
          ส ำนักกำรคลัง มีพันธกิจในกำรจัดเก็บรำยได้ กำรเงิน กำรคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหำนครมีกำรบริกำรท่ีทันสมัย

โปร่งใส มีประสิทธิภำพ

          ส ำนักกำรคลังมีภำรกิจหน้ำท่ีในกำรจัดเก็บรำยได้อย่ำงท่ัวถึง เป็นธรรม พัฒนำระบบกำรเงิน กำรคลังและทรัพย์สินให้มี

กำรปฏิบัติท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ลดข้ันตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและกำรคลังให้มีข้อมูล

ครบถ้วน ทันสมัย เพ่ิมโอกำสประชำชนในกำรลงทุนหรือประกอบกำรค้ำ ดูแลรักษำยำนพำหนะและเคร่ืองจักรกลให้อยู่ในสภำพ

ใช้งำนได้ดี

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ : กรุงเทพมหำนครสำมำรถจัดเก็บรำยได้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยส่งเสริมให้บุคลำกรมีทักษะ

และควำมรู้ด้ำนกำรจัดเก็บภำษีอำกรได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ี

ถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง

- ภำษีอำกรท่ีกรุงเทพมหำนครจัดเก็บเอง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 จัดเก็บได้ตำมประมำณกำร

รำยรับท่ีก ำหนด 80 ร้อยละ

- เพ่ิมทักษะด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีจัดเก็บภำษีอำกร 100 ร้อยละ

- กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบัญชี  - ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมท่ีผ่ำนกำร

ทดสอบควำมรู้ 80 ร้อยละ

ส านักการคลัง



อ ำนวยกำร
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (1)
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (2)

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กองรำยได้
เลขำนุกำรส ำนัก (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)

- ข้ำรำชกำร (37) - ข้ำรำชกำร (46) - ข้ำรำชกำร (142)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (11) - ลูกจ้ำงประจ ำ (3) - ลูกจ้ำงประจ ำ (15)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (5)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

กองกำรเงิน กองโรงงำนช่ำงกล กองบัญชี
ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)

- ข้ำรำชกำร (57) - ข้ำรำชกำร (67) - ข้ำรำชกำร (49)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (5) - ลูกจ้ำงประจ ำ (261) - ลูกจ้ำงประจ ำ (2)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (16) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

กองตรวจจ่ำย กองบ ำเหน็จบ ำนำญ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)

- ข้ำรำชกำร (50) - ข้ำรำชกำร (26) - ข้ำรำชกำร (40)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (11) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (38)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส ำนักกำรคลัง

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 3,052,486,000      3,052,486,000     
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                    -                    
งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -                    -                    
งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 762,840,900        762,840,900       

    3,815,326,900                    -       3,815,326,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต
งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 3,052,486,000   
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ -                 

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ -                 -                 
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ -                 -                 

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 2,684,965,000      2,684,965,000     
ผลผลิตบ าเหน็จบ านาญ 8,982,100           8,982,100           

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ
ผลผลิตนโยบายการคลัง 6,778,300           6,778,300           
ผลผลิตรายได้ 201,851,400        201,851,400       
ผลผลิตการเงินและการคลัง 6,708,260           6,708,260           
ผลผลิตการบัญชี 1,250,900           1,250,900           
ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 4,055,700           4,055,700           

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
ผลผลิตซ่อมบ ารุงยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 75,625,700          75,625,700         
ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 30,252,840          30,252,840         

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ 1,296,000           1,296,000           

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ

30,719,800          30,719,800         

3,052,486,000    -                  3,052,486,000    

ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

    ผลผลิตจัดการศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะ และบริหารจัดการ

    พ้ืนท่ีให้สิทธิ

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ส านักการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
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ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

762,840,900        762,840,900      

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 762,840,900       -                  762,840,900      

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

รวม

งบบุคลากร 308,805,200      2,637,200     2,373,522,600   2,684,965,000      

งบด าเนินงาน 140,825,300      7,628,800     148,454,100        

งบลงทุน 1,986,800         1,986,800           

งบเงินอุดหนุน 205,908,800          205,908,800        

งบรายจ่ายอ่ืน 774,012,200         774,012,200        

รวมงบประมาณ      308,805,200      2,637,200    2,514,347,900      7,628,800         1,986,800          205,908,800         774,012,200       3,815,326,900

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถ

สนับสนุนการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการก าหนดนโยบายและมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล การจัดให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ใน

งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บาท   2,698,583,200 2,684,965,000    

เงินงบประมาณ บาท   2,698,583,200 2,684,965,000    

เงินนอกงบประมาณ บาท

ส านักการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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. ผลผลิต: บ าเหน็จบ านาญ –รหัส 0102003

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ านวนของข้าราชการบ านาญ
ผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านค่ารักษา
พยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

ราย               4,300                 4,300                 4,300                 4,300                 4,300

. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ร้อยละ

. รวมท้ังส้ิน บาท 2,260,552 8,982,100          

. เงินงบประมาณ บาท 2,260,552 8,982,100          

. เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินสวัสดิการ โดยจัดให้มีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายก าหนด และบริหารเงินกองทุนให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด”

กิจกรรมหลัก: เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการสามัญและลูกจ้างท่ีพ้นจากราชการ, เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างท่ีพ้นจากราชการ, ให้ค าปรึกษาหารือ
เก่ียวกับกฎหมายบ าเหน็จบ านาญ, ตรวจเอกสารการรับเงินบ าเหน็จของลูกจ้างประจ าเพ่ือเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงาน, สนับสนุนการบริหารงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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. แผนงาน: การเงิน การคลังและงบประมาณ

.

.

. ผลผลิต: นโยบายการคลัง - รหัส 0101001

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. มีการจัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจ
การเงินการคลังมหภาค

ฉบับ                    3                      3                      4                      4                      4

. มีช่องทางการเผยแพร่ผลวิเคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร

ช่องทาง                    4                      5                      5                      5                      5

. มีการทบทวนและจัดท านโยบาย

การเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ฉบับ                    1                     -                       -                       -   

. รวมท้ังส้ิน บาท 6,425,097 6,778,300         

. เงินงบประมาณ บาท 6,425,097 6,778,300         

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

กิจกรรมหลัก: จัดท ากรอบนโยบายการคลัง/ประมาณการรายได้,ก ากับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครด ารงรักษาวินัยทางการคลัง ควบคุมระดับความเส่ียงทางการคลัง และให้บริหารการคลังของกรุงเทพมหานครมีความ

น่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้และถูกต้อง โดยจัดให้มีการศึกษาและจัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจการเงินและการคลังระดับมหภาค การเสนอแนะนโยบาย
การด ารงรักษาเสถียรภาพทางการคลังท่ีถูกต้องและเป็นกลาง การบริหารเงินนอกงบประมาณท่ีโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบัญญัติ กฎหมายและระเบียบการบริหาร
หน้ีอยู่ในกรอบการรักษาวินัยและความเส่ียงทางการคลังท่ีเหมาะสมตลอดจนการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแลการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ”

วัตถุประสงค์:  “เพ่ือให้การเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครท้ังในระดับมหภาคและจุลภาคสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มี การจัดหารายได้น าส่งคลังกรุงเทพมหานคร การก าหนดกรอบนโยบายการคลัง การ
จัดท าและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงินและสภาพคล่องทางการคลัง การบริหารหน้ีสาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดท าบัญชี และการควบคุม
วินัยและความเส่ียงทางการคลัง”
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. ผลผลิต: รายได้ - รหัส 0101002

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ านวนผู้เสียภาษี ราย/ปี           665,000             670,000             670,000             670,000             670,000

. จ านวนของลูกหน้ีค้างช าระภาษีลดลง ร้อยละ                   15                     15                     15                     15                     15

. มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ของกรุงเทพมหานคร

ฉบับ                    1                      1                      1                      1                      1

. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์
จัดเก็บได้

บาท/ปี       13,300,000   13,200,000,000   13,200,000,000   13,200,000,000   13,200,000,000

. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษี
รถยนต์และล้อเล่ือนให้กับ

กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้

บาท/ปี       13,700,000   13,800,000,000   13,800,000,000   13,800,000,000   13,800,000,000

. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้
ของกรุงเทพมหานคร

คร้ัง                         1                      1                      1                      1

. รวมท้ังส้ิน บาท 137,421,193 201,851,400      

. เงินงบประมาณ บาท 137,421,193 201,851,400      

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

วัตถุประสงค์: “เพ่ือจัดหารายได้น าส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบท่ีกฎหมายก าหนด โดยจัดให้มี
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย อากรท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ท่ีดิน ท่ี
สาธารณะท่ีไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหน่ึงโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก: ประมาณการรายได้, ประเมินและจัดเก็บรายได้, ตรวจสอบการประเมินและช าระภาษีของส านักงานเขต, เร่งรัดภาษี, อุทธรณ์การประเมิน, คืน
ภาษี, ด าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน, พัฒนาการจัดเก็บรายได้, จัดท าระบบฐานข้อมูลรายได้กรุงเทพมหานคร, จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สิน ท่ีดิน ท่ีสาธารณะ ค่า
เช่าสิทธิ, ให้ค าปรึกษาหารือเก่ียวกับกฎหมายภาษีและสนับสนุนงานนิติการส านัก, สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์, สนับสนุนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์และล้อเล่ือนให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิต: การเงินและการคลัง - รหัส 0101004

.

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ฐานะเงินสะสมประจ าเดือน

ร้อยละ                   12                     12                     12                     12                     12

. เสนอขออนุมัติการยืมเงินทดรอง
ราชการ เงินยืมใช้ในราชการ และการ
อนุมัติเงินยืมใช้ในราชการในระบบ MIS

ร้อยละ                 100                   100                   100                   100                   100

. เร่ืองท่ีหน่วยงานเสนอขออนุมัติเงินยืม
สะสมท่ีผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการการยืมเงินสะสม

ร้อยละ                 100                   100                   100                   100                   100

. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ี
มีต่อส านักการคลัง

ร้อยละ                   80                     80                     80                     80                     80

. ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - งบ 
กทม.

ฎีกา             21,200               19,667               19,700               19,700               19,700

. ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - เงิน
อุดหนุนรัฐบาล

ฎีกา               7,700                 8,695                 8,700                 8,700                 8,700

. รวมท้ังส้ิน บาท 10,448,632 6,708,260          

. เงินงบประมาณ บาท 10,448,632 6,708,260          

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และด ารงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยจัดให้มีการรับ
เงินและจ่ายเงินจากคลัง บริหารเงินสดและเงินคงคลัง”

กิจกรรมหลัก: รับเงินรายได้จากรัฐบาล รับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร รับเงินรายได้จากรัฐบาล พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จ่ายเงินกรุงเทพมหานคร ตรวจก่อน
จ่าย เบิกจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ บริหารเงินสด บริหารเงินทดรองจ่าย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิต: การบัญชี - รหัส 0101005

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ปัญหาการบันทึกบัญชีท่ีได้รับการ
แก้ไขอย่างถูกต้อง

ร้อยละ                   12                     12                     12                     12                     12

. ร้อยละของหนังสือยืนยันยอดท่ีกอง
บัญชีส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ

ร้อยละ                 100                   100                   100                   100                   100

. การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปี

คร้ัง                   13                     13                     13                     13                     13

. มีการจัดท ารายงานการเงินในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานครได้ภายในก าหนด

ปีละคร้ัง                    1                      1                      1                      1                      1

. การจัดวางและพัฒนาระบบบัญชีและ
งานด้านวิชาการบัญชี

เร่ือง                    2                      2                      2                      2                      2

. รวมท้ังส้ิน บาท 1,132,109 1,250,900          

. เงินงบประมาณ บาท 1,132,109 1,250,900          

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก:  จัดท าบัญชี, จัดท ารายงานการเงินประจ าปี, ควบคุมก ากับมาตรฐานทางบัญชีของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดท าบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการด าเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการ
ต่างๆ”
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. ผลผลิต: จัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน - รหัส 0101006

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. มีการจัดท ารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน

ของกรุงเทพมหานครประจ าปี

ฉบับ                   70                     70                     70                     70                     70

. จัดซ้ือ จัดจ้าง และจัดหาพัสดุ เร่ือง/ปี                   12                     12                     12                     12                     12

. การจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน คร้ัง/ปี                 250                   200                   200                   200                   200

. รวมท้ังส้ิน บาท 1,978,994 4,055,700          

. เงินงบประมาณ บาท 1,978,994 4,055,700          

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครได้มาซ่ึงทรัพย์สินหรือบริการท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดบริการให้แก่ประชาชน ในราคาท่ีคุ้มค่า ภายใต้กรอบเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหา ท่ีเป็นกลาง ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางส าหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ”ๆ

กิจกรรมหลัก:  จัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหา, บริหารคลังพัสดุกลาง, บริหารคลังน้ ามันเช้ือเพลิง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร
.

. ผลผลิต: ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล - รหัส 0103008

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ านวนยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล
ท่ีได้รับการซ่อมบ ารุง

งาน/ปี               7,000                 7,100                 7,200                 7,300                 7,300

. ความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีจัดส่ง
ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลเข้ารับ
การซ่อมบ ารุง

ร้อยละ  ร้อยละ 80  ร้อยละ 81  ร้อยละ 82  ร้อยละ 83  ร้อยละ 83

. ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลท่ีได้รับ

การซ่อมบ ารุงสามารถใช้งานได้

ร้อยละ                 100                   100                   100                   100                   100

. รวมท้ังส้ิน บาท 76,244,262 75,625,700       

. เงินงบประมาณ บาท 76,244,262 75,625,700       

. เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การจัดซ่อมยานพาหนะ เคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรงส าหรับให้บริการประชาชน ซ่ึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น รถบรรทุกเก็บขนขยะ
มูลฝอย รถสุขาเคล่ือนท่ี รถบรรทุกน้ า ฯลฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและประหยัด โดยจัดให้มีหน่วยบริการส าหรับบ ารุงรักษายานพาหนะตามระยะเวลา ซ่อม

เคร่ืองยนต์ ยกเคร่ือง ซ่อมตัวถัง ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ และตรวจสภาพรถท่ัวไป รวมท้ังให้ความเห็นชอบการยุบสภาพ จัดท าเกณฑ์ค านวณปริมาณการใช้
เช้ือเพลิง และการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล"

กิจกรรมหลัก: ธุรการการเงิน ควบคุมระบบการซ่อม ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล และวิศวกรรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้การบริหารงาน การด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีการ
สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอ านวยการและบริหารงาน
ท่ัวไปในระดับส านัก”
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. ผลผลิต: อ านวยการและบริหารส านัก - รหัส 0103009

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ านวนการส่ังการของผู้บริหารส านัก เร่ือง                   30                     30                     30                     30                     30

. จ านวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร คร้ัง                 356                   275                   275                   275                   275

. จ านวนหนังสือเข้า เร่ือง             26,980               50,368               50,447               50,521               51,295

. จ านวนหนังสือออก เร่ือง             51,819               48,993               49,076               49,129               49,182

. จ านวนการรับและติดตามเร่ืองราวร้อง
ทุกข์

เร่ือง                   61                     62                     63                     64                     65

. จ านวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฎีกา             10,700               10,400               10,500               10,500               10,500

. จ านวนใบเสร็จ ฉบับ             17,799               14,724               14,809               14,814               14,814

. จ านวนใบน าส่งเงิน ฉบับ               1,438                 1,275                 1,275                 1,277                 1,280

. จ านวนการจัดซ้ือจัดจ้างจัดหา
วิธีเฉพาะเจาะจง

คร้ัง               5,139                 5,182                 5,236                 5,291                 5,296

. จ านวนการจัดซ้ือจัดจ้างจัดหา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คร้ัง                    5                      5                      5                      5                      5

. จ านวนรายงานทางการเงินประจ าเดือน คร้ัง                   12                     12                     12                     12                     12

. จ านวนรายงานทางการเงินประจ าปี คร้ัง                    1                      1                      1                      1                      1

. จ านวนการร่างระเบียบข้อบังคับ เร่ือง                    6                      5                      5                      5                      5

. จ านวนการตรวจร่างสัญญา 
ท าสัญญา

เร่ือง                   65                     58                     60                     62                     64

. จ านวนการสอบสวนวินัย เร่ือง                   35                     34                     34                     34                     34

. จ านวนการให้ค าปรึกษา เร่ือง               5,909                 6,899                 6,899                 6,899                 6,900

. จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
และอนุกรรมการ

คร้ัง                 173                   314                   317                   320                   337

. จ านวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความดูแล ตร.ม.         37,756.59           37,756.59           37,756.59           37,756.59           37,756.59

. จ านวนยานพาหนะท่ีอยู่ในความดูแล คัน                 121                   119                   119                   119                   119

. รวมท้ังส้ิน บาท 34,582,565 30,252,840       

. เงินงบประมาณ บาท 34,582,565 30,252,840       

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การด าเนินงานภายในของส านัก ส านักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีการอ านวยการประสานงาน และสนับสนุนการบริหารท่ัวไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ”

กิจกรรมหลัก: อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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. ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

แผนงาน: ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์
.

. ผลผลิต: ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ –รหัส 0302004

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ านวนการให้บริการข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์

คร้ัง             20,000               20,000               20,000               20,000               20,000

. จ านวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ ราย             20,000               20,000               20,000               20,000               20,000

. รวมท้ังส้ิน บาท 1,951,523 1,296,000          

. เงินงบประมาณ บาท 1,951,523 1,296,000          

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

.

.

.

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจท้ังจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด าเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และส่งเสริมให้พลเมืองกรุงเทพมหานครมีอาชีพท่ีม่ันคง มีรายได้ สามารถพ่ึงพา
ด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาด โดยจัดให้มีการสอนวิชาชีพพ้ืนฐาน
ระยะส้ัน การฝึกแรงงานระดับฝีมือพ้ืนฐาน และการพัฒนาศักยภาพฝีมือ ทักษะแรงงานในระดับอาชีพ และส่งเสริม พัฒนาภาคการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และจัดหาแหล่งเงินเพ่ือการลงทุน ตลอดจนก ากับดูแลสถานประกอบการให้ด าเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และการจดทะเบียน”

วัตถุประสงค์: เพ่ือสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ อ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือผู้สนใจในการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบพาณิชยกิจด าเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย โดยจัดให้มีการจดทะเบียน การก ากับดูแล ตลอดจนการ
รวบรวมสถิติและจัดเก็บหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ โอกาสการลงทุน นโยบาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
ตัดสินในการประกอบธุรกิจท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก: จดทะเบียนพาณิชย์, บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์, บริหารฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
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. ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงาน: จัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ
.

. ผลผลิต: จัดการศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะและบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้สิทธิ –รหัส 0404002

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
ท่ีจัดเก็บได้

บาท/ปี       60,000,000         60,000,000         60,000,000         60,000,000         60,000,000

. รวมท้ังส้ิน บาท 25,946,583 30,719,800       

. เงินงบประมาณ บาท 25,946,583 30,719,800       

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การสัญจร การจราจร และการขนถ่ายสินค้าภายในกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดปัญหา
การจราจร แก่ผู้ใช้ถนนและผู้สัญจรทางเท้า โดยจัดให้มีระบบควบคุมการจราจร การวางระบบโครงข่ายการจราจร ระบบขนส่งมวลชนท่ีสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
 ประหยัด การบ ารุงรักษาโครงข่าย ถนน บาทวิถี โครงข่ายทางจักรยาน การบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายและอุปกรณ์การจราจร ท่าเรือรับส่ง  ท่ีจอดรถโดยสาร
สาธารณะ ศาลาพักผู้โดยสาร และมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร”

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบรถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะได้อย่างท่ัวถึง โดยจัดให้มีป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ ศาลาท่ีพักผู้โดยสาร ท่า
เทียบเรือสาธารณะ และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้สิทธิโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริการท่ีให้มีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีมาจับจ่ายใช้สอยและติดต่อธุรกิจมีสถานท่ีจอดรถ โดยจัดให้มีอาคารและสถานท่ีจอดรถสาธารณะท่ีปลอดภัย”
3.เพ่ือหารายได้จากค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก: บริหารจัดการอาคารท่ีจอดยานยนต์  ลานจอดยานยนต์ และท่ีจอดยานยนต์ริมถนน จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์และบริหารจัดการอาคารท่ี
จอดยานยนต์ 2 แห่ง ลานจอดรถเขตทางถนนราชด าริ และท่ีจอดยานยนต์ตามถนนสายต่าง ๆ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต บาท

.

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 179,842,000     บาท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 10,075,900       บาท

01105-1  เงินเพ่ิม 918,000           บาท

01106-1  เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 1,116,400        บาท

01107-1  เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 2,208,400        บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 276,000           บาท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 245,600           บาท

2. ค่าจ้างประจ า	 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจ า 108,864,000     บาท

01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 4,776,000        บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 314,200           บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า 168,700           บาท

3. ค่าจ้างช่ัวคราว	 บาท

02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 2,042,400        บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว 162,800           บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 432,000           บาท

4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	 บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 558,900           บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 1,383,800        บาท

03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000        บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 274,100           บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,800              บาท

03299-3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 2,370,000,000  บาท

ส านักการคลัง

3,052,486,000                   

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

2,684,965,000                   

2,684,965,000.00   

194,682,300          

114,122,900          

2,637,200             

2,373,522,600       
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ผลผลิตบ าเหน็จบ านาญ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าอาหารท าการนอกเวลา

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

   ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

   ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์

   ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

   ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

2. งบเงินอุดหนุน บาท

06101-1 อุดหนุนให้กับส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โครงการส านักงาน

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 6,800,000        บาท

652,100                

1,276,100             

   ค่าบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน

   ของกองบ าเหน็จบ านาญ

190,000                

63,900                 

6,800,000             

8,982,100                         

2,182,100             

2,118,200             
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แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

ผลผลิตนโยบายการคลัง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าอาหารท าการนอกเวลา

   ค่าเบ้ียประชุม

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

   ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดท าวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร 

   ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน

   แบบพิมพ์ ฯลฯ

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 25,600            บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

ของกรุงเทพมหานคร 140,800           บาท

954,400                

30,600                 

   ค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

   ค่าไปรษณีย์

25,600                 

25,600                 

25,600                 

6,778,300                         

6,611,900             

6,581,300             

174,800                

5,452,100             

   ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา
   พยาบาลของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาล ค่าจ้างบ ารุง
   รักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและ
   ส่งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ค่าจ้าง
   เหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

140,800                



 

 1/2/17

ผลผลิตรายได้ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าเบ้ียประชุม

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

   ค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-3 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

2 เคร่ือง 51,100            บาท

05198-4 (2) เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบดิจิตอล (ขาว-ด า)

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที  1 เคร่ือง 87,500            บาท

05198-7 (3) เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ
แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) 
ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า

1,000 ซีเอฟเอ็ม  1 เคร่ือง 55,000            บาท

05199-5 (4) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

1 เคร่ือง 8,900              บาท

05199-6 (5) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

1 เคร่ือง 8,900              บาท

   ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม

   ครุภัณฑ์ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

350,700                

   ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน
   ประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

12,600                 

211,400                

211,400                

201,851,400                      

2,041,200             

2,028,600             

465,400                

1,212,500             

211,400                
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3. งบเงินอุดหนุน บาท

06101-1 (1) อุดหนุนให้กับกรมท่ีดินเพ่ือสนับสนุนในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 6,337,100        บาท

  - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

    การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  - โครงการสนับสนุนข้อมูลท่ีดินดิจิทัลตามพระราชบัญญัติ

    ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้กรุงเทพมหานคร

06101-1 (2) อุดหนุนให้กับกรมขนส่งทางบกเพ่ือสนับสนุน
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์

และล้อเล่ือนให้กับกรุงเทพมหานคร 192,771,700     บาท

  - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 296 อัตรา

  - ค่าเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีตาม พ.ร.บ.รถยนต์ 

    และตาม พ.ร.บ.การขนส่ง

  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

    และภาษีรถยนต์และล้อเล่ือน

  - โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต

    ขับรถจักรยานยนต์ สพข.5

  - โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

    ในเขตความรับผิดชอบของ สพข.1

  - โครงการออกหน่วยเคล่ือนท่ีบริการใบอนุญาตขับรถ

    รูปแบบใหม่ สพข.5

4. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

จัดเก็บรายได้ 371,000           บาท

07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ 119,000           บาท

490,000                

199,108,800          

  - เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว

  - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

  - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

  - ค่าบัตรพลาสติกและวัสดุในการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ
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ผลผลิตการเงินและการคลัง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าอาหารท าการนอกเวลา

   ค่าเบ้ียประชุม

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

   ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างการตรวจสอบ

   ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของ

   เอกชนตามหลักเกณฑ์วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) และโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง

   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง ฯลฯ

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

   ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์

   ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัทพ์ส านักงาน

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

8 เคร่ือง 204,100           บาท

05105-2 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

7 เคร่ือง 178,600           บาท

05105-4 (3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 25,600            บาท

05138-7 (4) เคร่ืองค านวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก

1 เคร่ือง 3,900              บาท

6,708,260                         

6,224,160             

5,865,460             

2,178,180             

3,120,980             

566,300                

358,700                

484,100                

484,100                

484,100                
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05148-6 (5) เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ช านาญงาน, อาวุโส, ช านาญการ 17 ตัว 47,600            บาท

05149-10 (6) เก้าอ้ีท างานระดับช านาญการพิเศษ,

อ านวยการต้น 1 ตัว 5,400              บาท

05199-5 (7) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

1 เคร่ือง 8,900              บาท

05199-6 (8) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ

LED ขาวด า 1 เคร่ือง 10,000            บาท
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ผลผลิตการบัญชี บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าอาหารท าการนอกเวลา

   ค่าเบ้ียประชุม

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

   ค่าฝากเก็บเอกสาร ค่าบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์

   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

   ค่ารับรอง

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

   ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-8 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 25,600            บาท

05138-11 (2) เคร่ืองค านวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก

8 เคร่ือง 31,200            บาท

05148-9 (3) เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ช านาญงาน, อาวุโส, ช านาญการ 22 ตัว 61,600            บาท

05149-5 (4) เก้าอ้ีท างานระดับช านาญการพิเศษ,

อ านวยการต้น 1 ตัว 5,400              บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

ด้านการบัญชี
92,700            บาท

07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

ด้านการบัญชีเงินนอกงบประมาณท่ีมีระเบียบก าหนดไว้

เฉพาะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 367,400           บาท

07103-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา

องค์ความรู้ด้านการบัญชี 80,400            บาท

1,250,900                         

586,600                

582,700                

440,400                

142,300                

3,900                   

123,800                

123,800                

123,800                

540,500                
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ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าอาหารท าการนอกเวลา

   ค่าเบ้ียประชุม

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

   ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

   ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

   ค่ารับรอง

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค	 บาท

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-3 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

3 เคร่ือง 76,600            บาท

05148-5 (2) เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ช านาญงาน, อาวุโส, ช านาญการ 2 ตัว 5,600              บาท

05199-4 (3) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

2 เคร่ือง 17,800            บาท

3,216,200             

984,600                

1,949,800             

281,800                

   ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 
   ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามัน  
   หล่อล่ืน ฯลฯ

739,500                

4,055,700                         

3,955,700             

   ค่าไฟฟ้าส านักงาน ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 
   ค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์

100,000                

100,000                

100,000                
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตซ่อมบ ารุงยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าอาหารท าการนอกเวลา

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

   ค่าไฟฟ้าส านักงาน ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-9 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

9 เคร่ือง 229,600           บาท

05199-10 (2) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

2 เคร่ือง 17,800            บาท

72,244,800           

4,021,200             

2,221,200             

   ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการเป็น
   รายบุคคล ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง ฯลฯ

66,002,400           

   ส่วนใหญ่เป็นค่ายาง ค่าแบตเตอร่ี ค่าวัสดุอะไหล่ซ่อมในลักษณะ
   เคาะปะผุ พ่นสีและเคร่ืองยนต์ ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ
   น้ ามันหล่อล่ืน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว 
   และงานสวน ฯลฯ

75,625,700                       

75,378,300           

3,133,500             

247,400                

247,400                

247,400                
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ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าอาหารท าการนอกเวลา

   ค่าเบ้ียประชุม

   เงินรางวัลกรรมการสอบ

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

   ส่วนใหญ่เป็นค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และ

   ระบบโปรแกรมระบบงานต่างฯ ค่าจ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ระบบ

   คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร

   ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

   ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน

   ประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ

   น้ ามันหล่อล่ืน

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

   ค่าไฟฟ้าส านักงาน ค่าใช้บริการวงจรระบบเครือข่ายส่ือสาร

   ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าบริการอินเตอร์เน็ท

   ความเร็วสูง ค่าน้ าประปา ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05101-4 (1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

ขนาด 12,000 บีทียู  1 เคร่ือง 18,500            บาท

05101-5 (2) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ

Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู  1 เคร่ือง 33,500            บาท

05101-6 (3) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ

Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู  1 เคร่ือง 47,200            บาท

05105-1 (4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

3 เคร่ือง 76,600            บาท

17,775,340           

2,924,040             

   ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ

11,353,600           

3,497,700             

30,252,840                       

19,537,840           

1,762,500             

715,000                

715,000                

715,000                
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05105-1 (5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 25,600            บาท

05105-1 (6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

3 เคร่ือง 76,600            บาท

05105-1 (7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 25,600            บาท

05105-1 (8) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 24,600            บาท

05105-1 (9) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 25,600            บาท

05105-1 (10) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 30,600            บาท

05148-2 (11) เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ช านาญงาน, อาวุโส, ช านาญการ 7 ตัว 19,600            บาท

05198-3 (12) เคร่ืองฟอกอากาศแบบต้ังพ้ืน 1 เคร่ือง 22,000            บาท

05198-7 (13) เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ
แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง)
ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า

1,000 ซีเอฟเอ็ม  1 เคร่ือง 55,000            บาท

05199-2 (14) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

1 เคร่ือง 8,900              บาท
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05199-2 (15) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

(18 หน้า/นาที)  1 เคร่ือง 2,600              บาท

05199-2 (16) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

4 เคร่ือง 35,600            บาท

05199-3 (17) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

1 เคร่ือง 8,900              บาท

05199-3 (18) สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป

1 เคร่ือง 3,000              บาท

05203-3 (19) เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เคร่ือง 175,000           บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมถอนคืน 10,000,000       บาท

10,000,000           
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ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

ค่าใช้สอย บาท

   ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

1,296,000                         

1,296,000             

1,296,000             

1,296,000             
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ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ

บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

   ค่าอาหารท าการนอกเวลา

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

   ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

   ค่าจ้างท าความสะอาดอาคาร ฯลฯ

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

   ประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าเคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-8 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1 เคร่ือง 25,600            บาท

05108-12 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  6 ตู้ 34,200            บาท

05109-13 (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก  1 ตู้ 6,700              บาท

05198-11 (4) ตู้เหล็กบานเล่ือน แบบ 2 ตอน บนกระจก ล่างทึบ 1 ชุด 6,500              บาท

05198-14 (5) ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 12 ช่อง 1 ตู้ 6,500              บาท

ผลผลิตจัดการศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะ และ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีให้สิทธิ 30,719,800                       

   ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน

1,523,600             

   ค่าไฟฟ้าส านักงาน ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 
   ค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์

79,500                 

79,500                 

79,500                 

30,640,300           

29,116,700           

2,421,300             

26,328,800           

   ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 

366,600                
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพ่ือทดรองจ่าย
เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว
และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 25,985,200       บาท

07101-1 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เงินส ารองส าหรับ

จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 340,499,600     บาท

07101-2 (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพ่ือทดรองจ่าย
เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว
และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
ส าหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 25,917,500       บาท

07101-2 (4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เงินส ารองส าหรับ

จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 370,438,600     บาท

762,840,900                      

762,840,900          


