
          ส ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนครมีพันธกิจในกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับกรอบนโยบำย
กำรคลัง และล ำดับควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร บริหำรงบประมำณ
ให้กระจำยสู่พ้ืนท่ีได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้บริหำรและหน่วยงำน 

ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกิด
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทัศนคติท่ีดี พร้อมจะสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ

          ส ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนครมีภำรกิจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเงิน
กำรคลัง และภำระผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยของกรุงเทพมหำนคร ทบทวนโครงสร้ำงงบประมำณ จัดท ำ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบำย กรอบวงเงินและกำรจัดสรรงบประมำณ ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของ
แผนกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยของกรุงเทพมหำนคร จัดเตรียม 
จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม เอกสำรงบประมำณ และ
ค ำแถลงงบประมำณ บริหำรงบประมำณหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร วิเครำะห์ ติดตำม ประเมินผลและ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร และกำรขอรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
ของกรุงเทพมหำนครต้ังแต่กระบวนกำรจัดท ำค ำของบประมำณ กำรบริหำร ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินอุดหนุนรัฐบำล รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ังเก่ียวกับ
วิธีกำรงบประมำณ พัฒนำระบบงบประมำณ และวิธีกำรจัดกำรงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
รวบรวม จัดเก็บ จัดท ำ และใช้ประโยชน์ข้อมูลสำรสนเทศทำงด้ำนงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร ตรวจสอบ 
ติดตำมผล กำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรให้บริกำร และประเมินผลสัมฤทธ์ิตำมตัวช้ีวัดของกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ และประสำนเก่ียวกับกำรงบประมำณกับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนครและ
หน่วยงำนอ่ืน รวมท้ังภำรกิจสนับสนุน งำนสำรบรรณ  และธุรกำรของส ำนัก งำนช่วยอ ำนวยกำร งำนกำรประชุม 
กำรเจ้ำหน้ำท่ี กำรเงิน กำรบัญชี งบประมำณ และพัสดุ ตลอดจนแผนงำนของส ำนัก และงำนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะตลอดจนภำรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ : กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ถูกต้องตรง

ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน

- ควำมพึงพอใจของหน่วยรับงบประมำณต่อกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของ
ส ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร 80 ร้อยละ

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ก ำกับดูแลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนให้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้



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

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนระบบงบประมำณ กองวิเครำะห์งบประมำณ 1
เลขำนุกำรส ำนัก (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)

- ข้ำรำชกำร (14) - ข้ำรำชกำร (27) - ข้ำรำชกำร (14)
- ลูกจ้ำงประจ ำ  (12) - ลูกจ้ำงประจ ำ(2) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (1) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

กองวิเครำะห์งบประมำณ 2 กองวิเครำะห์งบประมำณ 3 กองวิเครำะห์งบประมำณ 4
ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)

- ข้ำรำชกำร (14) - ข้ำรำชกำร (14) - ข้ำรำชกำร (14)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

กองวิเครำะห์งบประมำณ 5 กองวิเครำะห์งบประมำณ 6
ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)

- ข้ำรำชกำร (14) - ข้ำรำชกำร (14)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 85,675,900       85,675,900       
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                 -                 
งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -                 -                 
งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 9,803,200         9,803,200         

      95,479,100                  -         95,479,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต
งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 85,675,900      บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ -                บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ -               บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ -               บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 67,516,400       67,516,400       

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ
ผลผลิตงบประมาณ 10,798,200       10,798,200       

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 7,361,300         7,361,300         

85,675,900      85,675,900      

ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
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จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

9,803,200         9,803,200       

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 9,803,200       -               9,803,200       

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
รวม

งบบุคลากร 66,058,900    144,000     1,313,500      67,516,400      
งบด าเนินงาน 16,118,260    409,900        16,528,160      
งบลงทุน 887,040        887,040          
งบเงินอุดหนุน -                 -                
งบรายจ่ายอ่ืน 10,547,500      10,547,500      

รวม

งบประมาณ    66,058,900     144,000    17,431,760        409,900        887,040                  -        10,547,500       95,479,100

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการก าหนดนโยบายและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล การจัดให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ใน
งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และ
และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมท้ังส้ิน บาท     60,015,000     67,516,400     74,268,000     81,694,800   89,864,200
เงินงบประมาณ บาท     60,015,000     67,516,400     74,268,000     81,694,800   89,864,200
เงินนอกงบประมาณ บาท

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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ทางการคลัง”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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

. จ านวนค าของบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณท่ีได้รับ
การวิเคราะห์ ล้านบาท 128,581        134,701        141,113        147,830        155,221       

. จ านวนงบลงทุนท่ีได้รับ
การวิเคราะห์ ล้านบาท 14,308          16,200          16,600          17,000          17,500        

. จ านวนเงินท่ีอนุมัติจัดสรร
เงินงบกลาง ล้านบาท 14,414          16,350          16,760          17,160          17,210        

. จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับบริการ
จากการบริหารจัดการ
เงินอุดหนุนรัฐบาล หน่วยงาน 60                60                60                60                60              

. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
หน่วยรับงบประมาณ ร้อยละ 80                85                90                90                90              

. รวมท้ังส้ิน บาท 6,051,080     10,798,200    11,338,000    11,905,000    12,500,000

. เงินงบประมาณ บาท 6,051,080     10,798,200    11,338,000    11,905,000    12,500,000

. เงินนอกงบประมาณ บาท

แผนงาน: การเงิน การคลังและงบประมาณ

จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม อนุมัติเงินจัดสรร โอน เปล่ียนแปลง 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครท้ังในระดับมหภาคและจุลภาคสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีการจัดหารายได้
น าส่งคลังกรุงเทพมหานคร การก าหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดท าและบริหารงบประมาณ การบริหารการรับจ่ายเงิน

ผลผลิต : งบประมาณ –รหัส 0101003
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีการวางแผนงบประมาณและจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
สามารถจัดท า วิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง” 

กิจกรรมหลัก : เตรียมจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิจารณาค าของบประมาณ น าเสนองบประมาณแก่ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการพิจารณางบประมาณ 

และสภาพคล่องทางการคลัง การบริหารหน้ีสาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดท าบัญชี และการควบคุมวินัยและความเส่ียง

จัดสรรเงินงบประมาณ พิจารณาเปล่ียนแปลงการด าเนินการโครงการต่อเน่ือง พิจารณากันเงินเหล่ือมปี (กรณีไม่มีหน้ี) จัดท า
และพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ สนับสนุนข้อมูลผู้บริหารและเสนอให้ความเห็นชอบรายการ/โครงการและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่กระบวนการจัดท าค าขอ
งบประมาณ การบริหาร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล

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

.

.

.

.

.

. ยานพาหนะ

.

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

. พิจารณาหนังสืออนุมัติ 
อนุญาต  ส่ังการ เร่ือง 7,300            7,500            7,700            7,900            8,100          

. จ านวนการเข้าร่วมประชุม
ของผู้บริหาร คร้ัง 600              700              800              900              1,000          

. จ านวนการเข้าร่วมงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
ของกรุงเทพมหานคร คร้ัง 15                20                25                30                35              

. จ านวนหนังสือเข้า/ออก เร่ือง/ 15,000/ 16,000/ 16,500/ 17,000/ 17,500/
เร่ือง 14,000          13,500          14,000          14,500          15,000        

. จ านวนการรับและติดตาม 
เร่ืองราวร้องทุกข์ เร่ือง 2                  1                  -               -               -             

. จ านวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฎีกา 1,800            1,810            1,825            1,850            1,900          

. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง บาท 16,735,120    4,000,000      4,500,000      5,000,000      5,500,000    

. จ านวนการจัดประชุม
คณะกรรมการและอนุกรรมการ คร้ัง 12                14                16                18                20              

. จ านวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความดูแล ตร.ม. 800              800              800              800              800            

. จ านวนยานพาหนะท่ีอยู่ใน คัน 10                10                10                10                10              
ความดูแล 

. รวมท้ังส้ิน บาท 6,993,740     7,361,300     7,800,000     8,190,000     8,599,500

. เงินงบประมาณ บาท 6,993,740     7,361,300     7,800,000     8,190,000     8,599,500

. เงินนอกงบประมาณ บาท -                 -                 -                 -                 -                

ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงาน

วัตถุประสงค์: : “เพ่ือให้การบริหารงาน การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอ านวยการและบริหารงานท่ัวไปในระดับส านัก”  

ผลผลิต: อ านวยการและบริหารส านัก - รหัส 0103009
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การด าเนินงานภายในของส านัก ส านักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราขการโดยรวมได้รับ
การสนับสนุน ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีการอ านวยประสานงาน และสนับสนุนการบริหารท่ัวไป
ภายในหน่วยงานและส่วนราชการ”  

กิจกรรมหลัก : อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน อาคารสถานท่ีและ
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งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต บาท

.

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท

1. งบบุคลากร บาท

1.1 เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 55,403,600    บาท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 3,324,400     บาท

01106-1  เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 1,071,600     บาท

01107-1  เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 1,869,600     บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 43,800         บาท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 12,900         บาท

1.2 ค่าจ้างประจ า	 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจ า 3,954,800     บาท

01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 237,300        บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 86,800         บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า 54,100         บาท

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว	 บาท

02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 112,800        บาท

02102-1 7,200           บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 24,000         บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 10,000         บาท

03135-1      1,296,000 บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 7,200           บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 300              บาท

85,675,900                    

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

1,313,500           

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

67,516,400                    

67,516,400          

61,725,900          

4,333,000           

144,000              

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง
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ผลผลิตงบประมาณ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

บาท

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-1

         25,510 บาท

05105-2

24,510         บาท

05119-5

     คร้ังละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 2 เคร่ือง 36,000         บาท

05198-6 (4) เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

    และเข้าเล่มมือโยก 1 เคร่ือง 19,300         บาท

    ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เคร่ือง

(3) เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) พร้อม

    โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

    ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เคร่ือง

     ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริการแก้ไขระบบฐานข้อมูล

     ด้านงบประมาณ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

405,780              

10,371,080          

     ค่าอาหารท าการนอกเวลาและค่าเบ้ียประชุม

10,798,200                    

10,263,080          

8,698,700           

1,158,600           

108,000              

213,320              

แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

213,320              

213,320              

          ค่าโทรศัพท์เคล่ือน

(2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน

     ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

     ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ

     และค่าเคร่ืองแต่งกาย

     ค่าจ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯลฯ

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค
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05199-3 (5) สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

    แบบท่ี 2   2 เคร่ือง 54,000         บาท

05199-4 (6) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 

    แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 1 เคร่ือง 15,000         บาท

05199-7 (7) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 

    แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที) 1 เคร่ือง 26,000         บาท

05199-8 (8) เคร่ืองพิมพ์ไร้สายพกพา ขาวด า-สี 1 เคร่ือง 13,000         บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 213,800        บาทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

213,800              
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ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

         1.1.2 ค่าใช้สอย 1,414,300 บาท

     ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ

     เป็นรายบุคคล ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

        ค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และค่าบริการอินเตอร์เน็ท

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05101-2

316,720        บาท

05105-1

    จัดท า การบริหาร และการติดตามและประเมินผล

357,000        บาท

        ความเร็วสูง

    งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 21 เคร่ือง

(2) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ส าหรับการประชุมเพ่ือการ 

(1) เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานกระจายลม

    4 ทิศทาง ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดต้ังและ

    ร้ือถอน 2 เคร่ือง

     ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ

     ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบ้ียประชุม 

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

     ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน

     ทางวิชาการ และค่าคุมสอบและค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

     ปฏิบัติการในการสอบ

     ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1,774,800           

7,361,300                     

5,855,180           

2,666,080           

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

673,720              

673,720              

673,720              

301,900              

6,157,080           
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3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร         530,500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

530,500              
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจ่ายอ่ืน

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

    เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  

    ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 

    ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 4,849,800     บาท

07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 

    เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า

    ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน

    ส าหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 4,953,400     บาท

9,803,200                     


