
          สํานักการวางผังและพัฒนาเมืองมีพันธกิจ ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ แผนและ

ผังพัฒนาพื้นที่ระดับตาง ๆ สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองที่สนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัยและ

สุขลักษณะของประชาชน รวมถึงสวัสดิภาพของสังคม อนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนายานบริเวณที่มีคุณคา

หรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณสถาน และศูนยชุมชนยอย เพื่อรักษาคุณคาดานศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี และเสริมสรางศักยภาพงานสถาปตยกรรมและงาน

ภูมิสถาปตยกรรม ศึกษา วิจัย จัดทํารายงานขอมูล ติดตามและประเมินผล การบังคับใชผังเมืองระดับตาง ๆ 

การใชมาตรการและกฎหมายทางผังเมือง เพื่อใหไดองคความรูสําหรับการประเมินสถานการณของเมืองที่มีการ

เปลี่ยนแปลง พัฒนามาตรการ กลไกและนวัตกรรมทางผังเมือง สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเมือง

ที่สามารถตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) รวมถึงสามารถแขงขันกับมหานครอ่ืน

ในระดับโลกได สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนและผังระดับตาง ๆ การอนุรักษ 

ปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน และใหบรกิารองคความรูดานเมืองและ

ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผานศูนยนิทรรศการเมือง และศูนยเทคโนโลยีขอมูลเมือง

          สํานักการวางผังและพัฒนาเมืองมีภารกิจหนาที่ในการกําหนดนโยบายดานการพัฒนากายภาพของเมือง 

เพื่อการพัฒนาเมือง การใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดทําแผนงาน

โครงการใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเมืองดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานประชากร 

ดานสิ่งแวดลอมของเมือง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ การควบคุม กํากับ ดูแล ประสาน ใหหนวยงานของ

กรุงเทพมหานครดําเนินการตามแผนงาน โครงการดังกลาว การดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง การวางผัง

พัฒนาพื้นที่เฉพาะ การวางผังเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และการพัฒนาเมือง การควบคุม สงเสริม และตรวจสอบ

การใชประโยชนที่ดินและอาคาร การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม 

และการผังเมือง การดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร การดําเนินการสํารวจ รังวัด จัดทํา

แผนที่ และกําหนดแนวเขตโครงสรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปนศูนยรวบรวมขอมูลของ

กรุงเทพมหานครดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานประชากร ดานสิ่งแวดลอมของเมือง และอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยการศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล 

วิเคราะห วิจัย ติดตามและประเมินผล ขอมูลสถิติที่สําคัญ เชน จํานวนและการเปลี่ยนแปลงดานประชากร

ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การขยายตัวของที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การอนุญาต

ปลูกสรางอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โครงขายการคมนาคมขนสง การใหบริการดานสาธารณูปโภค 

(ไฟฟา ประปา ถนน รถไฟ/รถไฟฟา) สาธารณูปการ (การใหบริการของรัฐ สถานศึกษา แหลงวัฒนธรรม

โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ) ในกรุงเทพมหานคร เศรษฐกิจและการจางงาน เปนตน เพื่อแสดง

ใหเห็นถึงสภาพการณและศักยภาพของกรุงเทพมหานครในปจจุบันที่สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชากร

ในพื้นที่



ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : จัดทําผังเมืองรวม ผังปฏิบัติการอนุรักษ ฟนฟู โดยสงเสริม

กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

- กรุงเทพมหานครมีระบบขอมูลเมืองกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

- ผังปฏิบัติการอนุรักษและฟนฟูยานเมืองเกาไปสูการปฏิบัติ 100 รอยละ

- บัญชีรายการอาคารที่สามารถนํามาใชกับมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของ

อาคารประวัติศาสตรหรืออาคารอันควรคาแกการอนุรักษตามผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร และแนวทางหรือรางระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยมาตรการ

โอนสิทธิการพัฒนาของอาคารดังกลาว 1 บัญชีรายการ



อํานวยการ

 ผูอํานวยการสํานัก (1)

 รองผูอํานวยการ (2)

สํานักงานเลขานุการ สํานักงานภูมิสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน

เลขานุการสํานัก (1) ผูอํานวยการสํานักงาน (1) ผูอํานวยการกอง (1)

- ขาราชการ (31) - ขาราชการ (42) - ขาราชการ (29)

- ลูกจางประจํา (5) - ลูกจางประจํา (5) - ลูกจางประจํา (4)

- ลูกจางชั่วคราว (1) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (-)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานวางผังเมือง สํานักงานพัฒนาและฟนฟูเมือง กองควบคุมผังเมือง

ผูอํานวยการสํานักงาน (1) ผูอํานวยการสํานักงาน (1) ผูอํานวยการกอง (1)

- ขาราชการ (39) - ขาราชการ (39) - ขาราชการ (33)

- ลูกจางประจํา (4) - ลูกจางประจํา (5) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (1)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางผลผลติ 178,628,900     178,628,900     

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                 -                 

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                 -                 

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม 14,094,200       14,094,200       

    192,723,100                    -       192,723,100

ข) งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 148,712,900    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 29,916,000      บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 29,916,000       บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ -                  บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

108,548,800 -                   108,548,800    

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 100,545,200    100,545,200    
ผลผลติรายจายบุคลากร 100,545,200     100,545,200     

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร 8,003,600       8,003,600       
ผลผลติอํานวยการและบริหารสํานัก 8,003,600        8,003,600        

ดานเมืองและการพฒันาเมือง 70,080,100      - 70,080,100      

แผนงานผังเมืองและการพฒันาเมือง 70,080,100      70,080,100      

ผลผลติวางผังเมือง 2,851,200        2,851,200        

โครงการจัดทํามาตรการโอนสทิธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตร

หรืออาคารอันควรคาแกการอนุรักษตามผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 15,000,000       15,000,000       

โครงการพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ตอเน่ือง 14,916,000       14,916,000       

ผลผลติพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ 26,849,570       26,849,570       

ผลผลติควบคุมการใชประโยชนที่ดิน 528,330           528,330           

ผลผลติแผนที่และสารสนเทศที่ดิน 9,935,000        9,935,000        

178,628,900    -                  178,628,900    

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

- - -

- - -

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ดาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

รวมงบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
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ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

- - -

- - -

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

14,094,200       - 14,094,200      

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 14,094,200      -                  14,094,200      

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 97,730,600       864,000        1,950,600         100,545,200       

งบดําเนินงาน 41,573,840       2,946,400     44,520,240         

งบลงทุน 1,869,560        1,869,560          

งบเงินอดุหนุน -                     -                   

งบรายจายอื่น 45,788,100            45,788,100         

รวมงบประมาณ       97,730,600        864,000       43,524,440     2,946,400        1,869,560                     -              45,788,100        192,723,100

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้
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ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุงเนนประสิทธิภาพ โปรงใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุน

การดําเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

การจัดใหมีสิ่งจูงใจ ขอมูลขาวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน"

ผลผลิตรายจายบุคลากร - รหัส 0102005

เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจาย

ในลักษณะงบดังกลาว"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท    100,693,300    100,545,200

เงินงบประมาณ บาท    100,693,300    100,545,200

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : "เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา



4

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการบริหารงาน การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสาํเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผูบริหาร และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดใหมีการสนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานสวนกลางใหแกหนวยงานตางๆ

ในกรุงเทพมหานคร และการอํานวยการและบริหารงานทั่วไปในระดับสํานัก”  

ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในของสํานัก สํานักงาน กอง และฝาย หนวยงานและสวนราชการโดยรวมไดรับการ

สนับสนุน ประสบความสาํเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดใหมีการอํานวยประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายใน

หนวยงานและสวนราชการ”  

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนการสั่งการของ  เรื่อง             5,860             5,870             5,880             5,890             5,895

ผูบริหารสํานัก

จํานวนการเขารวมประชุม  ครั้ง               500               500               500               500               500

ของผูบริหาร

จํานวนหนังสือเขา-ออก  เรื่อง             8,110             8,120             8,130             8,140             8,150

จํานวนการรับและติดตาม  เรื่อง                   5                   5                   5                   5                   4

เรื่องราวรองทุกข

จํานวนฎีกาเบิกจายเงิน  ฎีกา             2,500             2,600             2,600             2,600             2,600

จํานวนใบเสร็จ/ใบนําสงเงิน  ฉบับ               580               590               600               600               600

จํานวนการจัดซื้อจัดจางจัดหา  รายการ 100 130 140 150 150

 /ครั้ง

จํานวนการรางระเบียบ  เรื่อง 42 45 48 51 53

ขอบังคบัตรวจรางสัญญา 

ทําสัญญาสอบสวนวินัย 

ใหคําปรึกษา

จํานวนการตอนรับคณะศึกษา  คณะ 29 23 23 23 23

ดูงาน/คณะกรรมการสภา

จํานวนการจัดประชุม ครั้ง 78 88 100 100 100

คณะกรรมการ

และอนุกรรมการ 

จํานวนพื้นที่ที่อยูในความดูแล ตร.ม. 2,777            2,777            2,777            2,777            2,777            

จํานวนยานพาหนะที่อยูใน คัน/กม. 27 27 27 27 27

ความดูแล 

รวมทั้งสิ้น บาท 8,503,483     8,003,600     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 8,503,483      8,003,600      

เงินนอกงบประมาณ บาท

  

กิจกรรมหลัก: อํานวยการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลงั นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



5

ดานเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่เปนไปอยางมีแบบแผน อาคารและ

สิ่งกอสรางในกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยไดมาตรฐานทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม สอดคลองกับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ไมทําลายสิ่งแวดลอม รักษาไวซึ่งเอกลกัษณของเมืองหลวง และอนุรักษเมืองประวัติศาสตรและพื้นที่เมือง โดยจัดใหมีการศึกษาและ

วางผงัเมืองรวม ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังพัฒนาเขต ผังพัฒนายานหรือบริเวณพื้นที่เฉพาะแหง ที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีคณุภาพ

การควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกับมาตรฐานผังเมือง วางแผนและบริหารงานกอสรางใหเปนไปตามแผนหรือผังการพัฒนา

และรูปแบบมาตรฐานงานสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม และงานผังเมือง การตรวจสอบและควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การปรับปรุง

ฟนฟูเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน สถานที่หรือสิ่งกอสรางที่มีคณุคาทางประวัติศาสตร”

ผลผลิตวางผังเมือง -  รหัส 0401001

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีการวางแผนการพัฒนาเมืองที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและศักยภาพของพื้นที่

และเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบการใหบริการมีขอมูลดานผังเมืองอางอิงที่ถูกตอง

และเปนปจจุบัน โดยจัดใหมีผังเมืองรวม ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังพัฒนาเขตและกลุมเขต แผนที่ประเภทตางๆ แบบจําลองเมือง”

จัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสําเร็จ  รอยละ                 85                 90                 95               100  - 

ของการดําเนินโครงการ

วางและจัดทําผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงครั้งที่ 4)

รอยละของขาราชการ  รอยละ  -                 80  -  -  - 

ที่ฝกอบรมมีความรูความเขาใจ

เนื้อหาการอบรมเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น  บาท 4,824,507     2,851,200     -              -              -              

เงินงบประมาณ  บาท 4,824,507      2,851,200      

เงินนอกงบประมาณ  บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

 

กิจกรรมหลัก: จัดทําฐานขอมูลทางผังเมือง มาตรฐานขอมูลแผนที่ จัดทําแผนที่ จัดทําผังเมืองรวม จัดทําผังพัฒนาเขตและกลุมเขต

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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แกการอนุรักษตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร - รหัส 07199-2  

วัตถุประสงค: "เพ่ือรวบรวม ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหทั้งคุณลักษณะของพ้ืนที่ถายโอน (พื้นที่ขายสิทธิ) อาคารประวัติศาสตร และอาคาร

อันควรคาแกการอนุรักษ เพื่อจัดทําบัญชีรายการอาคารที่สามารถนํามาใชกับมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตรหรืออาคาร

อันควรคาแกการอนุรักษ พรอมจัดทําระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตร

หรืออาคารอันควรคาแกการอนุรักษตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ที่กรุงเทพมหานครสามารถออกกฎเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติดังกลาว

ใหเกิดความยืดหยุนและเปนทางเลือกในการพัฒนาอยางเปนธรรม ซึ่งเปนโครงการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําป พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตรที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคลองตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตรยอยที่ 4.1 

เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระบบ มีการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เปาประสงคที่ 4.1.1 ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม สามารถชี้นําการพัฒนาเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนของสังคม

กลยุทธที่ 4.1.1.2 พัฒนามาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

กลยุทธที่ 4.1.2.1 มีการบังคับใชมาตรการทางผังเมืองอยางเปนรูปธรรม" (ตามแผนฯ กทม. หนา 140,142)

แกการอนุรักษตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และแนวทางหรือรางระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของ

อาคารประวัติศาสตรหรืออาคารอันควรคาแกการอนุรักษตามผังเองรวมกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000   บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสําเร็จของการ  รอยละ  -               100  -  -  - 

ดําเนินโครงการจัดทํา

มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา

ของอาคารประวัติศาสตร

หรืออาคารอันทรงคุณคา

แกการอนุรักษตาม

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งสิ้น บาท                -   15,000,000   -                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท 15,000,000   -

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการจัดทํามาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตรหรืออาคารอันควรคา

กิจกรรมหลัก: จัดทําบัญชีรายการอาคารที่สามารถนํามาใชกับมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตรหรืออาคารอันควรคา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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วัตถุประสงค: "เพ่ือวางผังแมบทการพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองลาดกระบังและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเปนโครงการที่สอดคคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตรที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคลองตัวและระบบบริการ

สาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตรยอยที่ 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย (Sub Center) เปนระบบตามลาํดับความสําคัญ

และศักยภาพพื้นที่เปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ เปาประสงคที่ 4.2.1 สงเสริมใหเกิดศนูยชุมชนยอย (Sub Center) ตามที่ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครกําหนด กลยุทธที่ 4.2.1.1 พัฒนาศูนยชุมชนยอย (Sub Center) ที่มีการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

มีองคประกอบของศูนยชุมชนที่เหมาะสมกับการใชชีวิตประจําวันของประชาชนในพ้ืนที่" (ตามแผนฯ กทม. หนา 149)

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2566 - 2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 24,860,000   บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ศูนยชุมชนชานเมืองลาดกระบัง แหง  - - 1                   -  - 

ไดรับการวางผังแมบทการ

พัฒนาใหมีบทบาทตามที่

กําหนดในผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร

รวมทั้งสิ้น บาท                -   14,916,000   9,944,000                    -                  -   

เงินงบประมาณ บาท 14,916,000   9,944,000     

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก: จัดทําผังแมบทการพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองลาดกระบังและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ตอเนื่อง - รหัส 0309034-66-01
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ผลผลิตพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่ -  รหัส 0401002

วัตถุประสงค: “เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินของกรุงเทพมหานครและแกปญหาพื้นที่ปดลอมและขาดโอกาสในการเขาถึง

โดยใชวิธีการจัดรูปที่ดินและการพัฒนาเมืองรูปแบบตางๆผสานกับการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ ออกแบบกอสราง

และบูรณะเพ่ือการอนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาเมือง รวมถึงบริหารจัดการงานกอสราง เพื่อใหโบราณสถานและสถานที่ทาง

ประวัติศาสตรที่มีคุณคาไดรับการอนุรักษไมเสื่อมโทรม โดยจัดใหมีการดูแลบํารุงรักษา อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือใหพื้นที่ที่เสื่อมโทรม

หรือสมควรไดรับการฟนฟู และพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติภัย โดยจัดใหมีการสํารวจ วางแผน และจัดทําโครงการฟนฟูพ้ืนที่”

และพื้นที่พิเศษ พื้นที่ประสบภัย

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

วางแผนหรือดําเนินการเพื่อ  แหง/                 48                 49                 49                 49                 49

ดูแล บํารุงรักษาโบราณสถาน  ตร.ม.          แหง          แหง          แหง          แหง          แหง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วางแผนหรือดําเนินการ  แหง/                   2                   2                   2                   2                   2

เพ่ือดูแล บํารุงรักษาสถานที่  ตร.ม.          แหง          แหง          แหง          แหง          แหง

สําคัญที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรหรือศิลปะ

หรือโบราณคดีในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร

จํานวนพื้นที่ที่มีการจัดทํา  แหง/           1 แหง       1 แหง       1 แหง       1 แหง       1 แหง

แผน/มีการพัฒนาหรือ  ตร.กม.

ปรับปรุงฟนฟูเมือง

การบริหารจัดการโครงการ  แหง          1 แหง       1 แหง       1 แหง       1 แหง       1 แหง

สวนลอยฟาเจาพระยา

รวมทั้งสิ้น  บาท 14,972,575   26,849,570   -              -              -              

เงินงบประมาณ  บาท 14,972,575     26,849,570     

เงินนอกงบประมาณ  บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก: การจัดรูปที่ดินและการพัฒนาเมืองรูปแบบตางๆ การอนุรักษโบราณสถานและพื้นที่ทางประวัติศาสตร และการฟนฟูยาน
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ผลผลิตควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน - รหัส 0401003

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการใชประโยชนที่ดินเปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยจัดใหมีการกําหนด ควบคุม

กํากับและประเมินผลใหเปนไปตามมาตรการทางผงัเมือง”

พื้นที่ ใหบริการตรวจอบและออกหนังสือรับรองการใชประโยชนที่ดิน 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การใหบริการตรวจสอบและ  ราย               500               500               500               500               500

ออกหนังสือรับรอง

การใชประโยชนที่ดิน

สํารวจและตรวจสอบ  ครั้ง                 12                 12                 12                 12                 12

เพ่ือกํากับใหเปนไปตาม

มาตรการทางผงัเมือง

รวมทั้งสิ้น  บาท      1,053,735         528,330                -                  -                  -   

เงินงบประมาณ  บาท 1,053,735       528,330         

เงินนอกงบประมาณ  บาท

กิจกรรมหลัก: กําหนดมาตรการทางผังเมือง กํากับดูแลการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ติดตาม สํารวจตรวจสอบ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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ผลผลิตแผนที่และสารสนเทศท่ีดิน - รหัส 0401004

วัตถุประสงค:  "เพ่ือสาํรวจและปรับปรุง แผนที่ รวมทั้งจัดเก็บขอมูลทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร และเพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศที่ดิน

ดานประชากร ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานกายภาพ สิ่งแวดลอมของเมือง และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับการใหบริการขอมูลเมือง

ของกรุงเทพมหานคร"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสําเร็จในการ  รอยละ                 65                 65                 65                 65                 65

ปรับปรุงแผนที่เชิงเลข

และแผนที่การใชประโยชน

ที่ดินและอาคารใหเปน

ปจจุบัน

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา  รอยละ                 60                 60                 60                 60                 60

ระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

กลางกรุงเทพมหานครสําหรับ

ใหบริการแกประชาชน/ผูมี

ความประสงคจะใชบริการ

รวมทั้งสิ้น  บาท                -        9,935,000                -                  -                  -   

เงินงบประมาณ  บาท -               9,935,000       

เงินนอกงบประมาณ  บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก: จัดทําและปรับปรุงแผนที่ฐานของกรุงเทพมหานคร จัดทําและปรับปรุงขอมูลทางกายภาพของเมือง ปรับปรุงขอมูลเมือง
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งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต 178,628,900 บาท

.

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 108,548,800 บาท

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 100,545,200 บาท

ผลผลิตรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 83,622,300   บาท

01102-1  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนระดับ 5,006,500    บาท

01105-1  เงินเพ่ิม 162,000       บาท

01106-1 เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 1,664,400    บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 2,420,400    บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 66,600         บาท

01108-2  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 22,000         บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 4,366,400    บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 262,100       บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 118,900       บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 19,000         บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 668,300       บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 51,700         บาท

02102-2 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 24,000         บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 120,000       บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03135-1 1,905,600    บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 43,200         บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,800          บาท

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

100,545,200                 

100,545,200        

92,964,200          

4,766,400           

864,000              

1,950,600           
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร บาท

ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนกรรมการผูอานตรวจและ

ประเมินผลงานทางวิชาการ คาตอบแทนกรรมการสอบ 

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและ

รักษาความปลอดภัย คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคลฯ

คาบํารุงรกัษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาจัดทําหนังสือรายงานประจําป

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

สวนใหญเปนคาไฟฟาสํานักงาน

คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาน้ําประปา ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 5 เครื่อง 127,550       บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

    แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 8,900          บาท

05134-5 (3) กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 

    24 ลานพิกเซล 1 ตัว 33,900         บาท

05199-4 (4) ปอมยามสําเร็จรูป ขนาดความกวาง ไมนอยกวา 1.5 เมตร 

    ความยาวไมนอยกวา 2.5 เมตร  ความสูงไมนอยกวา 

    2.4 เมตร 1 ตู 73,830         บาท

7,007,520           

8,003,600                     

8,003,600                     

4,496,820           

415,700              

2,967,600           

1,113,520           

2,510,700           

244,180              

244,180              

244,180              
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3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 คาใชจายในการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองคการ  

(สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง) 751,900       บาท

751,900              
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แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง บาท

ผลผลิตวางผังเมือง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครภุัณฑ

 คาบํารุงรกัษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

 คารับรอง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาโทรศัพทสํานักงาน

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,510         บาท

05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรบังานประมวลผล 

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 63,020         บาท

05105-2 (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network 

    แบบที่ 1 (20 หนา/นาท)ี 2 เครื่อง 20,000         บาท

05105-3 (4) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

    แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 8,900          บาท

05105-5 (5) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2 เครื่อง 5,000          บาท

05108-8 (6) ตูเหล็กแบบ 2 บาน  14 ตู 79,800         บาท

1,356,370           

2,851,200                     

70,080,100                   

1,278,470           

349,200              

234,000              

695,270              

77,900               

468,830              

468,830              

468,830              
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05143-6 (7) โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, 

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 25 ชุด 225,000       บาท

05145-7 (8) โตะทํางานระดับชํานาญการพิเศษ, อํานวยการตน  3 ชุด 42,600         บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมและดูงานการเสริมสรางความรู

    ในการดําเนินงานภาคปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม

    กรุงเทพมหานคร 707,800       บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการฝกอบรมและดูงานการศึกษาเปรียบเทียบ

    การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษพ้ืนที่

    ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของกรุงเทพมหานครและนครราชสีมา 318,200       บาท

1,026,000           
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการจัดทํามาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตรหรืออาคารอันควรคา

แกการอนุรักษตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร - รหัส 07199-2 บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายตามโครงการจัดทํามาตรการโอนสิทธิ

การพัฒนาของอาคารประวัติศาสตรหรอือาคาร

อันควรคาแกการอนุรกัษตามผังเมืองรวม

กรงุเทพมหานคร 15,000,000   บาท

15,000,000          

15,000,000                   
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองลาดกระบัง

และพื้นที่ตอเนื่อง - รหัส 0309034-66-01 บาท

วัตถุประสงค

- เพ่ือวางผังแมบทการพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองลาดกระบัง

  และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2566 - 2567)

เปาหมายของโครงการ

- จัดทําผังแมบทการพัฒนาศูนยชุมชนเมืองลาดกระบัง

  และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

 

งานที่จะทํา

- จัดทําผังแมบทการพัฒนาศูนยชุมชนเมืองลาดกระบัง

  และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

งบรายจายอื่น บาท

รายการผูกพัน

07199-1 คาใชจายในการพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองลาดกระบัง

และพ้ืนที่ตอเนื่อง 14,916,000   บาท

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 24,860,000 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 14,916,000 - บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 9,944,000 - บาท

14,916,000                   

14,916,000          

       เงินงบประมาณ
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ผลผลิตพัฒนาและฟนฟพ้ืูนที่ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาบํารุงรกัษาอนุสาวรียและโบราณสถาน

ในเขตกรงุเทพมหานคร คาจางทําความสะอาด

โบราณสถานในเขตกรงุเทพมหานคร

คาขุดคนทางโบราณคดีและเสรมิระบบปองกันความชื้น

โบราณสถานอาคารพระยาญาณประกาศ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา (บริเวณสวนลอยฟาเจาพระยา)

คาน้ําประปา (บริเวณสวนลอยฟาเจาพระยา)

คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 77,020         บาท

05108-4 (2) ตูเหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู 22,800         บาท

05119-3 (3) เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา  

    สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000         บาท

05208-5 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ

    ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุด   

    ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

    พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรอืเหล็ก 1 คัน 885,900       บาท

1,000,720           

26,849,570                   

25,848,850          

25,572,250          

491,800              

24,312,700          

767,750              

276,600              

1,000,720           

1,000,720           
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ผลผลิตควบคุมการใชประโยชนที่ดิน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาบํารุงรกัษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

1.1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาโทรศัพทสํานักงาน

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-6 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA  

    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,530         บาท

05105-7 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  

    ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 8,900          บาท

528,330                       

442,900              

421,900              

113,100              

308,800              

21,000               

85,430               

85,430               

85,430               
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ผลผลิตแผนที่และสารสนเทศที่ดิน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาบํารุงรกัษาซอมแซมระบบภูมิสารสนเทศ 

(GI Platform) คาบํารุงรกัษาซอมแซม

ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครอืขาย

คาบํารุงรกัษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาโทรศัพทสํานักงาน คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-10 (1) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี  ชนิด Network 

    แบบที่ 1 (20 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 10,000         บาท

05105-8 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  ชนิด Network 

    แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 3 เครื่อง 26,700         บาท

05109-12 (3) ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 1 ตู 6,700          บาท

05143-11 (4) โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, 

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 3 ชุด 27,000         บาท

9,864,600           

9,935,000                     

70,400               

70,400               

9,804,400           

171,600              

8,469,800           

1,163,000           

60,200               

70,400               



21

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

    เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา 

    คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจาย ในลักษณะเดียวกัน 

    สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 7,037,400    บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 

    เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา 

    คาจางชั่วคราวและเงินอ่ืนที่เบิกจาย ในลักษณะเดียวกัน

    สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 7,056,800    บาท

14,094,200                   


