก าลังคนที่ดี เริ่มตั้งแต่
กระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน 
การสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับกรุงเทพมหานคร รวมถึงการพัฒนาระบบราชการและ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นเข็มทิศน าทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นการสะท้อนภาพรวมผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตทวีวัฒนา       
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเขตทวีวัฒนา และส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตทวีวัฒนา รายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาองค์การให้บรรลุตามเปา้หมายและวิสัยทัศน์ต่อไป 

          
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ตุลาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
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ส านักงานเขตเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชนการส่งเสริม
อาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาท่ีสาธารณะ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด 
การจัดการศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอ่ืนก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย ส านักงานเขตมีส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายปกครอง 
2. ฝ่ายทะเบียน 
3. ฝ่ายโยธา 
4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
5. ฝ่ายรายได ้
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
7. ฝ่ายการศึกษา 
8. ฝ่ายการคลัง 
9. ฝ่ายเทศกิจ 
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
11. โรงเรียนประถม 
12. โรงเรียนมัธยม 

ผู้บังคบับัญชาสูงสุดของส านักงานเขต คือผู้อ านวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเขตและจะให้มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการเขต 

ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและตามค าสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของส านักที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส านักที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 



รายงานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 
 

โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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ส านักงานเขต มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัด

ให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และ
ที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มี
พิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุม   
การเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
การอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุม
อาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

1. ฝ่ายปกครอง  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม 

ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียน
พินัยกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง 
การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสาร
และรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ 
งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหาร 
งานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่
ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย   

2. ฝ่ายทะเบียน  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียน

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแล
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณา
ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย  

 
 
 

ภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
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3. ฝ่ายโยธา  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม การปรับปรุงโรงเรือน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า 

ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า  การพิจารณาอนุญาต
กระท าการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ใน
โครงการพ้ืนที่ปิดล้อมของส านักงานเขตเพ่ือการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะ
และท่ีของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ า 
สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองในการวางและจัดท าผังเมือง
ประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบ
และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า 
ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน 
การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง  guard-rail อุปกรณ์ประกอบ
ถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหาร
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจ
หน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจ ากัดแมลงและ
สัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุร าคาญที่
อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาต
สุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วย
อาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

5. ฝ่ายรายได้  
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร  (ได้แก่ ภาษีและ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างช าระภาษีที่
อยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดท าสถิติ
การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย   

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษา

สภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ าเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบ
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและ
บ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และ
พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
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7. ฝ่ายการศึกษา  
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชี

และพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
(ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด 
การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการครู และลูกจ้าง
ของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา 
การนิเทศการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การนิเทศ
และตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา 
จัดท ารายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

8. ฝ่ายการคลัง  
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ที่เบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท าสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงิน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การควบคุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริหาร 
การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุม
ทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูล
และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ 
ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน 
ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงาน
ภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

9. ฝ่ายเทศกิจ  
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืน

ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น า
ชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชน
ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว 
การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
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การบริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุม ดูแลการด าเนินงาน
สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การ
ด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา 
ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้าน
วัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพ่ือ
การเกษตร การด าเนินการเก่ียวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

11. โรงเรียนประถมศึกษา 
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

12. โรงเรียนมัธยมศึกษา 
  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา โดยบริหารงานโรงเรียน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
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ทรัพยากรบุคคลหรือก าลังคนของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หมายถึง 
2.1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ 
2.2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และให้

หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง 
กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และการปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน 
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ก าหนด 

3. ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งท า
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานครก าหนด 

บุคลากรกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 

โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่ ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครน ามาจัดเป็นค่าจ้างของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร 
    นอกจากนี้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติความหมายของ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ช านาญงาน โดยไม่รวมถึงพนักงานและลูกจ้าง 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  

“ลูกจ้างประจ า” หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้ และรับเงินค่าจ้างประจ าจากงบประมาณ
หมวดค่าจ้างประจ าของกรุงเทพมหานครหรือเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะชั่วคราวและหรือมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ และรับเงิน
ค่าจา้งจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราว หรือจากยอดเงินอื่นใด 

“ผู้ช านาญงาน” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในงานที่จะต้องถือปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งเคย 
ปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างาน
จากสถานที่ท างานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล้ว 

สถิติอัตราก าลังคนของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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2. พนักงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน 
จากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตทวีวัฒนามีอัตราก าลังที่เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ จ านวน 131 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 375 รายและลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 245 ราย รายละเอียด
ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 

 
ตารางแสดงจ านวนข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในส านกังานเขต 

 

ประเภท กรอบอัตราก าลัง 
(ต าแหน่ง) 

คนครอง 
(ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งว่าง 
(ต าแหน่ง) 

ข้าราชการสามัญ 140 131 9 
ลูกจ้างประจ า 387 375 12 
ลูกจ้างชั่วคราว 257 245 12 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
                               

 

ข้าราชการ  
131 คน 
17.44% 

ลูกจ้างประจ า 
375 คน 
49.94% 

ลูกจ้างชั่วคราว  
245 คน  
32.62% 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา จ านวน 7 โรงเรียน มีอัตราก าลัง 
ที่เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จ านวน 354 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 26 ราย และลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 29 ราย รายละเอียดดังแสดงในแผนภูม ิต่อไปนี้ 

 
ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในโรงเรียน 

 
ประเภท อัตราก าลัง 

(ต าแหน่ง) 
  ข้าราชการครู 354 
  ลูกจ้างประจ า 26 
  ลูกจ้างชั่วคราว 29 

รวม 409 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 
 
 

ข้าราชการครู 
354 คน 
86.55% 

ลูกจ้างประจ า  
26 คน  
6.36% 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
29 คน 
7.09% 
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สาเหตุของการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
1. การพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (เกษียณอายุราชการ) 
2. การถึงแก่กรรม 
3. การลาออก 
4. การถูกปลดออก หรือถูกไล่ออก 
5. การโอนไปรับราชการสังกัดอ่ืน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการสูญเสียอัตราก าลังที่เป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ จ านวน 4 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 16 ราย ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 5 ราย
รายละเอียดดังแสดงในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

สถิติการสูญเสียอัตราก าลังบุคลากรในส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 

สาเหตุการ 
สูญเสีย 

เกษียณ 
อายุ

ราชการ 

ถึงแก่ 
กรรม 

ลาออก ถูกไล่ออก/ 
ปลดออก 

โอนไป 
รับราชการ
สังกัดอ่ืน 

รวม 

ข้าราชการ 2 - - - 2 4 

ลูกจ้างประจ า 13 1 2 - - 16 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 3 - - 5 

รวม 16 2 5 - 2 25 
 

แผนภูมิแสดงสถิติการสูญเสียอัตราก าลังบุคลากรในส านักงานเขตทวีวัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

เกษียณอายุ
ราชการ 
64% 

ถึงแก่กรรม 
8% 

ลาออก 
20% 

โอนไปรับราชการ
สังกัดอื่น  

8% 

สถิติการสูญเสียอัตราก าลังคนของส านักงานเขตทววีัฒนา 
และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนามีการสูญเสียอัตราก าลังที่เป็น
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จ านวน 16 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 ราย ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 ราย 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง ดังต่อไปนี้ 

 
สถิติการสูญเสียอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 
สาเหตุการ 

สูญเสีย 
เกษียณ 

อายุราชการ 
ถึงแก่ 
กรรม 

ลาออก ถูกไล่ออก/ 
ปลดออก 

โอนไป 
รับราชการ
สังกัดอ่ืน 

รวม 

ข้าราชการครูฯ 8 1 - - 7 16 

ลูกจ้างประจ า - 1 - - - 1 

ลูกจ้างชั่วคราว - - 2 - - 2 

รวม 8 2 2 - 7 19 

 
 
 

แผนภูมิแสดงสถิติการสูญเสียอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 

เกษียณอายุ
ราชการ 

42.10% 

ลาออก  
10.53% 

ถึงแก่กรรม 
10.53% 

โอนไปรับราชการ
สังกัดอื่น 
36.84% 
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 ส านักงานเขตทวีวัฒนาด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับ
ภารกิจที่หลากหลายและสลับซับซ้อน โดยยึดหลักสมรรถนะทั้งในการวัดความรู้ ความสามารถ และการ
สัมภาษณ์ สังเกตและการประเมินพฤติกรรม ด้วยการด าเนินการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยผู้ที่
จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรในส านักงานเขตทวีวัฒนา ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 มาตรา 52 (4) แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจ า อาศัยอ านาจตามความมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และข้อ 10 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 ข้อ 13 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 

การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว อาศัยอ านาจตามความมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2554 และข้อ 10 แห่งข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ข้อ 13 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ.2535 ข้อ 136 
แห่งข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ การจ้างและแต่งตั้งลกูจ้างประจ า การจา้งและแต่งตั้ง
ลูกจ้างชั่วคราว ของส านกังานเขตทวีวัฒนาและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการบรรจุ ข้าราชการ จ านวน 2 ราย
ลูกจ้างประจ า จ านวน 25 ราย ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 13 ราย รายละเอียดแสดงในตาราง ดังต่อไปนี้ 

 
สถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงสถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ 
5.00% 

ลูกจ้างประจ า 
62.50% 

ลูกจ้างชั่วคราว 
32.50% 

บรรจุ / จ้างและแต่งตั้ง จ านวน (ราย) 

  ข้าราชการ 2 
  ลูกจ้างประจ า 25 
  ลูกจ้างชั่วคราว 13 

รวม 40 



รายงานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการบรรจุข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร จ านวน 29 ราย และ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 ราย รายละเอียดแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

 
สถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 

บรรจุ / จ้างและแต่งตั้ง จ านวน (ราย) 

  ข้าราชการครู 29 
  ลูกจ้างประจ า - 
  ลูกจ้างชั่วคราว 2 

รวม 31 
 
 

แผนภูมิแสดงสถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการคร ู
93.55% 

ลูกจ้างชั่วคราว 
6.45% 
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ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2564)  

การด าเนินงานยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมเพื่อให้จัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส านักงานเขต และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจ า 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือด าเนินการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี เข้ามา
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่กรุงเทพมหานครก าหนด  
5. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และมาตรฐาน          
จริยธรรมอันดี  

6. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม มีการรักษาความสะอาด การจัดภูมิทัศน์เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  

7. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย          
8. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

คล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  
9. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านกังานเขตทวีวัฒนา 



รายงานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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ส านักงานเขตทวีวัฒนาให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม อันถือเป็นภารกิจส าคัญตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่รองรับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานครในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน โดยหน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต ซึ่งจะต้อง
บูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือวางรากฐานและก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร ให้สอดรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนซึ่ง
เป็นไปตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์       
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น าในการปฏิบัติ 

 ภารกิจของเมืองในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ของกรุงเทพมหานคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรบคุคลของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค ์
ผลการด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีค่านิยมในงานบริการ (Service Mind) 
2. มีการสอน (Coaching) และติดตามการปฏิบัติงานในทุก ๆ ขั้นตอน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน

คอยเป็นพี่เลี้ยง (mentor) และหัวหน้าฝ่ายคอยดูแลให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ  
3. บุคลากรในส านักงานเขตทุกคนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร  
4. จัดส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจของ
เมืองในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน  
1. จัดส่งบุคลากรระดับผู้น าเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น  
2. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ระดับผู้บริหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และประชุม

ข้าราชการ/ลูกจ้างเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเน้นการท างานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ ลดข้อผิดพลาดในการท างาน  
3. ผู้บริหารเปิดรับฟังความคิดเห็น ปัญหาของงานที่ปฏิบัติและให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ในทุกระดับ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอแนะเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธภิาพเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการเชิงรุกโดยด าเนินการตรวจพื้นที่ประจ าสัปดาห์ และศึกษาปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี  
2. ด าเนินการตามหลักความเป็นธรรม เริ่มจากผู้บังคับบัญชาไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติตาม

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552  
3. มอบหมายงานที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาผลประโยชน์แก่

ทางราชการและประชาชนผู้มารับบริการ  
4. มีการจัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานบางสายงานและสนับสนุนข้าราชการและบุคลากรให้เข้ารับ

การฝึกอบรมให้มีความรู้หลากหลายพร้อมปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานทดแทนกันได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ 
ผลการด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเกียรติและศักดิ์ศรีการเป็น

ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนา  
2. ส่งเสริมบุคลากรน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติภารกิจ  
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ

สารสนเทศต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น  

การด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรส านักงานเขตทวีวัฒนา 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และตรงตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโครงการต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมตามแผนของกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น
และผ่านการฝึกอบรม จ านวน 21 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 49 คน โดยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

สรุปโครงการส าคัญด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เข้า
อบรม 

1 ฝึกอบรมตามสัญญาจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับ 
กรมท่ีดิน หลักสูตรระบบบริการข้อมูลที่ดิน 

2 

2 ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 17 
3 อบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์           

(Biz Portal) 
1 

4 ฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมาย 2 
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน          

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 

6 ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ 1 
7 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้น าเมือง 1 
8 สัมมนาโครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ กิจกรรมจัดสัมมนาทาง

วิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
3 

9 ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 1 
10 อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการช าระภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานคร

ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกันและ
ก๊าซปิโตเลี่ยมจากสถานการค้าปลีก 

2 

11 ฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร          
(BMA Digital Plans) 

2 

12 อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนส าหรับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

1 

13 ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2 

14 ฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป 

2 

15 ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 

16 ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เข้า
อบรม 

17 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอส าหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง 2 
18 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ

หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
1 

19 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดท ารายงาน
ทรัพย์สิน 

2 

20 ฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1 

21 ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 
 

 
  
  
 วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ “วินัย” จึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมคนเพ่ือให้
ใช้ความรู้ ความสามารถ อ านาจหน้าที่ไปในทางที่ถูกที่ควร ส าหรับกรุงเทพมหานคร นอกจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
วินัยและการด าเนินการทางวินัยไว้ในหมวด 3 ส่วนที่ 3 ยังได้มีการน าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาใช้ส าหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาใช้ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยอนุโลม ซึ่งโทษทางวินัย ได้ก าหนดโทษไว้ 2 ระดับ 5 สถาน ดังนี้ 

โทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดขั้นเงินเดือน 
โทษทางวินัยร้ายแรง 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 
การลงโทษทางวินัย ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความ

ยุติธรรมโดยปราศจากอคติ โดยในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มขี้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ถูกด าเนินการทางวินัย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานด้านวินัย 
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จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

คณะกรรมการศูนย์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่มอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของตนเอง 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นการรวมพลังของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการด าเนินงานดังนี้ 
1. มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ

ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
 3. มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 

4. มีการประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
5. มีการประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6. มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
7. มีการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 

สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทเรื่องร้องเรียน 
ประเภทผู้ถูกร้องเรียน 

รวม ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

การทุจริต (เรื่อง) 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ - - - - 
การจัดซื้อจัดจ้าง - - - - 
สัมปทาน - - - - 
ท าลายระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ - - - - 
เชิงนโยบาย - - - - 

จริยธรรม (เรื่อง) 
การบริการ - - - - 
ความเป็นธรรม - - - - 
พฤติกรรม - - - - 

ผลการด าเนินงาน 
(เรื่อง) 

อยู่ระหว่างตรวจสอบ - - - - 
อยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัย - - - - 
ยุติ - - - - 

รวม  - - - - 

การด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) 
ต่อไป รวมทั้งเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของ
หน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการรับรู้ และ
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้คะแนน 
93.62 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ของจ านวน 50 ส านักงานเขต 
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นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในราชการ ซึ่งเป็นการตอบแทน
การปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีเพ่ื อท าให้ 
บุคลากรกรุงเทพมหานครรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในชีวิต ช่วยให้การท างานเป็นไปด้วยดี ซึ่งทั้ง 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานกับ 
กรุงเทพมหานครและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับกรุงเทพมหานคร 

สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็นสมาชิกของ       
องค์กร เพ่ือช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้าง เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลตามเป้าหมาย โดยสวัสดิการของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีทั้งที่ก าหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้ 

- การลา 
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
- เครื่องแบบ 
- โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- บ าเหน็จบ านาญ 

ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่กรุงเทพมหานครจัดให้แก่ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็น
สมาชิกขององค์กร เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลตามเป้าหมาย ได้แก่ 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร 
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ค่าโทรศัพท์ที่ทางราชการอนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล 
สวัสดิการอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นสวัสดิการที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นนอกเหนือจาก

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลหลักที่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครสมควรได้รับอยู่แล้ว ได้แก่ 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กทม. 
- การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (ก.ฌ. กทม.) 
- สวัสดิการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิก 
- กองทุนสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขประจ าศาลาว่าการ กทม. 1 และศาลาว่าการ กทม. 2 
- การมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (ช้างทองค า) และสลากออมสินแก่ข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจ า) ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
- สมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
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ภาคผนวก 



กิจกรรมการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

         นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา ได้ประกาศและมอบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเขตทวีวัฒนาทุกคนทราบ เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร 



          นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตทุกสัปดาห์  
เพื่อมอบนโยบายต่างๆ ให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายน าแนวนโยบายไปขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุผลส าเร็จ พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร 



มีการมอบหมายงานทีม่ีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์แกท่างราชการและประชาชนผู้มารับบรกิาร 



มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม มีการรกัษาความสะอาด  
การจดัภมูิทศัน์เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏบิัติงาน 



การจดักิจกรรมออกก าลังกายส าหรบับคุลากรในส านักงานเขต 

กิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรในหน่วยงาน 
มีสุขภาพกายและใจทีด่ ี

จัดสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 



จัดกจิกรรมสง่เสริมคุณภาพชีวิต 



จัดส่งข้าราชการและบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบคุลากรในการปฏิบตัิงาน  
ที่กรุงเทพมหานครจดัขึ้น 



พัฒนาบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัประชุมผ่านระบบ conference 



ประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้กบับุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับระเบียบ วินยั  
และมาตรฐานทางจริยธรรม 



ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์การป้องกันการทจุรติ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน  
ตระหนกัถึงการรักษาวนิัย  


