
ร่าง

ข้ันท่ี 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 2 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



        ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีอ ำนำจหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฏิบัติกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและบรรเทำสำธำรณภัยอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑลหรือตำมท่ีร้องขอ ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
และบรรเทำสำธำรณภัยอ่ืนๆ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย และบรรเทำสำธำรณภัย 
กำรให้กำรสงเครำะห์และบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ก ำหนดและประสำนแผนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนแม่บทกรุงเทพมหำนคร 
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน จัดหำ ควบคุม และบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และยำนพำหนะ รวมท้ังน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในงำนด้ำนสำธำรณภัย 

       วิสัยทัศน์
       ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินท้ังของประชำชนและของรัฐในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

       พันธกิจ
       1. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
       2. พัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
       3. พัฒนำเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีควำมพร้อมและ
          มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน
       4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
       5. พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยท่ีดีท่ีสุดเพ่ือประชำชน

       ภารกิจหลัก ของส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย
       1. กำรป้องกันก่อนเกิดเหตุ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกันภัยด้วยทรัพยำกรทุกด้ำน ท้ังด้ำนบุคลำกร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ยำนพำหนะ  
โดยได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือป้องกันอัคคีภัยให้กับประชำชน ดังน้ี กำรตรวจสอบอำคำรและพ้ืนท่ีเส่ียงภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร
โดยได้ด ำเนินกำรตรวจสอบอำคำรสูง อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ และอำคำรชุมนุมคน รวมท้ังพ้ืนท่ีย่ำนท่ีมีควำมเส่ียง เช่น บริเวณเชียงกง ถนนสำยไม้ 
สถำนีจ ำหน่ำยและสะสมน้ ำมันเช้ือเพลิงหรือแก๊ส เป็นต้น โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย
ตลอดจนฝึกซ้อมกำรอพยพหนีไฟแก่เด็กและเยำวชนท้ังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครและนอกสังกัดทุกโรงเรียนตำมท่ีร้องขอ กำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมถึงฝึกซ้อมกำรอพยพหนีไฟให้แก่ หน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน ตลอดจนประชำชนท่ัวไป  

รณรงค์แจกจ่ำยแผ่นพับ แผ่นปลิวให้ประชำชนได้รับควำมรู้ท้ังในช่วงเวลำปกติและช่วงเทศกำลส ำคัญๆ ได้แก่ เทศกำลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรำนต์ 
ลอยกระทง ฯลฯ กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน รวมท้ังกำรศึกษำดูงำนท้ังใน

ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี โดยท ำกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้สนันสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เตรียมกำรก่อต้ังศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือเป็น
ศูนย์ฝึกอบรม ด้ำนสำธำรณภัยแก่บุคลำกรและประชำชนท่ัวไป
       2. ด้ำนกำรระงับเหตุ ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจดังกล่ำวโดยตรงจึงได้จัดท ำแผนเผชิญเหตุ 
โดยสนธิก ำลังระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำน ภำยนอก เพ่ือให้กำรเข้ำดับเพลิงและจัดกำรสำธำรณภัยทุกประเภทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวดเร็ว และทันเหตุกำรณ์ รวมท้ังร่วมกับชุมชนต่ำง ๆ ในกำรจัดท ำแผนอพยพหนีไฟในชุมชนนอกจำกน้ียังได้ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกันและบรรเทำ
ภัยพิบัติของกรุงเทพมหำนคร โดยจัดต้ังศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์เพ่ือเป็นศูนย์ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอก กรณีเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติร้ำยแรง 
        3. ด้ำนกำรฟ้ืนฟูและสงเครำะห์ โดยกำรให้กำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครท้ัง 50 ส ำนักงำนเขต เช่น กำรมอบถุงยังชีพ 
เคร่ืองอุปโภคบริโภค เงินทุนประกอบอำชีพ ค่ำรักษำพยำบำล เงินปลอบขวัญ เงินค่ำจัดกำรศพ เงินค่ำท่ีพักช่ัวครำว เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือ 
และบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น ภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยเพ่ิมเติมเช่น ภำรกิจด้ำนควำมม่ันคงหรือกำรรักษำกำรณ์
ในพ้ืนท่ีชุมนุมทำงกำรเมือง ภำรกิจกำรถวำยควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัยในเขตพระรำชฐำนและท่ีประทับในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร  
ภำรกิจกำรสนับสนุนไฟส่องสว่ำงในงำนหรือเทศกำลส ำคัญภำรกิจ ด้ำนกำรช่วยเหลือและให้บริกำรประชำชน ภำรกิจด้ำนกำรจับสัตว์มีพิษและ
ไม่มีพิษต่ำง ๆ เป็นต้น ซ่ึงภำรกิจดังกล่ำว ปริมำณงำนมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมมำกข้ึน

กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบแนวทำงปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัยและวิธีกำรปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัยผ่ำนส่ือต่ำงๆ และด ำเนินกำร 

และนอกประเทศ โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครป้องกันภัย ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน

ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ : ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนหลัง

เกิดเหตุสำธำรณภัย จำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยข้ันพ้ืนฐำน รวมถึงได้รับควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย

- ประชำชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครท่ีประสบสำธำรณภัย ได้รับควำมช่วยเหลือและ

บรรเทำควำมเดือดร้อนหลังเกิดเหตุสำธำรณภัย

100 ร้อยละของผู้ย่ืนเอกสำร

ขอควำมช่วยเหลือ

- ประชำชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครท่ีประสบสำธำรณภัย ได้รับควำมช่วยเหลือจำก

เจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีทักษะในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว

 และทันเหตุกำรณ์

90 ร้อยละของประชำชนท่ี        

ประสบสำธำรณภัยและได้รับ 

ควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำท่ี

- ประชำชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครเข้ำมำมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ำยในกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัยกับหน่วยงำนกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

80 ร้อยละของจ ำนวนอำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนท่ี       

เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม



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

ส านักงานเลขานุการ ส านักงานยุทธศาสาตร์การป้องกันภัย ส านักงานอ านวยการสาธารณภัย
 เลขำนุกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (2)  ผู้อ ำนวยกำร (2)

- ข้ำรำชกำร (52) - ข้ำรำชกำร (57) - ข้ำรำชกำร (84)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (13) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4) - ลูกจ้ำงประจ ำ (53)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (4) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (26)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

 ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)
- ข้ำรำชกำร (383) - ข้ำรำชกำร (407) - ข้ำรำชกำร (268)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (9) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (7) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (7)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

 ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำร (1)
- ข้ำรำชกำร (222) - ข้ำรำชกำร (408) - ข้ำรำชกำร (197)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (4) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4) - ลูกจ้ำงประจ ำ (3)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (3) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (8) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (4)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

กองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 กองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 กองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6

ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง

กองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 กองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 กองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต 196,524,000     196,524,000     
งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                 -                 
งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี -                 -                 
งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม -                 -                 

    196,524,000                  -       196,524,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต
งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 196,524,000    บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ -                บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ -                บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ -                บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตรำยจ่ำยบุคลำกร 3,684,740         3,684,740         

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
ผลผลิตอ ำนวยกำรและบริหำรส ำนัก 62,560,760       62,560,760       

ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงานความปลอดภัยจากสาธารณภัย

ผลผลิตป้องกันสำธำรณภัย 57,570,800       57,570,800       

ผลผลิตอ ำนวยกำรและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 48,492,500       48,492,500       

ผลผลิตปฏิบัติกำรระงับเหตุ 24,215,200       24,215,200       

196,524,000    -                196,524,000    

ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

-                 -                

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม -                -                -                

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

รวม

งบบุคลากร 1,058,340         960,000        1,666,400         3,684,740           

งบด าเนินงาน 107,014,190      584,600        107,598,790       

งบลงทุน 21,138,470       21,138,470         

งบเงินอุดหนุน -                    

งบรายจ่ายอ่ืน 64,102,000          64,102,000         

รวมงบประมาณ         1,058,340        960,000     108,680,590        584,600       21,138,470                      -            64,102,000        196,524,000
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหำนครมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภำพ โปร่งใส มีมำตรฐำน สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของกรุงเทพมหำนครโดยรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรจัดให้มีส่ิงจูงใจ
ข้อมูลข่ำวสำร กำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร และกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน และและงบกลำง ซ่ึงเบิกจ่ำยในลักษณะงบดังกล่ำว

หน่วย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมท้ังส้ิน บำท            4,417,000 3,684,740         
เงินงบประมำณ บำท            4,417,000 3,684,740         
เงินนอกงบประมำณ บำท

ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครในภำพรวมของหน่วยรับงบประมำณท่ีก ำหนดไว้ในงบบุคลำกร เช่น เงินเดือนและ
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แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต : อ านวยการและบริหารส านัก - รหัส 0103009

หน่วย

นับ

ปีปัจจุบัน ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนกำรส่ังกำร เร่ือง                75,663              76,263              76,363             76,463                  76,463

ของผู้บริหำรส ำนัก

จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุมของ

ผู้บริหำร

คร้ัง                  1,042                1,042               1,042               1,042                   1,042

จ ำนวนหนังสือเข้ำ-ออก เร่ือง                75,663              76,263              76,363             76,463                  76,463

จ ำนวนกำรรับและติดตำม

เร่ืองรำวร้องทุกข์

เร่ือง                      73                    73                   73                   73                       73

จ ำนวนฎีกำเบิกจ่ำยเงิน ฎีกำ                  3,590                3,610               3,610               3,610                   3,610

จ ำนวนใบเสร็จ/ใบน ำส่งเงิน ฉบับ  802 /304  802 / 304  802 / 304  802 /304  802 /304

จ ำนวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจัดหำ รำยกำร                    600                  600                  600                 600                      600

จ ำนวนกำรร่ำงระเบียบ

ข้อบังคับตรวจร่ำงสัญญำท ำ

สัญญำ สอบสวนวินัย ให้

ค ำปรึกษำ

เร่ือง                      55                    55                   55                   55                       55

จ ำนวนกำรต้อนรับคณะศึกษำ คณะ                      33                    33                   33                   33                       33

ดูงำน/คณะกรรมกำรสภำ

จ ำนวนกำรจัดประชุม คร้ัง                    107                  107                  107                 107                      107

คณะกรรมกำรและ

อนุกรรมกำร

จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในควำมดูแล ตร.ม.          241,681.56         241,681.56        241,681.56        241,681.56            241,681.56

จ ำนวนยำนพำหนะท่ีอยู่ คัน                    833                  833                  833                 833                      833

ในควำมดูแล

รวมท้ังส้ิน บาท 97,053,695          62,560,760      

เงินงบประมาณ บาท 97,053,695          62,560,760      

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้กำรบริหำรงำน กำรด ำเนินงำนของกรุงเทพมหำนคร โดยรวมประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถปฏิบัติงำนตำม

หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรุงเทพมหำนครและนโยบำยของผู้บริหำร และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

โดยจัดให้มีกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร กำรบริหำรงำนส่วนกลำงให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในกรุงเทพมหำนคร 

และกำรอ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไปในระดับส ำนัก”  

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในของส ำนัก ส ำนักงำน กอง และฝ่ำย หน่วยงำนและส่วนรำขกำรโดยรวมได้รับกำรสนับสนุน

ประสบควำมส ำเร็จ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยจัดให้มีกำรอ ำนวยกำรประสำนงำน และสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไปภำยในหน่วยงำนและส่วนรำชกำร”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำร บริหำรงำนท่ัวไป บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนคลัง นโยบำยและแผน นิติกำร อำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะ (ฝึกอบรม

ผู้ปฏิบัติงำนและเทคนิควิชำกำร สปภ.)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

.แผนงาน: ความปลอดภัยจากสาธารณภัย

.

.ผลผลิต: ป้องกันสาธารณภัย –รหัส 0201001

.

และบุคลำกรในสังกัดส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ให้มีควำมรู้ในด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับ 

.

หน่วย

นับ

ปีปัจจุบัน ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

.

จ ำนวนคร้ังของกำร

ด ำเนินกำรฝึกซ้อมตำม

แผนกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยร่วมกับ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

คร้ัง/เขต  1 คร้ัง/1 เขต  1 คร้ัง/1 เขต  1 คร้ัง/1 เขต  1 คร้ัง/1 เขต  1 คร้ัง/1 เขต

. จ ำนวนคร้ังของกำรฝึกอบรม ชุมชน                    148                  148                  148                 148                      148

ให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณภัย

ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี

ควำมรับผิดชอบของ

สถำนีดับเพลิงและกู้ภัย

.จ ำนวนคร้ังของกำรร่วม คร้ัง/เขต  1 คร้ัง/1 เขต  1 คร้ัง/1 เขต  1 คร้ัง/1 เขต  1 คร้ัง/1 เขต  1 คร้ัง/1 เขต

ตรวจสอบอำคำร

สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ

. ร้อยละควำมส ำเร็จของ ร้อยละ                    100                  100                  100                 100                      100

กำรศึกษำวิเครำะห์สำเหตุ

กำรเกิดเพลิงไหม้

.ร้อยละของผู้เข้ำรับ ร้อยละ                      80                    80                   80                   80                       80

กำรฝึกอบรมมีระดับ

สมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน

.ร้อยละของเจ้ำหน้ำท่ีป้องกัน ร้อยละ                      80                    80                   80                   80                       80

และบรรเทำสำธำรณภัย

มีระดับสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องมีควำมพร้อมในกำรประสำนงำนร่วมกันเม่ือเกิดสำธำรณภัยขนำดใหญ่ โดยจัดให้มีกำรวำงแผน และซ้อม

วัตถุประสงค์: “เพ่ือป้องกันและลดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ชุมชน และทำงรำชกำรจำกอุบัติภัยสำธำรณภัยโดยจัดให้มี

กำรวำงแผน เฝ้ำระวัง ป้องกันและเตือนภัยสำธำรณะ กำรตรวจควำมปลอดภัยของอำคำรด้ำนกำรป้องกันอัคคีภัย หน่วยอำสำสมัครป้องกันภัย 

หน่วยปฏิบัติกำรระงับเหตุสำธำรณภัยและช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมท้ังกำรให้ควำมช่วยเหลือและสงเครำะห์ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น” 

ในสังกัดส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

แผนกำรป้องกันภัย กำรตรวจระบบดับเพลิงภำยในอำคำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำร โดยจัดให้มี

กำรรณรงค์ กำรวำงแผนและซ้อมหนีไฟ กำรสนับสนุนหน่วยงำนในกำรท ำงำนตำมท่ีร้องขอ เพ่ือให้กำรท ำงำนของอปพร. มีกำรประสำนงำนและได้รับ

กำรสนับสนุน อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรประสำนงำนและกำรบริหำรท่ัวไปส่วนกลำง เพ่ือพัฒนำศักยภำพ ทักษะ ให้กับข้ำรำชกำร

เหตุสำธำรณภัยต่ำงๆท่ีอำจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลำในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหำนคร และเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเชิงรุก

เพ่ือลดควำมสูญเสียท่ีมีต่อชีวิตทรัพย์สินของประชำชนและสำมำรถให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวดเร็ว และมีควำมปลอดภัย

ต่อตนเองและประชำชนในฐำนะผู้ประสบภัยสูงสุด โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้กับข้ำรำชกำร

และบุคลำกรในสังกัดป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ สนับสนุนกำรตรวจควำมปลอดภัยของอำคำร วำงแผนและซ้อมแผนป้องกันสำธำรณภัยกรุงเทพมหำนคร

รณรงค์ป้องกันสำธำรณภัยเชิงรุก บริหำรจัดกำร อปพร ฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย ให้กับข้ำรำชกำรและบุคลำกร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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หน่วย

นับ

ปีปัจจุบัน ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

.ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฝึก- ร้อยละ                      80                    80                   80                   80                       80

อบรมมีควำมรู้และ

ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติ

งำนสำธำรณภัยเพ่ิมข้ึน

ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฝึก-

อบรมมีควำมรู้เก่ียวกับเทคนิค

กำรกู้ภัย มีควำมช ำนำญ

ในกำรใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์

ต่ำง ๆ รู้จักวิธีดูแลตัวเอง

.อย่ำงถูกวิธี ร้อยละ                      80                    80                   80                   80                       80

.ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ร้อยละ                      80                    80                   80                   80                       80

เป็นผู้มีสุขภำพจิตพร้อมใน

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน

กู้ภัย.ร้อยละควำมส ำเร็จของ ร้อยละ                      80                    80                   80                   80                       80

กำรสร้ำงควำมปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ผู้พักอำศัยหรือปฏิบัติหน้ำท่ี

ในเขตพระรำชฐำน

.รวมท้ังส้ิน บาท 82,501,129          2,980,800        

.เงินงบประมาณ บาท 82,501,129          2,980,800        

.เงินนอกงบประมาณ บาท

.ผลผลิต : อ ำนวยกำรและช่วยเหลือผู้ประสบภัย - รหัส 0201002

.

.

หน่วย

นับ

ปีปัจจุบัน ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ ำนวนในกำรออกตรวจ คร้ัง                      50                    70                   80                 100                      100

พ้ืนท่ีตำมแผนปฏิบัติกำร

. จ ำนวนในกำรออกตรวจ คร้ัง                      50                    70                   80                 100                      100

ระงับเหตุตำมท่ีได้รับแจ้ง

. ออกปฏิบัติกำรระงับเหตุ คร้ัง/คน  10 คร้ัง/คน  10 คร้ัง/คน  10 คร้ัง/คน  10 คร้ัง/คน  10 คร้ัง/คน

 สำธำรณภัย

. ประสำนงำน คร้ัง              400,000             400,000            400,000            400,000                400,000

ให้ควำมช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย. จ ำนวนผู้ประสบภัยท่ีได้รับ รำย                      50                    70                   80                 100                      100

ควำมช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ประชำชนท่ีเจ็บป่วยหรือประสบเหตุได้รับกำรประสำนงำนช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที โดยจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุทำงโทรศัพท์และ

ประสำนงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมง  เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงทีเม่ือเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย สำธำรณภัย

ภัยจำกสัตว์มีพิษ โดยจัดให้มีกำรอ ำนวยกำรและประสำนงำนกำรปฏิบัติกำรระงับเหตุ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น และสถำนีดับเพลิงและ 

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

กู้ภัยอย่ำงท่ัวถึง เพ่ือลดควำมสูญเสียจำกอุบัติภัยในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ โดยจัดให้มีกำรวำงแผนและประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและสนับสนุนกำรส่ังกำรส่วนหน้ำ รับแจ้งเหตุและประสำนงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ 199 ประสำนงำนกำรป้องกันภัย

ในช่วงเทศกำล ปฏิบัติกำรระงับอัคคีภัยและกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น บริหำรจัดกำรสถำนี 

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด



 2/5/15

หน่วย

นับ

ปีปัจจุบัน ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ร้อยละควำมส ำเร็จของ ร้อยละ                    100                  100                  100                 100                      100

กำรสร้ำงพลังเครือข่ำยด้วย

กำรจัดหำอำสำสมัครชุมชน

. ระยะเวลำในกำรเข้ำถึง นำที                      10                    10                   10                   10                       10

จุดเกิดเหตุอัคคีภัย

.ร้อยละควำมส ำเร็จของ ร้อยละ                      80                    80                   80                   80                       80

กำรสร้ำงควำมปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ผู้พักอำศัยหรือปฏิบัติหน้ำท่ี

ในเขตพระรำชฐำน

. ร้อยละควำมส ำเร็จของ ร้อยละ 100 100 100 100 100

กำรข่วยเหลือสงเครำะห์

ผู้ประสบสำธำรณภัย

. รวมท้ังส้ิน บาท 23,310,288          48,492,500      

. เงินงบประมาณ บาท 23,310,288          48,492,500      

. เงินนอกงบประมาณ บาท

ผลผลิต : ปฎิบัติการระงับเหตุ - รหัส 0201003

หน่วย

นับ

ปีปัจจุบัน ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ระยะเวลำในกำรเข้ำถึง นำที                      10                    10                   10                   10                       10

จุดเกิดเหตุอัคคีภัย

ร้อยละควำมส ำเร็จของ ร้อยละ 100 100 100 100 100

กำรช่วยเหลือสงเครำะห์

ผู้ประสบสำธำรณภัย

รวมท้ังส้ิน บาท 19,446,288          24,215,200      

เงินงบประมาณ บาท 19,446,288          24,215,200      

เงินนอกงบประมาณ บาท

ระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่ำงๆ ถวำยควำมปลอดภัยในสถำนท่ีส ำคัญ รวมถึงภำรกิจด้ำนควำมม่ันคงกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ภำรกิจกำรถวำย

ควำมปลอดภัย ภำรกิจกำรสนับสนุนไฟส่องสว่ำงในงำนหรือเทศกำลส ำคัญ ให้กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรจับสัตว์มีพิษและไม่มีพิษตำมท่ีร้องขอ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือให้กำรเข้ำถึงดับเพลิงและจัดกำรสำธำรณภัยทุกประเภทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ โดยจัดให้มีกำร

ตรวจตรำ ป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ ถวำยควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัยในเขตพระรำชฐำนและท่ีประทับในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร สนับสนุน

ไฟส่องสว่ำงในงำนหรือเทศกำลส ำคัญ ให้กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรจับสัตว์มีพิษและไม่มีพิษตำมท่ีร้องขอ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : ระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล หรือตำมท่ีร้องขอกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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บาท

.

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

   1. เงินเดือน  บาท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 810,060        บำท

    2. ค่าจ้างประจ า	 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 248,280        บำท

    3. ค่าจ้างช่ัวคราว	 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 960,000        บำท

    4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	 บาท

03135-1 ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำ

รถประจ ำต ำแหน่ง 1,600,800     บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48,000         บำท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,600         บำท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท15,342,420         

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

3,684,740                     

3,684,740.00      

810,060             

248,280             

960,000             

1,666,400           

62,560,760                   

48,811,690         

     ค่ำรำงวัลกรรมกำรสอบ

     ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำ

     ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล

     ชุมชนบำงชัน ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ฯลฯ

     ค่ำซ่อมแซมสถำนีดับเพลิงและกู้ภัย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร

ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

48,227,090         

12,756,600         

     ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

     ค่ำเบ้ียประชุม

     ค่ำเช่ำท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีท ำกำรสถำนีดับเพลิงบ่อนไก่

     ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม

     ค่ำเช่ำอำคำรกำรเคหะแห่งชำติ โครงกำรเคหะ

     เคร่ืองปรับอำกำศ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

    งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 196,524,000                  
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        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค	 บาท

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ค่ำบริกำรเช่ือมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 199 เข้ำ

กับ 1646

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   2.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

33,500         บำท

92,700         บำท

33,500         บำท

27,200         บำท

61,800         บำท

204,500        บำท

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) 

     ขนำด 30,000 บีทียู 6 เคร่ือง 283,200        บำท

25,700         บำท

20,128,070         

584,600             

13,589,070         

     ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

     ค่ำวัสดุสำรเคมีและเช้ือเพลิงในกำรอบรมดับเพลิง

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) 

     ขนำด 18,000 บีทียู 1 เคร่ือง

(1) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง)         05101-10

13,589,070         

7,079,070           

         05101-20 (4) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

     ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุบ ำรุงรักษำรถดับเพลิงและกู้ภัย

     ค่ำเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 20,000 บีทียู 2 เคร่ือง

         05101-21 (6) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) 

     ขนำด 24,000 บีทียู 5 เคร่ือง

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู 1 เคร่ือง

(5) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง)          05101-20

         05101-18

         05101-19 (3) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) 

     ขนำด 18,000 บีทียู 1 เคร่ือง

(2) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ inverter)  

     ขนำด 13,000 บีทียู 3 เคร่ือง

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 15,000 บีทียู 1 เคร่ือง

         05101-22 (7) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

         05101-25 (8) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 
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     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 20,000 บีทียู 1 เคร่ือง 30,900         บำท

81,600         บำท

      แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู 5 เคร่ือง 161,000        บำท

145,200        บำท

83,000         บำท

127,550        บำท

51,020         บำท

127,550        บำท

61,020         บำท

102,040        บำท

102,040        บำท

(20) ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 5 ตู้ 28,500         บำท

(21) ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 3 ตู้ 17,100         บำท

(22) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 2 ตู้ 13,400         บำท

(23) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 3 ตู้ 20,100         บำท

257,550        บำท

      คร้ังละไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น 1 เคร่ือง 15,000         บำท

         05101-26 (9) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

         05101-6 (10) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

       แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 26,000 บีทียู 4 เคร่ือง

         05101-9 (13) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

      แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 30,000 บีทียู 2 เคร่ือง

         05105-1 (14) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ

      แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู 3 เคร่ือง

         05101-7 (11) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

         05101-8 (12) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

      (OS) แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง

         05105-2 (16) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

      พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

      ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 5 เคร่ือง

      ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร 

      (OS) แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 5 เคร่ือง

         05105-17 (15) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ

      ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร 

      พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

      ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 4 เคร่ือง

         05105-3 (19) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน  (จอแสดงภำพ 

     ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร 

         05105-20 (17) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 

      พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

      ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง

         05105-3 (18) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

         05118-11 (24) โต๊ะประชุมพร้อมเก้ำอ้ี ขนำด 30 ท่ีน่ัง 1 ชุด

         05119-6 (25) เคร่ืองโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่งเอกสำรได้

     (OS)  แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 4 เคร่ือง

         05108-14

         05108-15

         05109-15

         05109-16
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1,358,000     บำท

342,000        บำท

14,200         บำท

42,600         บำท

(30) โต๊ะอเนกประสงค์ 2 ตัว 7,600           บำท

47,600         บำท

       อำวุโส,ช ำนำญกำร 4 ตัว 11,200         บำท

16,200         บำท

55,800         บำท

      จอขนำด 150 น้ิว 2 ชุด 33,000         บำท

22,000         บำท

19,300         บำท

62,300         บำท

      2 เคร่ือง 38,000         บำท

(40) เคร่ืองวัดรอบแบบใช้แสง 1 เคร่ือง 9,500           บำท

(41) เคร่ืองตรวจวัดแก๊สแบบพกพำ 1 เคร่ือง 38,500         บำท

(42) ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง 3 ตู้ 24,000         บำท

68,500         บำท

20,000         บำท

11,800         บำท

8,900           บำท

         05140-26 (26) รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ

         05144-3 (28) โต๊ะท ำงำน ระดับช ำนำญกำรพิเศษ,อ ำนวยกำรต้น 1 ชุด

(29) โต๊ะท ำงำน ระดับช ำนำญกำรพิเศษ,อ ำนวยกำรต้น 3 ชุด         05144-38

         05147-10

      ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

      ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 1 คัน

         05143-37 (27) โต๊ะท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน ,ปฏิบัติกำร,ช ำนำญงำน,

       อำวุโส,ช ำนำญกำร 38 ชุด

         05149-13 (33) เก้ำอ้ีท ำงำน ระดับช ำนำญกำรพิเศษ,อ ำนวยกำรต้น 3 ตัว

         05198-11 (34) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

      ขนำด 3,500 ANSI Lumens 2 เคร่ือง

         05148-12 (31) เก้ำอ้ีท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน ,ปฏิบัติกำร,ช ำนำญงำน,

       อำวุโส,ช ำนำญกำร 17 ตัว

         05148-21 (32) เก้ำอ้ีท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน ,ปฏิบัติกำร,ช ำนำญงำน,

      และเข้ำเล่มมือโยก 1 เคร่ือง

         05199-1 (38) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Netwoek

       แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 7 เคร่ือง

         05199-12 (39) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

         05198-18 (35) จอภำพโปรเจคเตอร์ แบบม้วนเก็บพร้อมขำต้ัง 

         05198-7 (36) ตู้หล็กบำนเล่ือน แบบกระจก 2 ตอน 2 ตู้

         05198-9 (37) เคร่ืองเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม แบบเจำะกระดำษไฟฟ้ำ

         05199-18 (44) เคร่ืองท ำลำยเอกสำร แบบตัดละเอียด 

      ท ำลำยคร้ังละ 10 แผ่น 1 เคร่ือง

         05199-19 (45) เคร่ืองเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม แบบเจำะกระดำษ

      ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840x2160 พิกเซล ขนำด 50 น้ิว 

         05199-15

         05199-16

         05199-16

         05199-17 (43) เคร่ืองวัดอัตรำกำรไหลแบบอุลตร้ำโซนิคชนิดรัดท่อ 1 เคร่ือง

       และเข้ำเล่มมือโยก 1 เคร่ือง

         05199-19 (46) เคร่ืองขยำยเสียง แบบตู้ล ำโพงเคล่ือนท่ี 

      ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์ 1 ชุด
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10,000         บำท

26,700         บำท

8,900           บำท

55,800         บำท

15,000         บำท

4,300           บำท

1,771,800     บำท

748,900        บำท

   2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

6,510,000     บำท

- งำนร้ือถอนส่งคืน

- งำนสถำปัตยกรรม

- งำนระบบประปำ  สุขำภิบำล ระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย 

- งำนระบบไฟฟ้ำและส่ือสำร

- งำนระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ

- จัดหำครุภัณฑ์ 8 รำยกำร

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

160,000        บำท

       แบบท่ี 1 (20 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง

         05199-22 (48) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network 

      แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 3 เคร่ือง

         05199-3 (49) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network 

         05199-21 (47) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network

         05199-59 (52) เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

      (Ink Tank Printer) 1 เคร่ือง

         05208-2 (53) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ

      แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำท่ี) 1 เคร่ือง

         05199-31 (50) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

      ขนำด 3,500 ANSI Lumens 2 เคร่ือง

         05199-5 (51) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 1 เคร่ือง

      ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 

      110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 

      พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 2 คัน

         05208-24 (54) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ

- งำนภูมิทัศน์ งำนผังบริเวณและ

         07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรวันคล้ำยวันสถำปนำ

ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

      ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 

      110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ

      (Cab) พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 คัน

         05307-107 ปรับปรุงสถำนีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี 

6,510,000           

160,000             
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ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนงานความปลอดภัยจากสาธารณภัย

ผลผลิตป้องกันสาธารณภัย บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าใช้สอย บาท

   1.2 ค่าวัสดุ บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

(1) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรสนับสนุนกิจกำร

     อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 352,000        บำท

1,000,000     บำท

152,900        บำท

28,768,900   บำท

25,668,200   บำท

1,188,800           

440,000             

55,942,000         

1,628,800           

57,570,800                   

1,628,800           

         ค่ำรับรอง ค่ำเช่ำท่ีดินส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์

         ค่ำจัดท ำวุฒิบัตร และบัตรประจ ำตัว อปพร.

         ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

และระงับอัคคีภัยภำยในพ้ืนท่ีเขตพระรำชฐำน

        07199-2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรป้องกันและบรรเทำ

         07199-5 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันสถำปนำอำสำสมัครป้องกันภัย

     ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)

         07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน

         07199-4

        07199-6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

สำธำรณภัยข้ันพ้ืนฐำน
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ผลผลิตอ านวยการและช่วยเหลือผู้ประสบภัย บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

บาท

บาท

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 4 ตู้ 22,800         บำท

1,358,000     บำท

10,000         บำท

30,000         บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

และปัญหำเฉพำะหน้ำ 8,000,000     บำท

48,492,500                   

39,071,700         

39,071,700         

39,040,700         

31,000               

1,420,800           

1,420,800           

1,420,800           

8,000,000           

     ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 1 คัน

   1.1 ค่าใช้สอย

         ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

         และสำธำรณภัยทำงสำยด่วน (199)

         ค่ำบ ำรุงรักษำระบบโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ

         และติดต้ังระบบกล้อง DVR แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย

         ค่ำบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ 

         ระบบส ำนักงำนภำยในส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ

         ค่ำน้ ำด่ืมส ำหรับบริโภค

  1.2 ค่าวัสดุ

         07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์ผู้ประสบสำธำรณภัย

         05198-4

     หรือ LED ขำวด ำ 1 เคร่ือง

     หรือ LED สี 2 เคร่ือง

(3) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

         05198-5 (4) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

         05108-8

         05140-1 (2) รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ

     ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
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ผลผลิตปฏิบัติการระงับเหตุ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

บาท

บาท

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

54,400         บำท

(2) พัดลมระบำยอำกำศ ขนำด 8 น้ิว 2 ตัว 5,000           บำท

(3) เคร่ืองโทรศัพท์ 4 เคร่ือง 5,200           บำท

     ขนำด 50 น้ิว 6 เคร่ือง 114,000        บำท

     ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 

     110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 7 คัน 5,950,000     บำท

18,086,600         

24,215,200                   

18,086,600         

10,825,800         

7,260,800           

6,128,600           

6,128,600           

     ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840x2160 พิกเซล 

         05208-25 (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู 2 เคร่ือง

         05101-17 (1) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

         05104-29

         05152-5

   1.1 ค่าใช้สอย

         ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

         ค่ำซ่อมแซมรถดับเพลิงและกู้ภัย

  1.2 วัสดุ

        ค่ำวัสดุประจ ำกำย 3 รำยกำร (ชุดปฏิบัติกำรท่ัวไปสีส้ม 

        คนละ 1 ชุด 1,850 ชุด ,ชุดปฏิบัติกำรท่ัวไปสีกรมท่ำ 

        คนละ 1 ชุด 1,850 ชุด ,หมวกแก๊ปสีด ำ คนละ 1 ใบ 1,850 ใบ)

         05199-9 (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

6,128,600           

        ไฟฉำยส ำหรับกู้ภัย 838 อัน


