
ร่าง

ข้ันท่ี 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 2 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักเทศกิจ



           ส ำนักเทศกิจ มีพันธกิจในกำรควบคุมและบังคับกำรตำมกฎหมำยเพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

 บำทวิถีและท่ีสำธำรณะท่ัวไปมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรเสริมสร้ำงให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบด้ำน

เทศกิจ ดูแลและตรวจตรำพ้ืนท่ีสุ่มเส่ียงในกำรเกิดอำชญำกรรมเพ่ือป้องปรำมกำรเกิดเหตุควำมไม่ปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชน

มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนดูแลควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่

หน่วยงำนต่ำงๆ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจรำจรให้มีควำมคล่องตัวและมีควำมปลอดภัย รวมท้ังเสริมสร้ำงศักยภำพ

เจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน

            ส ำนักเทศกิจมีอ ำนำจหน้ำท่ีควบคุม ดูแล ตรวจตรำ และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี

ของกรุงเทพมหำนคร กฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร ท้ังทำง

อำญำ ทำงแพ่ง และทำงปกครอง กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรดูและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้บริหำร รวมท้ัง

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ผลสัมฤทธ์ิ : กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองท่ีมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้ประชำชน

มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังส่งเสริมสร้ำงศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจให้มี

- ประชำชนท่ีสัญจรบนทำงเท้ำได้รับควำมสะดวก ปลอดภัยจำกกำรกวดขัน ตรวจตรำ 

ไม่ให้มีป้ำยโฆษณำบนทำงเท้ำ หรือเสำไฟฟ้ำ ต้นไม้

100 คร้ังในกำรออก

ตรวจต่อปี

- ร้อยละของส ำนวนคดีปกครองท่ีศำลปกครองช้ันต้นเรียกให้กรุงเทพมหำนครท ำ

ค ำให้กำร (คดีแรกรับ) และส่งมำยังส ำนักเทศกิจได้รับกำรพิจำรณำภำยในระยะเวลำท่ี

กฎหมำยก ำหนด

100 ร้อยละ

- ร้อยละผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำยงำนเทศกิจ มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน

ระดับมำกข้ึน

80 ร้อยละ

ส านักเทศกิจ





เทศกิจ ดูแลและตรวจตรำพ้ืนท่ีสุ่มเส่ียงในกำรเกิดอำชญำกรรมเพ่ือป้องปรำมกำรเกิดเหตุควำมไม่ปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชน



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

ส านักงานเลขานุการ กองนโยบายและแผนงาน กองนิติการและบังคับคดี
เลขานุการส านัก (1) ผู้อ านวยการกอง (1) ผู้อ านวยการกอง (1)

- ข้าราชการ (47) - ข้าราชการ (16) - ข้าราชการ (32)
- ลูกจ้างประจ า (47) - ลูกจ้างประจ า (2) - ลูกจ้างประจ า (13)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (12) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ส ำนักงำนตรวจและบังคับกำร
ผู้อ านวยการส านักงาน (1)

- ข้าราชการ (48)
- ลูกจ้างประจ า (162)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (55)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ส านักเทศกิจ

โครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต 207,084,600       207,084,600       

งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                    -                    

งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี -                    -                    

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 16,989,400         16,989,400         

      224,074,000                     -         224,074,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 205,017,100    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 2,067,500       บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 2,067,500       บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ -                บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตรำยจ่ำยบุคลำกร 128,877,600       128,877,600       

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 12,458,170         12,458,170         

311,900             311,900             

ผลผลิตอ ำนวยกำรและบริหำรส ำนัก 27,068,070         27,068,070         

1,064,200           1,064,200           

511,000             511,000             

180,400             180,400             

ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงานความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ผลผลิตตรวจและบังคับใช้กฎหมำย 34,417,360         34,417,360         

ผลผลิตสอบสวนด ำเนินคดี 1,648,200           1,648,200           

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานอาคารและการก่อสร้าง

ผลผลิตบังคับใช้กฎหมำยอำคำร 547,700             547,700             

207,084,600      -                   207,084,600      

ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

โครงกำรฝึกอบรมกำรใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนเทศกิจระดับ

ควบคุมส่ังกำร

โครงกำรพัฒนำเทศกิจสู่เส้นทำงกำรเป็นครูฝึกเทศกิจต้นแบบ

โครงกำรฝึกอบรมกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีปกครอง กรณีออกค ำส่ังทำงปกครอง

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

       ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ส านักเทศกิจ

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

16,989,400         16,989,400       

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 16,989,400       -                   16,989,400       

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 116,830,500      10,137,500    1,909,600         128,877,600       

งบด าเนินงาน 60,622,560        3,612,000       64,234,560         

งบลงทุน 11,624,940       11,624,940         

งบเงินอุดหนุน -                    

งบรายจ่ายอ่ืน 19,336,900           19,336,900         

รวมงบประมาณ      116,830,500    10,137,500       62,532,160       3,612,000       11,624,940                      -            19,336,900        224,074,000

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหำนครมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภำพ โปร่งใส มีมำตรฐำน สำมำรถ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกรุงเทพมหำนครโดยรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำน

กำรบริหำรงำนบุคคล กำรจัดให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูลข่ำวสำร กำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร และกำรตรวจสอบผลกำร

ปฏิบัติงำน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครในภำพรวมของหน่วยรับงบประมำณท่ีก ำหนดไว้ใน

งบบุคลำกร เช่น เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน และ

และงบกลำง ซ่ึงเบิกจ่ำยในลักษณะงบดังกล่ำว

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บำท 124,299,000 128,877,600 136,610,000 144,810,000 153,495,000 

เงินงบประมำณ บำท 124,299,000 128,877,600 136,610,000 144,810,000 153,495,000 

เงินนอกงบประมำณ บำท                    -                      -                      -                      -                   -   

. แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

.

. ผลผลิต: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - รหัส 0103002

.

.

.

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

.

ร้อยละของควำมบกพร่องท่ีไม่สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ

คร้ัง                     2                     2                     2                     2                   2

.

จ ำนวนเร่ืองในกำรแจ้งในระบบวิทยุ

ส่ือสำร

เร่ือง                5,000                5,500                5,600                5,700             5,800

. รวมท้ังส้ิน บาท 12,662,830 12,458,170       19,930,400       19,930,400 19,930,400 

. เงินงบประมาณ บาท 12,662,830 12,458,170 19,930,400       19,930,400       19,930,400     

. เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                      -                      -                   -   

.

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้หน่วยงำนของกรุงเทพมหำนครสำมำรถอ ำนวยกำร ส่ังกำรและบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีระบบกำรติดต่อส่ือสำร 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเครือข่ำยเช่ือมโยงฐำนข้อมูลท่ีมีประสิทธิภำพ น่ำเช่ือถือ”

กิจกรรมหลัก: วิทยุส่ือสำรไร้สำย (บริหำรคล่ืนควำมถ่ีและกำรใช้งำน บ ำรุงรักษำระบบวิทยุส่ือสำรติดต้ังและซ่อมแซมอุปกรณ์ส่ือสำร)

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

ส านักเทศกิจ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมำณ
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ

วัตถุประสงค์:  “เพ่ือให้กำรบริหำรงำน กำรด ำเนินงำนของกรุงเทพมหำนครโดยรวมประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบของกรุงเทพมหำนครและนโยบำยของผู้บริหำร และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีกำร

สนับสนุนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร กำรบริหำรงำนส่วนกลำงให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในกรุงเทพมหำนคร และกำรอ ำนวยกำรและ

บริหำรงำนท่ัวไปในระดับส ำนัก”
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. โครงการ : ฝึกอบรมการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร รหัสโครงการ: 0103002-07103-1

.

.

ควำมสำมำรถเป็นมืออำชีพ

.

. ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566

. งบประมาณท้ังส้ิน 311,900 บาท

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

. ตัวช้ีวัดโครงกำร ร้อยละ                  100

. รวมท้ังส้ิน บาท 311,900

. เงินงบประมาณ บาท 311,900

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

กำรส่ือสำรของกรุงเทพมหำนครและปฎิบัติตำมกฎระเบียบ กำรใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมติดต่อส่ือสำรได้อย่ำงถูกต้อง

กิจกรรมหลัก อบรมให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญงำน   

......................................................................................................................................................................................................ระดับปฏิบัติงำน และบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 450 คน เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรและวิทยำกรรุ่นละ 26 คน รวม 502 คน

อบรม 2 รุ่น ๆ ละ 251 คน รุ่นละ 2 วัน แบบไป - กลับ ณ สถำนท่ีรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 7 มิติท่ี 7.1 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป้ำประสงค์ท่ี 7.1.1.1 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ 

เป็นกำรบูรณำกำรร่วมกับส ำนักกำรศึกษำ และส ำนักงำนเขต ....

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีควำมรู้เก่ียวกับกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคม รวมท้ังเพ่ือให้ทรำบข่ำย                    
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. ผลผลิต: อ านวยการและบริหารส านัก - รหัส 0103009

.

.

.

.

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

. จ ำนวนกำรส่ังกำรของผู้บริหำรส ำนัก เร่ือง                3,310                3,460                3,560                3,660             4,000

. จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้บริหำร คร้ัง                  220                  234                  239                  244               250

. จ ำนวนหนังสือเข้ำ-ออก เร่ือง              63,130              63,230              63,330              63,430           70,000

.

จ ำนวนกำรรับและติดตำมเร่ืองรำว

ร้องทุกข์

เร่ือง                5,064                5,169                5,174                5,179             5,200

. จ ำนวนฎีกำเบิกจ่ำยเงิน ฎีกำ                1,190                1,200                1,250                1,300             1,400

. จ ำนวนใบเสร็จ/ใบน ำส่งเงิน ฉบับ                  460                  470                  480                  490               500

. จ ำนวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจัดหำ รำยกำร/คร้ัง  280 / 130  300 / 140  320 / 150  340 / 160  350 / 170

.

จ ำนวนกำรร่ำงระเบียบข้อบังคับ ตรวจ

ร่ำงสัญญำ ท ำสัญญำ สอบสวนวินัย 

ให้ค ำปรึกษำ

เร่ือง                    62                    62                    62                    62                 70

.

 จ ำนวนกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน/

คณะกรรมกำรสภำ

คณะ                     6                     6                     6                     6                   6

.

จ ำนวนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร

และอนุกรรมกำร 

คร้ัง                    44                    44                    44                    44                 44

. จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในควำมดูแล ตร.ม.                9,640                9,640                9,640                9,640             9,640

. จ ำนวนยำนพำหนะท่ีอยู่ในควำมดูแล คัน 53 53 53 53 53

. รวมท้ังส้ิน บาท 38,004,070 27,068,070 17,942,100 18,063,900 18,192,900 

. เงินงบประมาณ บาท 38,004,070       27,068,070       17,942,100       18,063,900       18,192,900 

. เงินนอกงบประมาณ บาท 0 0 0 0 0

.

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในของส ำนัก ส ำนักงำน กอง และฝ่ำย หน่วยงำนและส่วนรำขกำรโดยรวมได้รับกำรสนับสนุน ประสบควำมส ำเร็จ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยจัดให้มีกำรอ ำนวยประสำนงำน และสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไปภำยในหน่วยงำนและส่วนรำชกำร”

กิจกรรมหลัก: อ ำนวยกำร บริหำรงำนท่ัวไป บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนคลัง นโยบำยและแผน นิติกำร อำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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.

.

ในแนวทำงเดียวกัน

.

.

. ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566

. งบประมาณท้ังส้ิน 1,064,200   บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตัวช้ีวัดโครงกำร
ร้อยละ                  100

รวมท้ังส้ิน บาท         1,064,200

เงินงบประมาณ บาท          1,064,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

ได้อย่ำงเหมำะสม ได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนในอนำคต และสำมำรถปฏิบัติตนตำมธรรมเนียมปฏิบัติ

โครงการ: พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ ระดับควบคุมส่ัง

การ
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมหลักสูตรกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลตำมเส้นทำงสำยอำชีพ

รหัสโครงการ : 

0103009-07103-1

ของเจ้ำหน้ำท่ีเทศกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรเทศกิจ และสร้ำงมำตรฐำนด้ำนระเบียบวินัยท่ีถูกต้องให้เป็นไป

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 7 กำรบริหำรจัดกำรเมืองมหำนคร มิติท่ี 7.3 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป้ำหมำยท่ี 7.3.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กิจกรรมหลัก อบรมให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเทศกิจ  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญ

กำรพิเศษ สังกัดส ำนักเทศกิจ และฝ่ำยเทศกิจ ส ำนักงำนเขต จ ำนวน 65 คน เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรและวิทยำกร จ ำนวน 10 คน รวม 75 คน

ฝึกอบรมแบบพักค้ำงตลอดหลักสูตร จ ำนวน 1 รุ่น จ ำนวน 7 วัน 6 คืน ณ สถำนท่ีเอกชนในต่ำงจังหวัด	    

เป้ำประสงค์ท่ี 7.3.1.1 พัฒนำสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลให้มุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

ของกรุงเทพมหำนครให้มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นมืออำชีพท่ีเหมำะสมกับกำรบริหำรมหำนครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 511,000     บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตัวช้ีวัดโครงกำร
ร้อยละ                  100

รวมท้ังส้ิน บาท           511,000

เงินงบประมาณ บาท            511,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

รหัสโครงการ : 

0103009-07103-4
โครงการ: พัฒนาเทศกิจสู่เส้นทางการเป็นครูฝึกเทศกิจต้นแบบ

และวิทยำกร จ ำนวน 10 คน รวม 125 คน  ฝึกอบรมแบบพักค้ำงตลอดหลักสูตร จ ำนวน 1 รุ่น จ ำนวน 5 วัน 4 คืน ณ สถำนท่ีรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนระเบียบวินัย ภำวะผู้น ำ และควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะน ำ

ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของตนเองได้ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ข้ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร และบุคลำกรกรุงเทพมหำนครได้ถูกต้อง ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และบุคลำกรกรุงเทพมหำนครผู้ปฏิบัติงำนสำยงำน

ของกรุงเทพมหำนครให้มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นมืออำชีพท่ีเหมำะสมกับกำรบริหำรมหำนครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้ำประสงค์ท่ี 7.3.1.1 พัฒนำสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลให้มุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

เทศกิจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก อบรมให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเทศกิจ ระดับช ำนำญกำร และระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งพนักงำน

เทศกิจ ระดับอำวุโส ระดับช ำนำญงำน และระดับปฏิบัติงำน สังกัดส ำนักเทศกิจ และฝ่ำยเทศกิจ ส ำนักงำนเขต จ ำนวนท้ังส้ิน 115 คน เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 7 กำรบริหำรจัดกำรเมืองมหำนคร มิติท่ี 7.3 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป้ำหมำยท่ี 7.3.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 180,400     บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตัวช้ีวัดโครงกำร
ร้อยละ                  100

รวมท้ังส้ิน บาท           180,400

เงินงบประมาณ บาท            180,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

โยธำ จ ำนวน 2 คน ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำ ระดับช ำนำญงำน ระดับปฏิบัติงำน ฝ่ำยโยธำ ส ำนักงำนเขต จ ำนวน 100 คน 

จ ำนวนท้ังส้ิน 180 คน (รุ่นละ 90 คน) เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรและวิทยำกร จ ำนวน 20 คน (รุ่นละ 10 คน) รวม 200 คน เป็นกำรฝึกอบรมแบบไป - กลับ 

เป้ำประสงค์ท่ี 7.3.1.1 พัฒนำสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลให้มุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

รหัสโครงการ : 

0103009-07103-6

จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วัน ณ สถำนท่ีรำชกำรในกรุงเทพมหำนคร 

กิจกรรมหลัก อบรมให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับปฏิบัติกำร สังกัดส ำนัก

เทศกิจ และฝ่ำยเทศกิจ ส ำนักงำนเขต จ ำนวน 78 คน ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำร ระดับปฏิบัติกำร สังกัดส ำนักกำร

โครงการ: ฝึกอบรมการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง กรณีออกค าส่ังทางปกครองตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 7 กำรบริหำรจัดกำรเมืองมหำนคร มิติท่ี 7.3 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป้ำหมำยท่ี 7.3.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีในศำลปกครอง กำรแก้ต่ำงคดีปกครอง วิธีกำร

ต้ังประเด็นข้อพิพำทแห่งคดี และวิธีกำรจัดท ำค ำช้ีแจงข้อเท็จจริง และสำมำรถต้ังประเด็นข้อพิพำทแห่งคดี จัดท ำค ำช้ีแจงในคดีปกครอง ได้อย่ำงครบถ้วน 

ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ

ของกรุงเทพมหำนครให้มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นมืออำชีพท่ีเหมำะสมกับกำรบริหำรมหำนครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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. ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

. แผนงาน: ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

.

. ผลผลิต: ตรวจและบังคับใช้กฎหมำย –รหัส 0202001

.

.

.

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
. ออกตรวจระงับเหตุตำมท่ีได้รับแจ้ง คร้ัง                  912                  912                  912                  912               912
. ออกตรวจพ้ืนท่ีตำมแผนปฏิบัติกำร คร้ัง              11,544              11,544              11,544              11,544           11,544

.

ฝึกควำมพร้อมผู้ปฏิบัติงำนเทศกิจ 

(รปจ.)

คร้ัง                  276                  276                  276                  276               276

.

ตรวจสอบกำรสอบสวน/เปรียบเทียบ

ปรับของสนข.

รำย                  180                  180                  180                  180               180

. รวมท้ังส้ิน บาท 8,100 34,417,360 53,306,800 56,385,200 59,648,300 

. เงินงบประมาณ บาท 8,100 34,417,360 53,306,800 56,385,200 59,648,300 

เงินนอกงบประมาณ บาท

ผลผลิต: สอบสวนด ำเนินคดี  - รหัส 0202002

.

.

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

.

ออกใบอนุญำตติดป้ำยในท่ีสำธำรณะ รำย                    20                    20                    20                    20                 20

. รวมท้ังส้ิน บาท 0 1,648,200 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

. เงินงบประมาณ บาท 0 1,648,200 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

. เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กำรท ำกิจกรรมและกำรใช้พ้ืนท่ี ท่ีหรือทำงสำธำรณะในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดให้มีมำตรกำร กำร

ก ำกับ และจัดระเบียบกำรใช้ท่ีสำธำรณะ ออกใบอนุญำต ควบคุม กำรติดต้ังป้ำยโฆษณำ ในท่ีสำธำรณะ”

กิจกรรมหลัก: กำรขออนุญำตติดต้ังป้ำยโฆษณำในท่ีสำธำรณะ เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์:  “เพ่ือให้บ้ำนเมืองมีควำมสงบและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดให้มีกำรปฏิบัติในชีวิต

และทรัพย์สิน ก ำกับ ควบคุม กำรใช้ท่ีและทำงสำธำรณะ และกำรดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง”ปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรปกครองท้องท่ี กำรตรวจและบังคับกำรตำมกฎหมำยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

ในชีวิตและทรัพย์สิน ก ำกับ ควบคุม กำรใช้ท่ีและทำงสำธำรณะ และกำรดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง”

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกรุงเทพมหำนครและส่วนรำชกำรต่ำงๆ โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีออกตรวจและปฏิบัติกำรและประสำนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้อง และน ำตัวผู้กระท ำควำมผิด ตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครและกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี ของกรุงเทพมหำนครมำด ำเนินคดีตำม

ข้ันตอนท่ีกฎหมำยก ำหนด”

กิจกรรมหลัก: ตรวจตรำ สืบสวน จับกุม ด ำเนินคดี และบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครและกฎหมำยอ่ืนท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของ
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ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

. แผนงาน: อาคารและการก่อสร้าง

.

. ผลผลิต: บังคับใช้กฎหมำยอำคำร -  รหัส 0402002

.

.

.

.

.

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ตรวจสอบคดีอำคำร กรณีขออนุม้ติยุติ

ทำงกำรปกครอง

คร้ัง                    85                    85                    85                    85                 85

. ตรวจสอบกำรใช้พ้ืนท่ีจอดรถ คร้ัง                  245                  245                  245                  245

. ของทำงห้ำงสรรพสินค้ำ               245

. กำรตรวจสอบกำรเก็บรักษำ คร้ัง                  200                  200                  200                  200

. ของกลำง ตำมระเบียบว่ำด้วยกำร               200

.

ด ำเนินคดีของส ำนักงำนเขตท่ี

รับผิดชอบ

. รวมท้ังส้ิน บาท 0 547,700 600,000 600,000 600,000 

. เงินงบประมาณ บาท 0 547,700 600,000 600,000 600,000 

. เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก: ตรวจสอบ ก ำกับดูแลเพ่ือควำมปลอดภัยด้ำนอำคำร ตรวจปฏิบัติงำน ก ำกับ ดูแล กวดขันในควำมปลอดภัยของกำรใช้อำคำร

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์:  “เพ่ือให้อำคำรและส่ิงก่อสร้ำงมีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและอำคำรสำธำรณะท่ีเข้ำเกณฑ์ควบคุมมี

มำตรฐำนและควำมปลอดภัยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยจัดให้มีกำรควบคุมก ำกับดูแล ตรวจสอบให้เป็นไปตำมค ำส่ังเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไป

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและควบคุมกำรใช้อำคำรให้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ และตรวจสอบกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีของ

ส ำนักงำนเขต"

วัตถุประสงค์: “เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับดูแลเพ่ือควำมปลอดภัยและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยตำมกฎหมำยอำคำร”



 2/4/11

. งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต บาท

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท

1. งบบุคลากร บาท

1.1 เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 61,695,400   บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 3,482,000     บำท

01105-1  เงินเพ่ิม 774,000       บำท

01106-1  เงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำร 937,600       บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนของข้ำรำชกำร 1,735,200     บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 118,200       บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 132,500       บำท

1.2 ค่าจ้างประจ า	 บาท

01201-1 ค่ำจ้ำงประจ ำ 42,911,200   บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 2,508,800     บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 1,487,300     บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 1,048,300     บำท

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว	 บาท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 7,029,400     บำท

02102-1 1,500,100     บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,608,000     บำท

1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	 บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 36,900         บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 50,500         บำท

03135-1 ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง 1,296,000     บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 506,900       บำท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 19,300         บำท

1,909,600            

207,084,600

10,137,500          

ส านักเทศกิจ

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

128,877,600                   

128,877,600.00     

68,874,900          

47,955,600          

เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำเปล่ียนสำยอำกำศ

และสำยน ำสัญญำณวิทยุส่ือสำร

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง

และน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์อะไหล่วิทยุเคร่ืองวิทยุส่ือสำร

ของกรุงเทพมหำนคร

ค่ำจัดซ้ือแบตเตอร่ีส ำหรับใช้กับเคร่ืองวิทยุ

คมนำคมชนิดมือถือ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05199-2 (1) เคร่ืองตรวจสอบภำครับ-ส่งวิทยุส่ือสำร

     ชนิดแสดงค่ำเป็นตัวเลขแบบมือถือ 1 ชุด 35,310         บำท

05199-3 (2) เคร่ืองมือท ำควำมสะอำด

     อุปกรณ์วิทยุส่ือสำร 1 ชุด 4,580           บำท

05199-4 (3) เคร่ืองมือซ่อมอุปกรณ์ส่ือสำร 1 ชุด 88,070         บำท

05199-5 (4) เคร่ืองวัดสัญญำณส่ง 1 ชุด 56,610         บำท

12,458,170                    

12,273,600          

12,273,600          

4,348,900            

ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมเปล่ียนดวงไฟ และอุปกรณ์สัญญำณไฟ

กระพริบ เสำอำกำศวิทยุคมนำคม ฯลฯ

5,906,500            

2,018,200            

184,570              

184,570              

184,570              
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม

311,900      บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

กำรใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคม

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร 311,900       บำท

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร

311,900              
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ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

ค่ำเบ้ียประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล

จ้ำงเหมำเดินสำยและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง

และน้ ำมันหล่อล่ืน ค่ำวัสดุส ำนักงำน

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ

ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน 

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ค่ำไปรษณีย์ 

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-1

433,670       บำท

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS)

     แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 

     17 เคร่ือง

27,068,070                    

15,690,900          

12,087,900          

2,485,600            

7,337,700            

2,264,600            

3,603,000            

2,097,170            

2,097,170            

788,170              
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05105-2 (2) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

     หรือ LED ขำวด ำ 1 เคร่ือง 10,000         บำท

05131-4 (3) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

     ขนำด 5,000 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 49,900         บำท

05134-5 (4) กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 40,000         บำท

05147-8 (5) โต๊ะอเนกประสงค์ 12 ตัว 45,600         บำท

05198-9 (6) เก้ำอ้ีบุนวม (โซฟำ) 5 ตัว 34,000         บำท

05203-3

87,500         บำท

05203-10

87,500         บำท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05302-13 ปรับปรุงอำคำร 1 ส ำนักเทศกิจ 1,309,000     บำท

 - ปรับปรุงห้องกลุ่มงำนแผนงำน

   และสำรสนเทศ ตำมแบบเลขท่ี ขบค 2/65

 - ปรับปรุงห้องผู้อ ำนวยกำร

   กองนโยบำยและแผนงำน

   ตำมแบบเลขท่ี ขบค 2/65

 - ปรับปรุงห้องน้ ำ ช้ัน 2

   ตำมแบบเลขท่ี ขบค 2/65

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 (1) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรวมพล รวมพลัง

     เทศกิจกรุงเทพมหำนคร 210,000       บำท

07199-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดพิธีบวงสรวง    

70,000         บำท     เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช

(7) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ)

     ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง

(8) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ)

     ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง

1,309,000            

280,000              
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    รายการผูกพัน

0201001 66 01 โครงการก่อสร้างอาคารส านักเทศกิจ อาคาร 3

วัตถุประสงค์

เพ่ือปรับปรุงสภำพของอำคำรให้มีประสิทธิภำพท่ีดี 

สำมำรถใช้งำนได้ มีควำมสะดวก ปลอดภัย

เสริมสร้ำงสมรรถภำพในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

 

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2566-2567)

เป้าหมายของโครงการ

เพ่ือปรับปรุงอำคำรส ำนักเทศกิจ อำคำร 3

งานท่ีจะท า

ปรับปรุงอำคำรส ำนักเทศกิจ อำคำร 3

ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 4 ช้ัน 

ตำมแบบ เลขท่ี ขบค 3/65

05301-1 ปรับปรุงอำคำรส ำนักเทศกิจ อำคำร 3 9,000,000 บำท

 - ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 4 ช้ัน 

   ตำมแบบ เลขท่ี ขบค 3/65

เงิน เงินนอก

งบประมำณ งบประมำณ

งบประมำณท้ังส้ิน 69,387,000   - บำท

ปี 2566             ต้ังงบประมำณ 9,000,000     - บำท

ปี 2567             ต้ังงบประมำณ 60,387,000   - บำท
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพ

และประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนเทศกิจ

ระดับควบคุมส่ังกำร
1,064,200     บำท

โครงการพัฒนาเทศกิจสู่เส้นทางการเป็นครูฝึกเทศกิจต้นแบบ บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเทศกิจ

สู่เส้นทำงกำรเป็นครูฝึกเทศกิจต้นแบบ 511,000       บำท

บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมกำรด ำเนินกระบวน

พิจำรณำคดีปกครอง กรณีออกค ำส่ังทำง

ปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร

180,400       บำท

โครงการฝึกอบรมการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง กรณีออกค าส่ัง

ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1,064,200                      

1,064,200            

511,000                        

511,000              

180,400                        

180,400              

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจระดับควบคุมส่ังการ
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ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงานความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ผลผลิตตรวจและบังคับใช้กฎหมาย บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

ค่ำเบ้ียประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำ

ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	 บาท

ค่ำโทรศัพท์

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05203-13

87,500         บำท

05105-15 (2) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

     หรือ LED ขำวด ำ 1 เคร่ือง 10,000         บำท

05139-16 (3) รถจักรยำนยนต์ ขนำด 150 ซีซี 3 คัน 245,700       บำท

12,689,260          

9,000                  

343,200              

343,200              

343,200              

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุป้องกันอุบัติภัย ฯลฯ

(1) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล

     (ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง

5,207,900            

34,417,360                    

34,074,160          

34,065,160          

16,168,000          
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ผลผลิตสอบสวนด าเนินคดี บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

เคร่ืองแบบพนักงำนเทศกิจ

ชุดปฏิบัติงำนเทศกิจกรุงเทพมหำนคร

1,648,200                      

61,800                

1,648,200            

1,648,200            

1,420,500            

165,900              
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ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานอาคารและการก่อสร้าง

ผลผลิตบังคับใช้กฎหมายอาคาร บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

ค่ำเบ้ียประชุม

1.1.2 ค่าวัสดุ บาท

ชุดปฏิบัติงำนเทศกิจกรุงเทพมหำนคร

547,700              

547,700              

533,500              

14,200                

547,700                        
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 16,989,400  บาท

งบรำยจ่ำยอ่ืน

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

     ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

     เดือนกรกฎำคม 2564 8,496,800     บำท

07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

     ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

     เดือนสิงหำคม 2564 8,492,600     บำท

     เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ

     ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวด

เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ

     ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวด


