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แผนยุทธศาสตรบูรณาการ 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566     42,438,500 บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหกระบวนการจัดทำงบประมาณเปนเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและสงเสริมให      

หนวยรับงบประมาณที่ทำงานรวมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยง ขับเคลื่อนไปสูการบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมาย

และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรรวมกัน การพิจารณางบประมาณจึงไมสามารถพิจารณาแยกตามหนวยรับงบประมาณได 

จำเปนตองพิจารณาในภาพรวมตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร โดยตองคำนึงถึงหลักการประหยัด ความคุมคา     

ลดความซ้ำซอน มุงใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ในการใชจายงบประมาณ และเกิดประโยชนสุงสุดตอประชาชน 

การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดใหความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณ 

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป ระยะท่ี 3 (ป 2566 - ป 2570) 

กรุงเทพมหานครกำหนดวิสัยทัศนไววา ป 2575 กรุงเทพมหานครจะเปน “มหานครแหงเอเชีย” โดยกำหนดใหมี

แผนงานบูรณาการเรื่องสำคัญ จำนวน 1 แผนงาน ประกอบดวย 12 โครงการ/กิจกรรม เพื่อใหแผนงานบูรณาการ   

เปนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ เรงดวน ตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร โดยมเีปาหมาย 

วัตถุประสงค และตัวชี้วัดรวมกัน 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องสำคัญเรงดวนของกรุงเทพมหานคร ที่มีการดำเนินงาน

หลายหนวยรับงบประมาณ ตั้งแต 2 หนวยงาน ขึ้นไป โดยกำหนดเปนแผนงานบูรณาการ มีเปาหมายและวัตถุประสงค

การดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและไมซ้ำซอนกัน 

มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของแตละหนวยรับงบประมาณรวมกัน 

2.2 เพื่อใหการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนกลไกผลักดันการดำเนินงาน   

ตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ และนโยบายเรื่องสำคัญเรงดวนไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลอยางเปนรูปธรรม        

มีความชัดเจนของขอบเขตการทำงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณ 
 

3. แผนงานบูรณาการ หนวยรับงบประมาณเจาภาพ หนวยรับงบประมาณสนับสนุน และงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ลำดับแผนงาน 

บูรณาการ 

หนวยรับงบประมาณ 

เจาภาพ 

หนวยรับงบประมาณ 

สนับสนุน 

งบประมาณป 2566 

(บาท) 

แผนงานบูรณาการ  

พัฒนาคุณภาพชีวิต    

กลุมเปราะบางในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

สำนักพัฒนาสังคม 1. สำนักการศึกษา 

2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา     

และการทองเที่ยว  

3. สำนักการจราจรและขนสง 

4. สำนักงานเขต 

42,438,500 
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4. กรอบประมาณการลวงหนาระยะปานกลาง จำแนกตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ - แหลงเงิน 

       หนวย : บาท 

แผนบูรณาการ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

รวมทั้งสิ้น  42,438,500    

เงินงบประมาณ  42,438,500    

เงินนอกงบประมาณ  -    

แผนงานบูรณาการพัฒนา

คุณภาพชีว ิตกลุมเปราะบาง 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 42,438,500    

เงินงบประมาณ  42,438,500    

เงินนอกงบประมาณ  -    
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แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพชีว ิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

1. วัตถุประสงค/เปาประสงค 

1.1 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1.2 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใหกับกลุมเปราะบาง 

 

2. ขอบเขตการดำเนินงาน 

2.1 กลุมเปาหมาย/ผูรับประโยชน 

กลุมเปราะบาง ประกอบดวย 

1) กลุมที่มีความเสี่ยงสูงกวาบุคคลทั่วไป ไดแก 

• ผูสูงอายุ 

• แมเลี้ยงเดี่ยว พอเลี้ยงเดี่ยว 

2) กลุมทุพพลภาพ ไดแก 

• คนพิการ 

• ผูปวยจิตเวช 

• ผูปวยเด็ก 

• ผูปวยสมองเสื่อม 

• ผูปวยติดเตียง 

3) กลุมที่ไมมีอิสระพอในการตัดสินใจ ไดแก 

• เด็กและเยาวชน 

• นักโทษ 

4) ผูดอยโอกาส ไดแก 

• คนเรรอน 

• คนไรบาน 

• คนขอทาน 

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : กรุงเทพมหานคร 

 

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับในการใชจายงบประมาณ 

กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตไดดวยตนเองอยางมีศักดิ์ศรี 

 

4. หนวยรับงบประมาณที่รับผิดชอบ 

4.1 หนวยรับงบประมาณเจาภาพ : สำนักพัฒนาสังคม 

4.2 หนวยรับงบประมาณสนับสนุน : 3 สำนัก 50 สำนักงานเขต ไดแก สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา  

และการทองเที่ยว สำนักการจราจรและขนสง และ 50 สำนักงานเขต
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5. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 

แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร 

(ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2566) 
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6. เปาหมาย ตัวชี้ว ัด และงบประมาณ จำแนกตามหนวยรับงบประมาณ - โครงการ - กิจกรรม 
 

เปาหมายของแผนงานบูรณาการ/ตัวชี้ว ัด 

(ตนน้ำ/กลางน้ำ/ปลายน้ำ) 

หนวยนับ คาเปาหมาย งบรายจาย (ลานบาท) 

2566 2567 2568 งบ กทม. งบเงินอุดหนุน รวม 

เปาหมายที่ 1 (ตนน้ำ) : การชวยเหลือกลุมเปราะบาง 

ตัวชี้ว ัดที่ 1.1 : กรุงเทพมหานครมีฐานขอมูลเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติ 

1. มีฐานขอมูลกลุมเปราะบาง 

2. มีฐานขอมูลดานการพัฒนาชุมชน 

 

จำนวน 

จำนวน 

 

1 ฐานขอมูล 

1 ฐานขอมูล 

นำเขาขอมูล 

ที่เปนปจจุบัน

ในฐานขอมูล 

นำเขาขอมูล 

ที่เปนปจจุบัน

ในฐานขอมูล 

ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

ตัวชี้ว ัดที่ 1.2 : รอยละของกลุมเปราะบางเขาถึงสิทธิ์สวัสดิการแหงรัฐ 

1. รอยละของกลุมเปราะบางท่ีรองขอและไดรับการชวยเหลือ  

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ 

2. รอยละของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอาย/ุเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนขอรับสิทธิฯ 

 

รอยละ 

 

รอยละ 

 

100 

 

85 

 

100 

 

85 

 

100 

 

85 

13.9596  13.9596 

ตัวชี้ว ัดที่ 1.3 : รอยละของกลุมเปราะบางไดรับความชวยเหลือ    

ที่เหมาะสมตามสภาพปญหา หรือสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(สุขภาพ ท่ีอยูอาศัย การศึกษา ฝกอาชีพ ฯลฯ)  

รอยละ 80 80 80 ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

หนวยรับงบประมาณที่เกี่ยวของ : สำนักพัฒนาสังคม และสำนกังานเขต 

หนวยรับงบประมาณที่ 1 : สำนักพัฒนาสังคม 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูดานการพัฒนาชุมชน 

 

 ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

2. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสถานะและ       

การเขาถึงขอมูลของประชาชนเพือ่ขอรับสวัสดิการและ       

การสงเคราะห (E-Case) 

 ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

3. คาใชจายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผูดอยโอกาส 

(สงเคราะห) 

 0.9596  0.9596 
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เปาหมายของแผนงานบูรณาการ/ตัวชี้ว ัด 

(ตนน้ำ/กลางน้ำ/ปลายน้ำ) 

หนวยนับ คาเปาหมาย งบรายจาย (ลานบาท) 

2566 2567 2568 งบ กทม. งบเงินอุดหนุน รวม 

หนวยรับงบประมาณที่ 2 : สำนักงานเขต 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ (สนข.) 

 13.0000  13.0000 

เปาหมายที่ 2 (กลางน้ำ) : การฟนฟูคุณภาพชีว ิตกลุมเปราะบาง 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการ 

 

ระดับ ดีขึ้นไป   ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.2 : คลินิกผูสูงอายุครบวงจรในโรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานครไดรับรางวัลระดบัที่สูงข้ึนทุกแหง 

แหง 9   ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.3 : รอยละของการเขาเรียนสุทธิในระดับการศึกษา   

ภาคบังคับของเด็กในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 70   ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.4 : รอยละของโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีการจัด

การศึกษาพิเศษผานเกณฑการประเมนิคุณภาพการจดัการศึกษา (156 แหง) 

รอยละ 80   1.8919  1.8919 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.5 : กอสรางและปรับปรุงจุดรับสงในระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพมหานคร 

สถานี/จดุ 16 สถานี / 

22 จุด 

  5.0000  5.0000 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.6 : รอยละของคนพิการและผูดอยโอกาสที่เขารวม

อบรมไดรับความรูพัฒนาทักษะทีจ่ำเปน 

รอยละ 80   ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

หนวยรับงบประมาณที่เกี่ยวของ : สำนักการศึกษา สำนกัการจราจรและการขนสง และสำนักพัฒนาสังคม 

หนวยรับงบประมาณที่ 1 : สำนักการศึกษา 

1. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ      

เพื่อเสรมิสรางศักยภาพผูเรยีนในกลุมที่มีความตองการพิเศษ

โรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 1.8919  1.8919 

2. โครงการการเปดการจดัการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)          

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 
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เปาหมายของแผนงานบูรณาการ/ตัวชี้ว ัด 

(ตนน้ำ/กลางน้ำ/ปลายน้ำ) 

หนวยนับ คาเปาหมาย งบรายจาย (ลานบาท) 

2566 2567 2568 งบ กทม. งบเงินอุดหนุน รวม 

หนวยรับงบประมาณที่ 2 : สำนักการจราจรและการขนสง 

กอสรางและปรับปรุงจุดรับสงคนพิการในระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพมหานคร 

 5.0000  5.0000 

หนวยรับงบประมาณที่ 3 : สำนักพัฒนาสังคม 

ฝกอาชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

 

 ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

เปาหมายที่ 3 (ปลายน้ำ) : การพัฒนาคุณภาพชีว ิตกลุมเปราะบาง 

ตัวชี้ว ัดที่ 3.1 : ระดับความสำเรจ็ในการเตรยีมความพรอมการ

จัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

ระดับ 1 

(จัดทำหลกัสตูร

สำหรบัผูสูงอายุ) 

2 

จัดทำ/ปรับปรุง

หลักสตูร 

3 

ดำเนินการ     

ตามหลักสูตร 

ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

ตัวชี้ว ัดที่ 3.2 : รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวยั 

รอยละ 85 85 85 0.5330  0.5330 

ตัวชี้ว ัดที่ 3.3 : ระดับความสำเรจ็ในการสงนักกีฬาของ

กรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติ ระดบันานาชาต ิ

ระดับ 5 

(ไดเหรียญ) 

5 

(ไดเหรียญ) 

5 

(ไดเหรียญ) 

20.7000  20.7000 

ตัวชี้ว ัดที่ 3.4 : จำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสม

สำหรับกลุมผูสูงอาย ุ

ครั้ง/ป 4 ครั้ง/ป 4 ครั้ง/ป 4 ครั้ง/ป 0.3540  0.3540 

หนวยรับงบประมาณที่เกี่ยวของ : สำนักพัฒนาสังคม และสำนกัวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

หนวยรับงบประมาณที่ 1 : สำนักพัฒนาสังคม 

1. กิจกรรมจดัทำหลักสูตรสำหรับผูสงูอายุ 

 

 ไมใชงบประมาณ  ไมใชงบประมาณ 

2. คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กกอนวัยเรยีนกรุงเทพมหานคร (สงเคราะห) 

 

 0.5330  0.5330 
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เปาหมายของแผนงานบูรณาการ/ตัวชี้ว ัด 

(ตนน้ำ/กลางน้ำ/ปลายน้ำ) 

หนวยนับ คาเปาหมาย งบรายจาย (ลานบาท) 

2566 2567 2568 งบ กทม. งบเงินอุดหนุน รวม 

หนวยรับงบประมาณที่ 2 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

1. คาใชจายในการสงเสริมกจิกรรมเพื่อกลุมเปราะบาง 

 

 20.7000  20.7000 

2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมทองเทีย่ววัฒนธรรมนำความสุข    

สูผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

 0.3540  0.3540 

 

สรุปแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีว ิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

• เปาหมายที่ 1 (ตนน้ำ) : การชวยเหลือกลุมเปราะบาง จำนวน    4   โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ    13.9596   ลานบาท 

• เปาหมายที่ 2 (กลางน้ำ) : การฟนฟูคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง จำนวน    4   โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ      6.8919   ลานบาท 

• เปาหมายที่ 3 (ปลายน้ำ) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง จำนวน    4   โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ    21.5870   ลานบาท 

รวมทั้งสิ้น จำนวน  12  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ   42.4385   ลานบาท 

 

 



 

 

      9 

7. สรุปงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหนวยรับงบประมาณ - งบรายจาย 
หนวยรับงบประมาณ / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ป 2565 

งบประมาณป 2566 (ลานบาท) 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม รอยละ 

1. สำนักพัฒนาสังคม 

1.1 คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กกอนวัยเรยีนกรุงเทพมหานคร (สงเคราะห) 

1.2 คาใชจายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผูดอยโอกาส 

(สงเคราะห) 

      

0.5330 

 

0.9596 

 

0.5330 

 

0.9596 

 

1.26 

 

2.26 

2. สำนักการศึกษา 

คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสรมิสราง

ศักยภาพผูเรียนในกลุมที่มีความตองการพิเศษโรงเรียนเรียนรวม

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

      

1.8919 

 

1.8919 

 

4.46 

3. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

3.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมทองเทีย่ววัฒนธรรมนำความสุข     

สูผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

3.2 คาใชจายในการสงเสริมกจิกรรมเพื่อกลุมเปราะบาง 

      

0.3540 

 

20.7000 

 

0.3540 

 

20.7000 

 

0.83 

 

48.78 

4. สำนักการจราจรและขนสง 

กอสรางและปรับปรุงจุดรับสงคนพิการในระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพมหานคร 

    

5.0000 

   

5.0000 

 

11.78 

5. สำนักงานเขตพระนคร 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

      

0.2465 

 

0.2465 

 

0.58 

6. สำนักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

      

1.0990 

 

1.0990 

 

2.59 
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หนวยรับงบประมาณ / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ป 2565 

งบประมาณป 2566 (ลานบาท) 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม รอยละ 

7. สำนักงานเขตสมัพันธวงศ 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.0535 0.0535 0.13 

8. สำนักงานเขตบางรัก 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1100 0.1100 0.26 

9. สำนักงานเขตปทุมวัน 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2060 0.2060 0.49 

10. สำนักงานเขตยานนาวา 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.3900 0.3900 0.92 

11. สำนักงานเขตดุสติ 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2530 0.2530 0.60 

12. สำนักงานเขตพญาไท 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2760 0.2760 0.65 

13. สำนักงานเขตหวยขวาง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

 

 

     0.0650 0.0650 0.15 
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หนวยรับงบประมาณ / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ป 2565 

งบประมาณป 2566 (ลานบาท) 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม รอยละ 

14. สำนักงานเขตพระโขนง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1725 0.1725 0.41 

15. สำนักงานเขตบางกะป 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1875 0.1875 0.44 

16. สำนักงานเขตบางเขน 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1275 0.1275 0.30 

17. สำนักงานเขตมีนบุร ี

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.5220 0.5220 1.23 

18. สำนักงานเขตลาดกระบัง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.0585 0.0585 0.14 

19. สำนักงานเขตหนองจอก 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1020 0.1020 0.24 

20. สำนักงานเขตธนบุร ี

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

 

 

     0.1305 0.1305 0.31 
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หนวยรับงบประมาณ / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ป 2565 

งบประมาณป 2566 (ลานบาท) 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม รอยละ 

21. สำนักงานเขตคลองสาน 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.9070 0.9070 2.14 

22. สำนักงานเขตบางกอกใหญ 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.4645 0.4645 1.09 

23. สำนักงานเขตบางกอกนอย 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.3030 0.3030 0.71 

24. สำนักงานเขตตลิ่งชัน 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.7935 0.7935 1.87 

25. สำนักงานเขตภาษีเจริญ 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.4395 0.4395 1.04 

26. สำนักงานเขตหนองแขม 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1935 0.1935 0.46 

27. สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

 

 

     0.2100 0.2100 0.49 
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หนวยรับงบประมาณ / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ป 2565 

งบประมาณป 2566 (ลานบาท) 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม รอยละ 

28. สำนักงานเขตราษฎรบูรณะ 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.4390 0.4390 1.03 

29. สำนักงานเขตดอนเมือง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.0965 0.0965 0.23 

30. สำนักงานเขตจตุจักร 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2590 0.2590 0.61 

31. สำนักงานเขตลาดพราว 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1075 0.1075 0.25 

32. สำนักงานเขตบึงกุม 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1430 0.1430 0.34 

33. สำนักงานเขตสาทร 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1085 0.1085 0.26 

34. สำนักงานเขตบางคอแหลม 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

 

 

     0.2525 0.2525 0.59 



 

 

      14 

หนวยรับงบประมาณ / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ป 2565 

งบประมาณป 2566 (ลานบาท) 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม รอยละ 

35. สำนักงานเขตบางซื่อ 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.0225 0.0225 0.05 

36. สำนักงานเขตราชเทว ี

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1035 0.1035 0.24 

37. สำนักงานเขตคลองเตย 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2265 0.2265 0.53 

38. สำนักงานเขตประเวศ 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2920 0.2920 0.69 

39. สำนักงานเขตบางพลัด 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.0930 0.0930 0.22 

40. สำนักงานเขตจอมทอง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1910 0.1910 0.45 

41. สำนักงานเขตดินแดง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

 

 

     0.2885 0.2885 0.68 



 

 

      15 

หนวยรับงบประมาณ / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ป 2565 

งบประมาณป 2566 (ลานบาท) 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม รอยละ 

42. สำนักงานเขตสวนหลวง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2785 0.2785 0.66 

43. สำนักงานเขตวัฒนา 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2255 0.2255 0.53 

44. สำนักงานเขตบางแค 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2570 0.2570 0.61 

45. สำนักงานเขตหลักสี ่

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2505 0.2505 0.59 

46. สำนักงานเขตสายไหม 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.1835 0.1835 0.43 

47. สำนักงานเขตคันนายาว 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.3515 0.3515 0.83 

48. สำนักงานเขตสะพานสูง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

 

 

     0.2055 0.2055 0.48 



 

 

      16 

หนวยรับงบประมาณ / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ป 2565 

งบประมาณป 2566 (ลานบาท) 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม รอยละ 

49. สำนักงานเขตวังทองหลาง 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.3650 0.3650 0.86 

50. สำนักงานเขตคลองสามวา 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.4035 0.4035 0.95 

51. สำนักงานเขตบางนา 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.0530 0.0530 0.12 

52. สำนักงานเขตทวีวัฒนา 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2135 0.2135 0.50 

53. สำนักงานเขตทุงคร ุ

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.0675 0.0675 0.16 

54. สำนักงานเขตบางบอน 

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 

     0.2120 0.2120 0.50 

รวมทั้งสิ้น    5.0000  37.4385 42.4385 100.00 
 

 

 


