คำนำ
กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย (Vibrant of
Asia)” ในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งเป็นเป้ าหมายที่ท้าทาย ท่ามกลางบริบทและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็น
พลวัต การพัฒนาองค์การและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นเพื่อที่จะ
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าว ซึ่ง “ทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร” เป็นปัจจัย
แห่งความสำเร็จที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย กรุงเทพมหานคร
จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการกำลังคนที่ดี เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา เลือกสรรและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกั บ ภารกิ จ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ส มรรถนะที ่ พ ึ ง ประสงค์ การส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน การสร้างขวัญกำลังใจเพื่อธำรงรักษาบุคลากรให้อยู่
กับกรุงเทพมหานครรวมถึงการพัฒนาระบบราชการและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและทันต่อ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565)
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นเข็มทิศนาทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
สำหรับรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นการสะท้อนภาพรวมผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตบางนา และส่วน
ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตบางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำรายงาน
ฯ ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานของสำนักงานเขตบางนาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาองค์การให้บรรลุ ตามเป้ าหมายและ
วิสัยทัศน์ต่อไป
สานักงานเขตบางนา

สารบัญ
หน้ า
ส่วนที่ 1 : โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการสานักงานเขต กรุงเทพมหานคร
ภารกิจอำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการสานักงานเขตบางนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตบางนา
สถิติอัตรากำลังคนของสำนักงานเขตบางนาและโรงเรียนภายในสังกัดสำนักงานเขตบางนา
สถิติการสูญเสียอัตรากาลังของสานักงานเขตบางนาและโรงเรียนภายในสังกัดสานักงานเขตบางนา
สถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
การจ้างและแต่ตั้งลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานเขตบางนาและโรงเรียนในสังกัด
ส่วนที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตบางนา
สรุปโครงการสำคัญทางด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานเขตบางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 1
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานเขตบางนา

โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการสานักงานเขต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขต เป็นหน่วยของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพ
การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด
การจัดการศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบ สำนักงานเขตมีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายปกครอง
2. ฝ่ายทะเบียน
3. ฝ่ายโยธา
4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
5. ฝ่ายรายได้
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
7. ฝ่ายการศึกษา
8. ฝ่ายการคลัง
9. ฝ่ายเทศกิจ
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
11. โรงเรียนประถม
12. โรงเรียนมัธยม
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานเขต คือผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเขตและจะให้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขต
ผู ้ อ ำนวยการเขตมี อ ำนาจหน้ า ที ่ ต ามที ่ ก ฎหมายกำหนดและตามคำสั ่ ง ของผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครและรับผิ ดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของสำนักที่รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักที่รับผิดชอบ

2

ภารกิจอำนาจหน้าที่
สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัด
ให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่
จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การ
ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ย วกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของราษฎร การรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และการอนามั ย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่ น ๆ การคุ้ ม ครอง ดู แ ลบำรุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การผั ง เมือ ง การวิ ศ วกรรมจราจร การดู แลรั ก ษาที่ ส าธารณะ การควบคุ มอาคาร การป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิ ษ ต่ า งๆ การจั ด เก็ บ รายได้ การบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ต ิ
กรุ ง เทพมหานคร หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
1. ฝ่ายปกครอง
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน พินัยกรรม ทะเบียน
มูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติ
และประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ
การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต
งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ
และธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้ก ำหนดให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายทะเบียน
มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
และทะเบียนทั่วไป
- ทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด -แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อบุคคลเข้าใน
ทะเบียนบ้านการแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เช่น การกำหนด
เลขหมายประจำบ้าน การแจ้งรื้อถอนบ้าน การพิจารณาตั้งชื่อ ถนน ตรอก ซอย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทาง
ทะเบียนราษฎร การคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร การให้บริการงานทะเบียนแก่บุคคลต่างด้าว บุคคลที่ไม่
มีสถานะทางทะเบียน
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- ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลที่มีอายุ
๗ ปีจนถึง ๗๐ ปี กรณีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด
- ทะเบียนทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนชื่อบุคคลและทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล เช่น การ
เปลี่ยนชื่อตัวการตั้งชื่อรอง การตั้งชื่อสกุล การร่วมใช้ชื่อสกุล การใช้ชื่อสกุลตามบิดา/มารดา การใช้ชื่อสกุลของคู่
สมรสทะเบียนครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส/หย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การรับ/เลิกรับบุตรบุญธรรม
การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ก ำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตและ
กรรมการชุมชน รวมทั้งหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายโยธา
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้ า ผิ ว จราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณา
อนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่
ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขต เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่ส าธารณะ
และที่ ของเอกชนที่ ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ ำ
สะพานข้ามคลอง การป้ องกันและแก้ไขปัญหาน้ ำท่ว ม ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมื อง
ประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผัง เฉพาะกิจ การตรวจสอบ
และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ
ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ ายชื่อซอย ป้ ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคัน หิน
การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนน
และทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ
การจั ด หาพั ส ดุ การควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง หรื อ บำรุ ง รั ก ษาตามสั ญ ญาหรื อ อำนาจหน้ า ที่
ที่ รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล สถานที่และการประกอบกิจการ
ที่ เป็นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ การสุ ข าภิ บ าลตลาด สถานที่ จ ำหน่ า ยอาหารและสะสมอาหาร การสุ ข าภิ บ าล
สิ่ ง แวดล้ อ ม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะการควบคุมดูแลการจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขการกำจัด
แมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุ
รำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออก
ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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5. ฝ่ายรายได้
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและ
ค่าธรรมเนี ย มต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษี
ที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ
การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะ
สิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ ำาเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกู ล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้
การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
เขตที่ รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7. ฝ่ายการศึกษา
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและ
การพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมและยุวกาชาด และ
ทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับ
การเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนและ
ข้าราชการครูใ นฝ่ า ยการศึ ก ษา การเลื อ กตั้ ง อ.ก.ก. ข้ า ราชการครู การเลื อ กตั้ ง กรรมการคุ รุ ส ภา การนิ เ ทศ
การศึ ก ษา การดำเนิน การเกี่ย วกั บ การส่งข้ าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม สั ม มนา การนิเทศ
และตรวจเยี่ย ม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดทำ
รายงานและเผยแพร่ ก ารประสานงานวิ ช าการระหว่ า งโรงเรี ย น กลุ่ ม โรงเรี ย น ดำเนิ น งานศู น ย์ วิ ช าการเขต
และหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8. ฝ่ายการคลัง
มีอำนาจหน้าที่เกี่ย วกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัส ดุที่เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณกรุ ง เทพมหานคร เงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล เงิ น นอกงบประมาณและเงิ น อื่ น ใด (ได้ แ ก่ การเงิ น รั บ
การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ
การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเงินเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงาน
ทางการเงินตามระยะเวลาที่ก ำหนด การวิเคราะห์ รายงานทางการเงินเพื่อการบริห าร การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน ของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อ
การบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุม พัสดุ
การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการ
จัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จานวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงาน
งบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้ าง
ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหาร
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ข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
9. ฝ่ายเทศกิจ
มี อ ำนาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร และ
กฎหมายอื่ น ที่ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้ า นเมื อ ง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น ำ
ชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชน
ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การ
ส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติ ด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดำเนินงาน
สถานรับเลี้ยงเด็กและลานกีฬาในชุมชน การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งานสภาเยาวชนเขต
การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่ น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยวและหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
11. โรงเรียนประถมศึกษา
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
12. โรงเรียนมัธยมศึกษา
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา โดยบริหารงานโรงเรียนให้
เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย

โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการสำนักงานเขต
ผู้อำนวยการเขตบางนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

สัสดีเขต
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางนา ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561 -2565) ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน (BMAPro 21)
มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย”
เป้าประสงค์หลัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานได้ ทำงานดี มีผลงานโดดเด่น
พัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นำและสามารถบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ มีเป้าประสงค์
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 1.1 ทบทวนและพั ฒ นา สมรรถนะพึ ง ประสงค์ พร้ อ มแนวทางการพั ฒ นา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพึง
ประสงค์ (BMAPro 21 Competency Model)
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมือง
ในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ / ทักษะด้านการบริหารของนักบริหารให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2.2 เตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 3 เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเครื ่ อ งมื อ และกลไกในการขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
กรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Innovation Organization)
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
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การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวให้สนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
ของ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้
การดำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลการดำเนินการ
ที่
1

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ เพื่อ 1. เพื่อให้ผสู้ ัมมนาได้มีโอกาสแสดง
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ข้อคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง การ
กระบวนการพัฒนาองค์การ
ทำงานขององค์กร
2. เพื่อให้ผสู้ ัมมนาได้ร่วมกันจัดทำ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมบุคคลกรให้มี
ความรู้ ความสามารถและสามารถ
ทำงานเป็นทีมโดยใช้หลักการ
ประสานงานภายในองค์การ
3. เพื่อเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ความ
สามัคคีในองค์การ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน
ในองค์การได้มโี อกาสพบปะ
สามารถประสานงานการ
ทำงานเป็นทีมได้ดี
2. บรรยากาศการทำงาน
ในองค์การดีขึ้น เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ และสร้างขวัญ
กำลังในในการปฏิบัติงาน
3. มีแนวทางและแผนการ
ส่งเสริมบุคลากรให้มคี วามรู้
ความสามารถ มี
ประสบการณ์การทำงานใน
พื้นที่ และทำงานเป็นทีมโดย
ใช้หลักการประสานงาน
ภายในองค์การ
4. องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี
ขึ้น และปฏิบตั ิภารกิจได้
อย่างมีประประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
5.ความสอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/
แผน เป็นโครงการที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20
ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 –
2565) ด้านที่ 7 การ
บริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ 7.3 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.
2561 – 2565) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างองค์กร
แห่งความสุข (Happy
Workplace)
6. รูปแบบโครงการ เป็นการ
จัดสัมมนาเพื่อพัฒนา
องค์การ โดยวิธีการบรรยาย
และแบ่งกลุม่ สัมมนา แบบ
พักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ
โรงแรมเอกชนในอำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา
7. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนา
องค์การสำนักงานเขตบางนา
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน
ทั้งสิ้น 120 คน โดยมี
ข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานเขตบางนา จำนวน
108 คน เจ้าหน้าที่
ดำเนินการ จำนวน 10 คน
วิทยากรเอกชน จำนวน 2
คน
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าทีข่ อง
1. นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 3
สำนักงานเขตบางนามีคุณธรรมจริยธรรม รูป จากวัดในพื้นที่เขตบางนา
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หมุนเวียนมาบิณฑบาต หลัง
และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เคารพธงชาติ ณ บริเวณ
พอเพียงใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน
สำนักงานเขตบางนา เดือน
ชีวิตและการปฏิบัตริ าชการ
ละ 1 ครั้ง
2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับ 2. ข้าราชการและบุคลากร
การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มี สำนักงานเขตบางนา เข้ารับ
จิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ ฟังพระธรรมเทศนา จาก
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ
พระสงฆ์ของวัดในพื้นที่เขต
สมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
บางนา หรือการจัดกิจกรรม
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน บรรยายเสริมสร้างคุณธรรม
และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการ จริยธรรม
ทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และ 3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
สาธารณประโยชน์ ส่งเสริม
ให้เกิดความสามัคคี เสียสละ

3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สำนักงานเขตบางนา เกิดความรักความ
สามัคคี มีจิตสำนึกรักองค์กร และมีความ
พร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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4.

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 1. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตบางนา
แก่ลูกจ้างสำนักงานเขตบางนา
เกิ ด ความเข้ า ใจที ่ ถ ู ก ต้ อ งและเห็ น
ความสำคัญของการมีหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิต
2. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตบางนา
ได้ทราบสิทธิประโยชน์ทางประกันสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
3. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตบางนา
เกิดความรู้ทางประกันสังคมที่สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับทราบ
4. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตบางนา
ทราบในเรื ่ อ งของการเปลี ่ ย นแปลง
โครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 1. เพื่อให้ความรู้แก่บคุ ลากรสำนักงาน
ภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
เขตบางนามีการจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มี
มาตรฐาน เป็นเอกภาพและบูรณาการ

ช่วยเหลือแบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้าง
สังคมแห่งความดี มีคุณธรรม
เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือทำ
บุญุถวายทานแก่พระภิกษุ
สงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ
เป็นต้น
4. มอบหมายหน้าที่/สำรวจ
พื้นที่/วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ
ประสานงาน
- ฝ่ายปกครองรับผิดชอบใน
การประสานผู้เกี่ยวข้อง
นิมนต์พระสงฆ์มารับของ
บิณฑบาตบนทึกภาพ และ
ประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายเทศกิจรับผิดชอบ รับส่ง พระสงฆ์ที่มารับ
บิณฑบาต
- ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่
จัดกิจกรรม
การจัดอบรม ได้ดำเนินการ
ในวันที่
ณ ห้อง
ประชุมบางนาภิรมย์
สำนักงานเขตบางนา โดยมี
นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์
ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็น
ประธานเปิดงาน โครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
แก่ลูกจ้างสำนักงานเขตบาง
นา ซึ่งการจัดอบรม มีจำนวน
4 รุ่น 4 วัน แบ่งเป็นรุ่นละ
40 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ประกันสังมาให้ความรู้
การอบรมโครงการฯ วันที่
25 – 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์
สำนักงานเขตบางนา โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รบั ความ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์
3. เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน

และบรรเทาสาธารณภัย
กล่าวเปิดการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
โดยมีการการแบ่งกลุ่ม
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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สถิติอัตรากำลังคนของสำนักงานเขตบางนาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา
ทรัพยากรบุคคลหรือกำลังคนของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) ข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการ
ในสังกัด กรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หมายถึง
2.1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้
2.2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง
กับ การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริห าร การศึกษา และการปฏิบัติงานอื่นในหน่ว ยงาน
การศึ ก ษา ของกรุ ง เทพมหานคร ทั ้ ง นี ้ ตามที ่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานครกำหนด
3) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำ
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
บุคลากรกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร
โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเป็นค่าจ้างของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติความหมายของ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ชำนาญงาน โดยไม่รวมถึงพนักงาน
และลูกจ้างการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
“ลูกจ้างประจำ” หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ประจำ โดยไม่มีกำหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจำนวนที่กำหนดไว้ และรับเงินค่าจ้างประจำจากงบประมาณ
หมวดค่าจ้างประจำของกรุงเทพมหานครหรือเงินอุดหนุนของรัฐบาล
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะชั่วคราวและหรือมีกำหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ และรับเงินค่า จ้าง
จากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราว หรือจากยอดเงินอื่นใด
“ผู้ชำนาญงาน” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในงานที่จะต้องถือปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งเคย
ปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองความรู้ความชำนาญและความสามารถในการทำงาน จาก
สถานที่ทางานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล้ว

12
2) พนักงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่าตอบแทน จากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตบางนามีอัตรากาลังที่เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ จำนวน 132 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน 313 ราย และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 178 ราย รายละเอียดดัง
แสดงในตารางดังต่อไปนี้
สำนักงานเขตบางนา
ประเภท
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

อัตรากำลัง
(ตำแหน่ง)
140
350
209
699

คนครอง
(ตำแหน่ง)
132
313
178
623

ตำแหน่งว่าง
(ตำแหน่ง)
8
37
31
76

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีอัตรากำลังที่เป็นข้าราชการ
ครูกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 331 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน 38 รายและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 34 ราย
รายละเอียดดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้
ประเภท
อัตรากำลัง
คนครอง
ตำแหน่งว่าง
(ตำแหน่ง)
(ตำแหน่ง)
(ตำแหน่ง)
ข้าราชการครูฯ
359
331
28
ลูกจ้างประจำ
38
38
ลูกจ้างชั่วคราว
41
34
7
รวม
438
403
35
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สถิติการสูญเสียอัตรากำลังของสำนักงานเขตบางนา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา
สาเหตุของการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) การพ้นจากราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (เกษียณอายุราชการ) (2) การถึงแก่กรรม (3) การลาออก (4) การถูก
สั่งให้ออก หรือ ถูกสั่งปลดออก หรือ ถูกสั่งไล่ออก (5) การโอนไปรับราชการสังกัดอื่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตบางนามีการสูญเสียอัตรากำลังที่เป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 9 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน 16 ราย ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 ราย
รายละเอียดดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้
สำนักงานเขตบางนา
สาเหตุการ
เกษียณ
ถึงแก่
ลาออก
ถูกไล่ออก/ปลอด
โอนไป
รวม
สูญเสีย
อายุราชการ กรรม
ออก
รับราชการ
อื่น
ข้าราชการ
6
3
9
ลูกจ้างประจำ
10
2
4
16
ลูกจ้างชั่วคราว
12
12
รวม
16
2
16
3
37
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา มีการสูญเสียอัตรากำลังที่
เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 10 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน
2 ราย รายละเอียดดังแสดงในตารางดังต่อไปนี
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา
สาเหตุการ
เกษียณ
ถึงแก่
ลาออก
ถูกไล่ออก/ปลอด
โอนไป
รวม
สูญเสีย
อายุราชการ กรรม
ออก
รับราชการ
อื่น
ข้าราชการครูฯ
8
2
10
ลูกจ้างประจำ
1
1
2
ลูกจ้างชั่วคราว
1
1
2
รวม
9
1
2
2
14
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สถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้าง
ชั่วคราวของสำนักงานเขตบางนาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา
สำนั ก งานเขตบางนา ดำเนิ น การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมกั บ
ภารกิ จ ที่ หลากหลายและสลับซับซ้อน โดยยึดหลักสมรรถนะทั้งในการวัดความรู้ ความสามารถ และการสัมภาษณ์
สังเกตและการประเมินพฤติกรรม ด้วยการดำเนินการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยผู้ที่จะเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรในสำนักงานเขตบางนา ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554
การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ้ งผู ้ส อบแข่ง ขั นได้ อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 44 มาตรา 52 (4) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ อาศัยอำนาจตามความมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบี ย บ
ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2554 และข้ อ 10 แห่ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ข้อ 13 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535
การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างชั่ว คราว อาศัยอำนาจตามความมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบ
ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2554 และข้ อ 10 แห่ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ข้อ 13 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 ข้อ 136 แห่งข้อบังคับ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตบางนา มีการบรรจุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
จำนวน 7 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน - ราย ลูกจ้างชัว่ คราว จำนวน 14 ราย รายละเอียดดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้
สำนักงานเขตบางนา
บรรจุ /
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
จ้างและแต่งตั้ง
จำนวน (ราย)
7
14
รวม
21
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา มีการบรรจุข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
สามัญ จำนวน 27 ราย ลูกจ้างประจำ - ราย ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน - ราย รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ดังต่อไปนี้
สำนักงานเขตบางนา
บรรจุ /
ข้าราชการครูฯ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
จ้างและแต่งตั้ง
จำนวน (ราย)
27
รวม
27

ส่วนที่ 2
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานเขตบางนา
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตบางนา
สำนักงานเขตบางนาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อันถือเป็น
ภารกิจสำคัญตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 7 การ
บริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 ที่รองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้
บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของ
กรุงเทพมหานครในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนโดย
หน่วยงานหลักด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ว ยสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการ
เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อวางรากฐานและกำหนดทิศ
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการ
บริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ
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สรุปโครงการสำคัญทางด้านการพัฒนาระบบราชการและบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตบางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โครการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)
โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการศึกษา ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556 2575)
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
โครงการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้ประสานงานหรือรับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk
coordinators)
การฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของสำนักงานเขต
การฝึกอบรมโครงการค่าช้าจ่ายในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในการเป็นประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 2)
หลักสูตรการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเลื่อนเงินเดือนและขั้นค่าจ้าง
การอบรม Bangkok health working Age โครงการวัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ
การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างแนวคิดและทักษะการทำงานเครือข่าย
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่ BFC (Bangkok Fast & Clear)

จำนวนผู้
เข้าอบรม
2
8
1
1
2
6
10
3
2
2
1
4
1
2

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

จำนวนผู้
เข้าอบรม
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หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

1

16
17
18
19
20
21

การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สัมมนาและศึกษาดูงานโครงการสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปกครองกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต. รุ่นที่ 34,35) ประจำปีงบประมาณ 2562
อบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 3
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกจ้างกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2562

1
1
1
3
4
1

