
ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการจัดสวัสดิการอยางทั่วถึง

มีอาชีพและรายไดที่มั่นคง

 - รอยละของผูสูงอายุที่พักอาศัยในบานผูสูงอายุบึงสะแกงามและบานผูสูงอายุ

บางแค 2 มีความ พึงพอใจตอการไดรับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหที่พักอาศัย

สําหรับผูสูงอายุ 80 รอยละ

 - รอยละของเครือขายประชาสังคมกรุงเทพมหานครที่เขารับ การอบรมสัมมนา

มีความรูดานสวัสดิการชุมชนเพิ่มขึ้น 80 รอยละ

- ยอดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 5 รอยละ

สังคมแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุงเนนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะหแกเด็ก สตรี ครอบครัว

          สํานักพัฒนาสังคม มีพันธกิจ"เปนองคกรในการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งทางสังคม" ซึ่งการจะไปสู

พันธกิจดังกลาวมีภารกิจหลัก 3 ประการ ไดแก

           ภารกิจหลักที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ เชน การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน การวางแผนเงนิออม และการจัดหาและพัฒนาที่อยูอาศัย

สําหรับผูมีรายไดนอย เปนตน โดยอาศัยกลไกกระบวนการมีสวนรวม จากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนมีการเรียนรู วางแผน รวมคิด รวมสรางและเกิดเปนเครือขายในการแกไขปญหาตางๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          ภารกิจหลักที่ 2 มีภารกิจในการจัดบริการสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาคและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

สรางความเปนธรรม ความเสมอภาคในการดํารงชีวิต คุมครอง และพิทักษสิทธิของบุคคล รวมทั้งการสงเสริมและจัดสวัสดิการ

ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูประสบปญหาทางสังคม เชน การจัดสวัสดิการในรปูของสถานบานบางแค 2 

ศูนยคัดกรองชวยเหลือ ผูดอยโอกาส ศูนยสรางโอกาสเด็ก การใหการสงเคราะหรองรับการชวยเหลือในเบื้องตน

แกกลุมเปราะบางดังกลาว

          ภารกิจหลักที่ 3 เปนภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน

และเครือขาย และสงเสริมใหบุคคลมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง มีระบบการจัดการอาชพีและการแสวงหารายไดที่สามารถ

เพิ่มโอกาสใหแกกลุมผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ และผูที่อยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิต ไดแก

การฝกอาชีพของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพ/สรางมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร 

(OTOP และ Bangkok Brand)  อบรมประชาชนทั่วไป ผูผลิต/ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนกรุงเทพมหานครใหมีความรู

ทักษะในดานการพัฒนาผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีดานการเกษตรสมัยใหม พัฒนาสินคาเกษตรแปรรปู และเพิ่มยอดขาย

ผลผลิตการเกษตรที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร เปนตน



อํานวยการ

ผูอํานวยการสํานัก (1)

รองผูอํานวยการสํานัก (2)

สํานักงานเลขานุการ สํานักงานสวัสดิการสังคม สํานักงานการพัฒนาชุมชน

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

- ขาราชการ (31) - ขาราชการ  (54) - ขาราชการ (35)

- ลูกจางประจํา (8) - ลูกจางประจํา (40) - ลูกจางประจํา (9)

- ลูกจางช่ัวคราว (1) - ลูกจางช่ัวคราว (17) - ลูกจางช่ัวคราว (-)

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

สํานักงานการสงเสริมอาชีพ กองนโยบายและแผนงาน

ผูอํานวยการสํานักงาน (1) ผูอํานวยการกอง (1)

- ขาราชการ (177) - ขาราชการ (21)

- ลูกจางประจํา (66) - ลูกจางประจํา (4)

- ลูกจางช่ัวคราว (31) - ลูกจางช่ัวคราว (-)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

สํานักพฒันาสังคม

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางผลผลติ 395,677,000   395,677,000     

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                -                  

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                -                  

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม 25,357,200     25,357,200       

   421,034,200                      -       421,034,200

ข) งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 371,135,000   บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 24,542,000    บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 23,049,400    บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 1,492,600      บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลติรายจายบุคลากร 172,109,650   172,109,650     

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
ผลผลติอํานวยการและบริหารสํานัก 14,343,790     14,343,790       

ดานเศรษฐกิจและการพาณิชย

แผนงานสงเสริมอาชีพและการพาณิชย

ผลผลติฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน 125,726,050   125,726,050     

ผลผลติสงเสริมการเกษตร 2,640,900       2,640,900        

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 161,600         161,600           

โครงการสงเสริมความรูเทคโนโลยีดานการเกษตร 121,200         121,200           

โครงการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม 80,000           80,000             

โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร 128,000         128,000           

ผลผลติพัฒนาธุรกิจและผูประกอบการ 549,600         549,600           

โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 6,000,000       6,000,000        

โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000       4,200,000        

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑกรงุเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 12,000,000     12,000,000       

โครงการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร 358,600         358,600           

ดานพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง

แผนงานพัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง

ผลผลติพัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน 37,881,210     37,881,210       

ผลผลติสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 15,905,900     15,905,900       

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรงุเทพมหานคร 533,000         533,000           

โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว  และผูดอยโอกาส 959,600         959,600           

ผลผลติบานพักและศูนยบริการผูสูงอายุ 1,977,900       1,977,900        

395,677,000   -                    338,419,390    

สํานักพัฒนาสังคม

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ดาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

รวมงบประมาณตามโครงสรางผลผลิต
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ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

25,357,200     25,357,200      

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 25,357,200    -                    25,357,200      

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา

คาจางชั่วคราว คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนนุ รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 162,114,450   7,200,000   2,795,200       172,109,650    

งบดําเนินงาน 137,481,200   11,235,500    148,716,700    

งบลงทุน 6,579,550    6,579,550       

งบเงินอดุหนุน 29,510,700     29,510,700      

งบรายจายอื่น 64,117,600          64,117,600      

รวม

งบประมาณ   162,114,450   7,200,000   140,276,400    11,235,500    6,579,550     29,510,700          64,117,600     421,034,200

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้
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ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การดําเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

การจัดใหมีสิ่งจูงใจ ขอมูลขาวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัตงิาน

ผลผลิต : รายจายบุคลากร - รหัส 0102005

เชน เงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจาย

ในลักษณะงบดังกลาว

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท 170,635,300 172,109,650  

เงินงบประมาณ บาท 170,635,300 172,109,650  

เงินนอกงบประมาณ บาท

สํานักพัฒนาสังคม

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุงเนนประสิทธิภาพ โปรงใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุน

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา
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แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร

สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผูบริหาร และตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดใหมีการสนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงาน

สวนกลางใหแกหนวยงานตางๆ ในกรุงเทพมหานครและการอํานวยการและบริหารงานทั่วไปในระดบัสํานัก

ผลผลิต : อํานวยการและบริหารสาํนัก - รหัส 0103009

ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการประสานงาน และสนับสนนุการบริหารทั่วไปภายในหนวยงาน

และสวนราชการ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนการสั่งการของผูบริหารสํานัก เรื่อง           9,000              9,000              9,000            9,000        10,500

จํานวนการเขารวมประชุมของผูบริหาร ครั้ง               75                  80                  85                90            100

จํานวนหนังสือเขา เรื่อง           2,450              2,450              2,450            2,450         3,000

จํานวนหนังสือออก เรื่อง           2,450              2,450              2,450            2,450         3,000

จํานวนฎีกาเบิกจายเงิน ฎีกา           5,025              5,030              5,040            5,050         6,000

จํานวนใบเสร็จ ฉบับ         20,624            21,655            22,738           23,875        24,000

จํานวนใบนําสงเงิน ฉบับ             160                160                160               160            170

จํานวนการจัดซื้อจัดจางจัดหา รายการ/ครั้ง             155                153                165               175            190

จํานวนการรางระเบียบขอบังคับ

ตรวจรางสญัญา ทําสัญญา  

สอบสวนวินัย ใหคําปรึกษา เรื่อง             815                815                815               815            900

จํานวนการตอนรับคณะศึกษาดูงาน/

คณะกรรมการสภา คณะ               30                  30                  30                30             30

จํานวนการจัดประชุมคณะกรรมการ

และอนุกรรมการ ครั้ง               34                  38                  42                46             50

จํานวนพื้นที่ที่อยูในความดูแล ตร.ม.         75,674            75,674            75,674           75,674        75,674

จํานวนยานพาหนะที่อยูในความดูแล คัน               66                  66                  66                66             66

รวมทั้งสิ้น บาท 57,751,739 14,343,790    

เงินงบประมาณ บาท 57,751,739 14,343,790    

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพื่อใหการบริหารงาน การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค : เพื่อใหการดําเนินงานภายในของสํานัก สํานักงาน กอง และฝาย หนวยงานและสวนราชการโดยรวมไดรับการสนบัสนุน

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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ดานเศรษฐกิจและการพาณิชย

แผนงาน : สงเสริมอาชีพและการพาณิชย

ภายในประเทศและตางประเทศ  ผูประกอบพาณิชยกรรมดําเนนิธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และสงเสริมใหพลเมอืงกรุงเทพมหานคร

มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได สามารถพึ่งพาดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง ผูเขาสูตลาดแรงงาน มีความรูฝมือ และทักษะในการประกอบอาชีพตาม

ความตองการของตลาด โดยจัดใหมีการสอนวิชาชีพพื้นฐานระยะสั้น การฝกแรงงานระดับฝมอืพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพฝมือทักษะ

แรงงานในระดับอาชีพและสงเสริมพัฒนาภาคการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และจัดหาแหลงเงินเพื่อการ

ลงทุน ตลอดจนกํากับดูแลสถานประกอบการใหดําเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และการจดทะเบียน

ผลผลิต : ฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน – รหัส 0302001

ไปใชประกอบอาชีพได (วัดที่แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน) และยกระดับฝมือแรงงานใหมีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดใหมีโรงเรียน

ฝกอาชีพและศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร แนะแนวและสอนวิชาชีพระยะสั้น การสอนในระดับเตรียมตัวมีงานทํา พัฒนาศักยภาพ

การทํางาน เพิ่มพูนทักษะอาชีพ และการบริหารจัดการอาชีพ ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน มีการพัฒนา

และบริหารหลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาของ

โรงเรียนฝกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรนิเทศการสอน ทะเบียนและประเมินผล กิจกรรมนักศึกษา) บริหารจัดการโรงเรียนฝกอาชีพ และศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

(อํานวยการและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อาคารและสถานที่ เทคโนโลยีและสารสนเทศ) 

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น คน         20,624            21,655            22,738           23,875        23,900

จํานวนนักเรียนที่สาํเร็จการศึกษา คน         19,124            20,155            21,238           22,375        22,400

จํานวนผูที่ไดรับการทดสอบมาตรฐาน

ฝมอืแรงงาน คน             180                180                180               180            180

รวมทั้งสิ้น บาท 146,895,240 125,726,050  

เงินงบประมาณ บาท 146,895,240 125,726,050  

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพื่อใหประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความรูในวิชาชีพตามความสนใจ (วัดที่หลักสูตรตรงตามความตองการ) สามารถนํา

กิจกรรมหลัก : จัดการสอนวิชาชีพ (หมวดวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม) บริหารการศึกษา (พัฒนาและบริหาร

วัตถุประสงค : เพื่อใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีความเขมแข็ง เอื้ออํานวยตอการลงทุนและการประกอบธุรกิจทั้งจาก

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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ผลผลิต: สงเสริมการเกษตร – รหัส 0302002

 (productivity) โดยสงเสริมใหเกษตรกรมคีวามรูที่ถูกตองและเหมาะสมและมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและ

เทคโนโลยีใหมๆ

สาธิตทางการเกษตร สนับสนุนการดาํเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม ราย/ครั้ง 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20

จํานวนการฝกอบรมถายทอดความรู เรื่องหรือ 4                4                   4                   4                 4              

หลักสูตร/

คน

รวมทั้งสิ้น บาท  31,569,430 2,640,900      

เงินงบประมาณ บาท  31,569,430 2,640,900      

เงินนอกงบประมาณ บาท

รหัส 0302002-07199-1

เจาหนาที่สงเสริมอาชีพดานการเกษตร สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในกรุงเทพมหานครเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อใหองคกร

ดานการเกษตรมีความเขมแข็งยั่งยืน และมีความมั่นคงในสายอาชีพ

การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑในสินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูเขาอบรมสามารถนํา

ความรูไปสงเสริมพัฒนาใหแก

เกษตรกรได รอยละ                  80

รวมทั้งสิ้น บาท         161,600

เงินงบประมาณ บาท         161,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : จัดอบรม แบบไป - กลับ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรดานการเกษตรไดเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีแผนใหม เพิ่มวิสัยทัศนดานการเกษตรใหแก

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 6 มิตทิี่ 6.1 เปาประสงคที่ 6.1.2.1 สนบัสนุนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปรับใชเครื่องมือทางการผลิต  

วัตถุประสงค : เพื่อใหเกษตรกรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลติทางการเกษตร

กิจกรรมหลัก : ตรวจเยี่ยมและใหคําปรึกษา สนับสนุนการจัดต้ังกลุมเกษตรกร ฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาวิจัยและ

161,600                   
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รหัส 0302002-07199-2

เจาหนาที่ โดยมุงเนนการเกษตรปลอดสารพิษ 

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 6 มิตทิี่ 6.1 เปาประสงคที่ 6.1.2.1 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครเพื่อ

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการ

ที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตรที่ผานการ

ฝกอบรมและสามารถนําความรูไป

ปฏิบัติได รอยละ                  80

รวมทั้งสิ้น บาท         121,200

เงินงบประมาณ บาท         121,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

รหัส 0302002-07199-3

 - เพื่อเผยแพรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อสินคาเกษตรไดมาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของเกษตรกร นักเรียน 

ประชาชน ทั่วไปที่เขาชมนิทรรศการ 

สามารถนําความรูไปปฏิบัติได รอยละ                  80

รวมทั้งสิ้น บาท           80,000

เงินงบประมาณ บาท           80,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม

80,000                    

วัตถุประสงค :

 - เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปไดนําทฤษฎีใหมไปประยุกตใชในกิจกรรมของตนเองและครอบครัว

โครงการสงเสริมความรูเทคโนโลยีดานการเกษตร

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีดานการเกษตรแผนใหมใหแกเกษตรกร ผูประกอบการ ประชาชนและ

121,200                   

สินคาเกษตรไดมาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมศึกษาดูงาน แบบไป - กลับ

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 6 มิตทิี่ 6.1 เปาประสงคที่ 6.1.2.1 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมหลัก : จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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รหัส 0302002-07199-4

 - เพื่อรวมสนับสนุนโครงการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

เกษตรไดมาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการ

ที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตรที่ผานการ

ฝกอบรมและสามารถนําความรูไป

ปฏิบัติได รอยละ                  80

รวมทั้งสิ้น บาท 128,000        

เงินงบประมาณ บาท 128,000        

เงินนอกงบประมาณ บาท

128,000                   

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 6 มิตทิี่ 6.1 เปาประสงคที่ 6.1.2.1 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อสินคา

กิจกรรมหลัก : จัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ แบบไป-กลับ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค :

 - เพื่อใหเกษตรกรที่มีปญหาดานการเกษตรในพื้นที่หางไกลสามารถเขาถึงการบริการทางวิชาการและไดรับการแกไขปญหาดานการเกษตร

 - เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาดานการเกษตรในกรุงเทพมหานครรวมกัน

 - เพื่อสงเสริมการเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรและเปนการเพิ่มชองทางการตลาดอีกทางหนึ่งใหแกเกษตรกร
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ผลผลิต : พัฒนาธุรกิจและผูประกอบการ – รหัส 0302003

มีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใชในการดําเนินกิจการ โดยจัดใหมีการฝกอบรมผูประกอบการรายใหมและผูประกอบการรายเดิมใหมีความรู

ในการพัฒนาธุรกิจ (เชน การพัฒนาผลติภัณฑการบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ) การสนับสนุนและสงเสริมการจัดหาตลาดสําหรับ

จําหนายผลิตภัณฑ การประสานแนะนําแหลงเงินทุน และสนบัสนุนเครือขายผูประกอบการผลติภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)

จัดฝกอบรมผูประกอบการ (หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพเชิงธุรกิจ) จัดหาตลาดและแนะนําแหลงเงินทุน บริหารจัดการ

ศูนยจําหนายผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร จัดงานสงเสริมการตลาด  

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับ

การจดทะเบียน ราย               -                  450                  -                   -              500

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับ

การใหคําแนะนํา ราย             150                200                250               300            200

จํานวนผูสนใจ/ผูประกอบการที่ไดรับ คน/

ชั่วโมงการฝกอบรม การฝกอบรม 250/250 80/80 80/80 80/80 80/80

รวมทั้งสิ้น บาท  39,791,040 549,600        

เงินงบประมาณ บาท  39,791,040 549,600        

เงินนอกงบประมาณ บาท

รหัส 0302003-07199-1

ชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดมสีถานที่จําหนาย/แสดงสินคา มีรายไดเพิ่มมากขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียนและเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

ระยะเวลา 5 วัน

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของยอดจําหนายผลิตภัณฑ

กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น รอยละ 10                 

รวมทั้งสิ้น บาท 6,000,000      

เงินงบประมาณ บาท 6,000,000      

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธใหผูผลิต ผูประกอบการผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 6 มิตทิี่ 6.1 เปาประสงคที่ 6.1.3 สนบัสนุนและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูประกอบธุรกิจรายยอยสามารถพัฒนากระบวนการผลติและผลิตภัณฑ เขาถึงแหลงเงินทุน ตลาด และกลุมอาชีพ

กิจกรรมหลัก : คัดสรรผูประกอบการผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ตรวจเยี่ยมและใหคําปรึกษาผูประกอบการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ครั้ง

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

6,000,000                
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รหัส 0302003-07199-2

อรอยของด ี50 เขต และผลิตผลทางการเกษตรของกรุงเทพมหานครใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางในหมูผูบริโภค และมีสถานที่แสดง

สินคาอยางตอเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของยอดจําหนายผลิตภัณฑ

ชุมชนเพิ่มข้ึน รอยละ 10                 

รวมทั้งสิ้น บาท 4,200,000      

เงินงบประมาณ บาท 4,200,000      

เงินนอกงบประมาณ บาท

รหัส 0302003-07199-3

(Bangkok Brand) สรางภาพลักษณหลักประกันความนาเช่ือถือ เผยแพรประชาสัมพันธและสงเสริมชองทางการจัดจําหนาย ใหเปนที่รูจัก

และยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผลติภัณฑที่ไดระดับสงูข้ึน รอยละ 10                 

รวมทั้งสิ้น บาท 12,000,000 

เงินงบประมาณ บาท 12,000,000 

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานร ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023

4,200,000                

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับเปนผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 6 มิตทิี่ 6.1 เปาประสงคที่ 6.1.4 ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ 

กิจกรรมหลัก : ดําเนินกิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑชุมชนใหเปนไปตามเกณฑคัดสรรผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)

12,000,000               

โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑชุมชนกรุงเทพมหานคร อาหาร

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 6 มิตทิี่ 6.1 เปาประสงคที่ 6.1.3 สนบัสนุนและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในกรุงเทพมหานคร
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รหัส 0302003-07199-4

ของผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร และนําไปสูการผลติสินคาในเชิงนวัตกรรม

50 เขตผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนกรุงเทพมหานคร และวิสาหกิจชุมชน แบบไป - กลับ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูประกอบการผลติภัณฑ

กรุงเทพมหานครที่ผานการฝกอบรม

และสามารถนําความรูไปใชในการ

ประกอบธุรกิจ รอยละ 80                 

รวมทั้งสิ้น บาท 358,600        

เงินงบประมาณ บาท 358,600        

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก ผูประกอบการผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร ผูประกอบการ OTOP ผูประกอบการของดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

358,600                   

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการผลิตภัณฑกรุงเทพมหานครไดพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ พัฒนามาตรฐาน

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 6 มิตทิี่ 6.1 เปาประสงคที่ 6.1.4 ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ 
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ดานพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง

แผนงาน : พัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง

สวนรวมและพึ่งตนเองได โดยจัดใหมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน เสริมสรางศักยภาพของผูนําชุมชน 

องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการสรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน – รหัส 0703001

จัดบริการไดตรงตามความตองการ โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวเปนกลุม เสริมสรางศักยภาพผูนํากลุมหรือองคกรหลักในการขับเคลื่อน

กระบวนการชุมชน ใหการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการสรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัย 

ตลอดจนสนับสนุนกลุมอาชีพและกลุมออมทรัพยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

การจัดทาํแผนชมุชน สนับสนนุโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาเขต สงเสริมและสนับสนุนการสรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัย

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนที่มีอยู ชุมชน 2,017          2,017             2,017             2,017           2,030        

จํานวนชุมชนที่มีแผนชุมชน  ชุมชน 2,017          2,017             2,017             2,017           2,030        

รวมทั้งสิ้น บาท  47,658,200 37,881,210    

เงินงบประมาณ บาท  47,658,200 37,881,210    

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพและความสามารถในการจัดการชุมชนบนหลักการมี

วัตถุประสงค : เพื่อใหชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชนและกิจการชุมชนไดเอง และใหกรุงเทพมหานครสามารถ

กิจกรรมหลัก : สงเสริมการจัดต้ังชุมชนและกรรมการชุมชน สงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน เสริมศักยภาพผูนําชุมชน สนับสนุน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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ผลผลิต : สงเคราะหและสวัสดิการสังคม – รหัส 0703002

 - เพื่อใหเด็ก สตรี และผูสูงอายุที่มีภาวะยากลําบาก ไดรับการบรรเทาความเดือดรอน โดยจัดใหมีเงินทุนชวยเหลือและแจกเครื่องยังชีพ

 - เพื่อใหการใชความรุนแรงในครอบครัวโดยไดรับการปองกันและแกไข โดยจัดใหมีกองทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของชุมชน

   ในการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหา

 - เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาเศรษฐกิจไมมีกําลังทรัพยเพียงพอ ไดรับการดูแลเอาใจใส อันเปนการบรรเทาปญหา

   ทางสังคม โดยจัดใหมีการคัดกรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิต

 - เพื่อสงเสริมใหสตรีมีบทบาทและความเสมอภาคทางสังคม โดยจัดใหมีสงเสริมสทิธิของสตรี สรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

   และเพิ่มพลังในตนเอง สนับสนุนการมีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และเต็มศักยภาพ 

 - เพื่อยกระดับและพัฒนาศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียนใหมีคุณภาพเขาสูเกณฑมาตรฐานกรุงเทพมหานครเปนไปตามมาตรฐานศูนยเดก็เลก็

   แหงชาติ โดยสงเสริมและพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร

 - เพื่อใหผูพิการและผูดอยโอกาสซึ่งมีความเดือดรอน ยากจน ไรที่พึ่ง และผูสูงอายุ สามารถดํารงชีพอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย

   โดยจัดเบ้ียยังชีพชดเชยการสูญเสียรายไดบางสวนจากการที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ สงเคราะหชวยเหลือทางการเงิน

   และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทางสังคมตางๆ 

 - เพื่อใหเกิดกลไกการขับเคลื่อนการแกปญหาการดําเนินงานดานคนไรท่ีพึ่งและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดใหมี

   ศูนยประสานงานและชวยเหลือคนเรรอนไรที่พึ่งในพื้นท่ีสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

กลไกการดําเนินงานดานสวัสดกิารสังคม ยกระดับและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ดําเนินการศูนยประสานงาน

และชวยเหลือคนเรรอนไรที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผูประสบปญหาความเดือนรอน

ที่ไดรับการชวยเหลอื คน 3,958          -                -                -              

การดําเนินการศูนยประสานงาน

และชวยเหลือคนเรรอนไรที่พึ่งใน

พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร คน 1,149          1,206             1,266             1,329           1,395        

รวมทั้งสิ้น บาท  40,775,494 15,905,900    

เงินงบประมาณ บาท  40,775,494 15,905,900    

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค :

กิจกรรมหลัก : สงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ ที่อยูในสภาพยากลําบาก สงเสริมและพัฒนา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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รหัส 0703002-07199-2

แหงชาติและสงเสริมศักยภาพอาสาสมัครผูดแูลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานครใหมีความรูในการดูแลเฝาระวังและ

สามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษาตามความตองการ กลยุทธที่ 3.3.1.2 การพัฒนาศักยภาพของเด็ก

ระยะเวลาดําเนินการ  ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี

พัฒนาการสมวัย รอยละ 85                 

รวมทั้งสิ้น บาท 533,000        

เงินงบประมาณ บาท 533,000        

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค : สงเสริมและสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

สอดคลองกับประเด็นยุทธที่ 3 ยุทธศาสตรยอย ที่ 3.3 เปาประสงคที่ 3.3.1 เด็กที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับ

กิจกรรมหลัก : จัดอบรม/สัมมนาใหความรูสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานใหกับอาสาสมัครผูดูแลเด็กและผูเก่ียวของ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

533,000                   
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ผลผลิต : บานพักและศูนยบริการผูสูงอายุ – รหัส 0703003

 - เพื่อใหผูสงูอายุหญิงในกรุงเทพมหานครที่ยากจน เดือดรอน ไมมทีี่อยูอาศัย ขาดผูดแูล ขาดผูใหความชวยเหลอื หรือ ไมสามารถอยูกับ

   ครอบครัวไดอยางปกติสุข มีปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดาํรงชีวิตได โดยจัดใหมีสถานสงเคราะหและอุปการะที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย

   และประหยัด

 - เพื่อใหผูสงูอายุในกรุงเทพมหานครที่ประสบปญหาความทุกขยากเดือนรอน ไรที่อยูอาศัย ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ไดรับการชวยเหลือ

   เฉพาะหนาโดยจัดใหมีสถานที่พักพิงชั่วคราวและประสานการสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

 - เพื่อใหผูสงูอายุไดมีโอกาสทํากิจกรรมอันมีคุณคา ไดพบปะสังสรรคและสรางสัมพันธภาพอันดรีะหวางกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมนนัทนาการ

   กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การใหขอมูลขาวสาร และกิจกรรมเครือขายแกผูสูงอายุ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูสูงอายุหญิงที่เขารับบริการ

(บานผูสูงอายุบางแค 2)  คน 140            140               140               140              140           

จํานวนผูสูงอายุที่เขารับบริการ 

(บานพักผูสูงอายุบึงสะแกงาม) คน  - 64                 120               120              120           

จํานวนผูสูงอายุที่เขารับบริการ

(ศูนยบริการผูสูงอายุดินแดง)  คน 400            440               458               535              590           

ความสามารถในการรองรับผูสูงอายุ

ที่มาใชบริการ 

(ศูนยบริการผูสูงอายุดินแดง) ราย 11,700        12,870           14,160           15,580          17,140       

รวมทั้งสิ้น บาท 17,029,937 1,977,900      

เงินงบประมาณ บาท 17,029,937 1,977,900      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค :

กิจกรรมหลัก : บริการบานผูสูงอายุหญิง บานพักผูสูงอายุและศูนยบริการผูสูงอายุ
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งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต บาท

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1 เงินเดือน 116,443,250    บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 6,868,900       บาท

01104-1 เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.) 24,000            บาท

01106-1 เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 1,177,200       บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 3,740,000       บาท

01108-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 83,500            บาท

01109-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 19,900            บาท

01110-1 คาวิทยฐานะ (คร)ู 3,712,800       บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 28,081,100      บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 1,531,100       บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 348,800          บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 83,900            บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 5,392,900       บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 607,100          บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 1,200,000       บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 145,200          บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 207,000          บาท

03135-1 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 1,905,600       บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 502,200          บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 35,200            บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

172,109,650                    

172,109,650   

132,069,550   

30,044,900     

7,200,000      

2,795,200      

395,600,600                    

สํานักพัฒนาสังคม
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

สวนใหญเปนคาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

และคาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและประเมิน

ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย  

คาบํารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายฯ

และคาจางบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสําหรับรถครัวสนามเคลื่อนที่  

คาวัสดุสํานักงาน และคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง 30,900            บาท

05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู  1 เครื่อง 45,500            บาท

05101-10 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน

ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง 96,600            บาท

05101-11 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง 43,000            บาท

4,536,600      

334,000         

841,590         

841,590         

841,590         

14,267,390                      

12,312,500     

11,978,500     

1,017,100      

6,424,800      
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05105-1 (5) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510            บาท

05105-3 (6) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 6 เครื่อง 153,060          บาท

05108-12 (7) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู 11,400            บาท

05119-8 (8) เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา

สงเอกสารไดคร้ังละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000            บาท

05143-1 (9) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 3 ชุด 27,000            บาท

05148-2 (10) เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 1 ตัว 2,800             บาท

05148-6 (11) เกาอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเทาแขน 

แบบปรับระดับได 6 ตัว 13,200            บาท

05148-9 (12) เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 1 ตัว 2,800             บาท

05199-1 (13) กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล พรอมอุปกรณ 1 ชุด 157,000          บาท

05199-2 (14) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

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

05199-3 (15) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,510            บาท

05199-4 (16) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510            บาท

05199-6 (17) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 

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

05203-1 (18) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเรว็ 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500            บาท

05203-3 (19) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเรว็ 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง 120,000          บาท
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3. งบรายจายอื่น บาท

07103-2 (1) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายงานพัฒนาสังคมสูความเปนมืออาชีพ 309,400          บาท

07103-3 (2) คาใชจายในการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองคกร 803,900          บาท

1,113,300      
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ดานเศรษฐกิจและการพาณิชย

แผนงานสงเสริมอาชีพและการพาณิชย

ผลผลิตฝกอาชีพและพฒันาฝมือแรงงาน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

สวนใหญเปนคาตอบแทนวิทยากร

คาตอบแทนครูผูสอนเวลาพิเศษ 

และคาตอบแทนวิทยากร (ฝกอาชีพสัญจร) ฯลฯ

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินฯ 

คาจางทําความสะอาดอาคาร

และคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญคาวัสดุฝกวิชาชางตางๆ

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

และคาวัสดุฝกอาชีพสัญจร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัทเคลื่อนที่

คาโทรศัพท คาบริการอินเตอรเน็ทความเรว็สูง

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05199-1 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 2 เครื่อง 17,800            บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

05199-3 (1) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง ตีนตะกุย 2 เครื่อง 77,700            บาท

05199-5 (2) จักรกระบอกตั้ง 1 เครื่อง 38,250            บาท

05199-6 (3) เครื่องปอกหนัง  1 เครื่อง 42,000            บาท

05199-7 (4) เครื่องอัดหนัง 1 เครื่อง 21,150            บาท

05199-8 (5) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV ) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 

ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง 23,000            บาท

05199-9 (6) เครื่องบดกาแฟ 1 เครื่อง 21,000            บาท

14,429,600     

18,315,000     

10,742,000     

4,916,950      

4,916,950      

4,916,950      

125,726,050                    

120,809,100   

110,067,100   

77,322,500     
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05199-10 (7) เครื่องชงกาแฟ 2 หัวชง 1 เครื่อง 199,000          บาท

05199-17 (8) เกาอี้โครงเหล็กบุนวมแบบมีพนักพิง 30 ตัว 18,000            บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

05199-34 (1) เตาครวัไทย 2 หัวเตา  2 เตา 62,400            บาท

05199-39 (2) จักรลาแบบกระเปาหิ้ว  1 คัน 45,000            บาท

05199-41 (3) เครื่องทําสีผมแบบอินฟาเรด 1 เครื่อง 18,000            บาท

05199-42 (4) เครื่องอบผมชนิดพนไอน้ําแบบนาโนมิก  1 เครื่อง 28,600            บาท

05199-43 (5) เครื่องดัดผมแบบดิจิตอล  1 เครื่อง 15,600            บาท

05199-46 (6) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 8  เครื่อง 308,080          บาท

05199-50 (7) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรบังานสํานักงาน 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020            บาท

05199-61 (8) เกาอี้ทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ,

อํานวยการตน 2 ตัว 10,800            บาท

05199-62 (9) เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 2 ตัว 5,600             บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

05199-64 (1) ชุดรบัแขก (โซฟา) 1 ชุด 16,230            บาท

05199-65 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง 27,200            บาท

05199-68 (3) ตูแชดอกไม แบบ 3 ประตู 1 ตู 51,250            บาท

05199-71 (4) ไมโครโฟนไรสาย ติดกลองภาคสนาม  1 ตัว 15,170            บาท

05199-73 (5) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

ขนาด 55 นิ้ว  4 เครื่อง 92,000            บาท

05199-74 (6) ขาตั้งโทรทัศนเคลื่อนที่ 1 ชุด 13,000            บาท

05199-80 (7) กลองไมโครสโคป 1 เครื่อง 19,390            บาท

05199-82 (8) เครื่องตรวจวัดคุณลักษณะมอเตอร

แบบอัจฉรยิะ (Smart Sensor) 2 เครื่อง 50,400            บาท

05199-83 (9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง)  แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง 136,500          บาท
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05199-89 (10) กลองไฟเรืองแสง (UV box)  1 กลอง 9,200             บาท

05199-90 (11) กลองไฟเบอรใยแกวนําแสง (Fiber optic) 1กลอง 9,250             บาท

05199-92 (12) เครื่องอบผมไมโครมีส  1 เครื่อง 26,300            บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

05199-105 (1) จักรอุตสาหกรรม กะโหลกใหญ ตีนตะกุย 2 คัน                                       100,000          บาท

05199-106 (2) จักรลาแบบ  5 เสนดาย  2 คัน  63,700            บาท

05199-108 (3) สวานโรตารี่ ขนาดไมนอยกวา 800 วัตต  1 เครื่อง 5,100             บาท

05199-109 (4) แทนยกคอมเพรสเซอรแอร  1 เครื่อง        65,000            บาท

05199-110 (5) แทนอัดไฮดรอลิค  30 ตัน  1 เคร่ือง             33,000            บาท

05199-111 (6) ปมลม ขนาด 5 แรงมา  3 สูบ  1 เครื่อง  80,000            บาท

05199-113 (7) เครื่องวิเคราะหสภาพเครื่องยนต  1 เครื่อง 98,000            บาท

05199-114 (8) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรบังานสํานักงาน 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020            บาท

05199-115 (9) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,510            บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)

05199-118 (1) เครื่องเลื่อยฉลุ  1 เครื่อง  15,000            บาท

05199-127 (2) เครื่องอบผมไอน้ําแบบไอออนนาโน 1 เครื่อง  32,500            บาท

05199-133 (3) อางลางจานสเตนเลส 2 หลุม 2 ชุด  56,000            บาท

05199-134 (4) จักรลา  2 คัน  116,000          บาท

05199-138 (5) ชุดฝกพลังงานทดแทนแบบพลังงานแสงอาทิตย  1 ชุด  178,000          บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มวน บํารุงศิลป)

05199-139 (1) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 

ความละเอียด 300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000          บาท

05199-141 (2) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 

หรือ LED ขาวดํา  1 เครื่อง 10,000            บาท

05199-143 (3) จักรเย็บผาระบบคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว  3 คัน 105,000          บาท

05199-145 (4) จักรเย็บผาอุตสาหกรรมฝเข็มเดี่ยว  2 คัน 40,000            บาท

05199-150 (5) คียบอรดไฟฟา  3 ตัว 63,000            บาท

05199-151 (6) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  1 เครื่อง 38,510            บาท
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05199-152 (7) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง 7,500             บาท

05199-156 (8) จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 

ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ 24,100            บาท

05199-157 (9) แฟลช  1 ตัว 16,900            บาท

05199-161 (10) เครื่องผสมอาหารอเนกประสงคแบบยกโถ 1 เคร่ือง  36,400            บาท

05199-163 (11) เกาอี้เหล็กหมุนแบบปรับระดับได 10 ตัว 22,000            บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพอทวีศักดิ์ฯ)

05199-167 (1) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

สําหรบักระดาษขนาด A3  1 เครื่อง  6,300             บาท

05199-170 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 24,000 บีทียู  6 เครื่อง 193,200          บาท

05199-172 (3) ตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 2 เครื่อง  48,000            บาท

05199-173 (4) เกาอี้นวดเทา 5 ตัว 36,000            บาท

05199-174 (5) เตียงนวด 3 ตัว 19,200            บาท

05199-175 (6) ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 2 ตู 13,400            บาท

05199-177 (7) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู 11,400            บาท

05199-180 (8) เกาอี้เลคเชอร แบบพับได 30 ตัว 36,000            บาท

05199-199 (9) เกาอี้ตัดผมชาย 6 ตัว 54,000            บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหหาสน)

05199-200 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง 227,500          บาท

05199-205 (2) เตาครวัไทย 2 หัวเตา  1 เตา  31,200            บาท

05199-207 (3) เกาอี้เสรมิสวย  1 ตัว  8,500             บาท

05199-208 (4) เครื่องทําหนาสําหรับเสริมสวย  1 เครื่อง  25,000            บาท

05199-212 (5) เกาอี้นวดเทา  5 ตัว  36,000            บาท

05199-219 (6) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน  1 ตู  5,700             บาท

05199-223 (7) ตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต  1 เครื่อง  24,000            บาท

05199-235 (8) ลําโพงมอนิเตอรขนาด 6.5 นิ้ว  1 อัน  11,500            บาท
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โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

05199-236 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง 72,600            บาท

05199-238 (2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

 (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง 8,000             บาท

05199-239 (3) ชุดฝกพลังงานทดแทน 1 ชุด 296,600          บาท

05199-245 (4) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 77,020            บาท

05199-249 (5) พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพ้ืน ขนาด 20 นิ้ว 2 ตัว 7,000             บาท

05199-251 (6) เกาอี้โครงเหล็กบุนวมแบบมีพนักพิง 20 ตัว 12,000            บาท

05199-261 (7) เครื่องทดสอบและทําความสะอาดหัวฉีด

เครื่องยนตเบนซิน 1 เครื่อง 39,000            บาท

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

05199-264 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ระบบ (Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง 94,400            บาท

05199-283 (2) กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

และอุปกรณพรอมติดตั้ง 1 ชุด 220,000          บาท

(ภายในอาคาร 21 ตัว ภายนอกอาคาร 11 ตัว)

05199-285 (3) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 10 เครื่อง 385,100          บาท

05199-295 (4) เครื่องดูดควัน 2 เครื่อง 37,200            บาท

05199-297 (5) อางอุนอาหาร ขนาด 50 ซม. 2 ชุด 10,000            บาท

05199-298 (6) อางอุนอาหารแบบอางคู 2 ชุด 10,000            บาท
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ผลผลิตสงเสริมการเกษตร บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม

1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล

คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเจาหนาที่

และคาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุทางการเกษตร คาวัสดุสํานักงาน

และคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย

22,500          

2,640,900                       

2,640,900      

2,618,400      

1,185,000      

533,100         

900,300         
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 161,600          บาท

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายในการสงเสริมความรูเทคโนโลยีดานการเกษตร 121,200          บาท

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายในการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม 80,000            บาท

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในกรุงเทพมหานคร 128,000          บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 161,600                          

161,600         

โครงการสงเสริมความรูเทคโนโลยีดานการเกษตร 121,200                          

128,000         

121,200         

โครงการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม 80,000                           

80,000          

โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในกรุงเทพมหานคร 128,000                          



 

27

ผลผลิตพัฒนาธุรกิจและผูประกอบการ บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาบํารุงรกัษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน และคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ 

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท

549,600                          

549,600         

543,600         

180,200         

56,200          

307,200         

6,000            
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ

กรงุเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 6,000,000       บาท

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายในการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000       บาท

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายในการคัดสรรผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร

 (Bangkok Brand) 2023 12,000,000      บาท

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ

กรงุเทพมหานคร 358,600          บาท

4,200,000      

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 12,000,000                      

12,000,000     

โครงการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร 358,600                          

โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 6,000,000                       

6,000,000      

โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000                       

358,600         
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ดานพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง

แผนงานพัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา 

คาเบี้ยประชุม

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาของขวัญ ของรางวัล

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพทเคลื่อนที่

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-5 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510            บาท

05148-4 (2) เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 4 ตัว 11,200            บาท

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06199-1 (1) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 23,975,200      บาท

06199-2 (2) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาที่อยูอาศัย 5,535,500       บาท

 - คาใชจายในการบริหารจัดการ

4. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 (1) คาใชจายโครงการพลเมืองขับเคลื่อนมหานคร 3,298,800       บาท

07199-3 (2) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 2,110,600       บาท

07199-5 (3) คาใชจายในการเสริมสรางความรูดานกองทุน

สูกรรมการชุมชนรุนใหม 278,400          บาท

07199-7 (4) คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบ

บรรจุภัณฑกลุมวิสาหกิจชุมชน 243,000          บาท

1,129,000      

1,262,000      

12,000          

36,710          

36,710          

36,710          

37,881,210                      

2,403,000      

2,391,000      

29,510,700     

5,930,800      
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ผลผลิตสงเคราะหและสวัสดิการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

สวนใหญเปนคาตอบแทนอาสาสมัครฯ  คาเบี้ยประชุม

และคาอาหารทําการนอกเวลา ฯลฯ

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล คาซอมแซมยานพาหนะ

และคาบํารุงรกัษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุยานพาหนะ 

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

และคาวัสดุเคร่ืองอุปโภคบริโภคสําหรบัเด็กผูดอยโอกาส ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาไปรษณีย

คาไฟฟา คาน้ําประปา 

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง 43,000            บาท

05101-27 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง 36,300            บาท

05101-28 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง 41,500            บาท

05144-7 (4) โตะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ,

อํานวยการตน 1 ชุด 14,200            บาท

05148-8 (5) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 2 ชุด 18,000            บาท

05199-14 (6) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี

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

627,000         

627,000         

163,000         

15,905,900                      

8,104,600      

8,021,600      

3,257,600      

3,428,900      

1,335,100      

83,000          
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2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05399-25 ปรับปรงุศูนยสรางโอกาสเด็ก ใตสะพานพระปกเกลา  464,000          บาท

 - งานพื้นอาคาร

 - งานหองน้ํา

 - งานประตูหนาตาง

 - งานทาสี

 - ติดตั้งระบบเก็บน้ํา

  ตามแบบเลขที่ ขคส. 23/2564             

ครุภัณฑ

 - เครื่องสูบน้ําแบบอัตโนมัติ ขนาดแรงดันไฟฟา

    220 โวลต กําลังไฟฟา 1,100 วัตต 

    สูบน้ําได 150 ลิตรตอนาที 1 เครื่อง

 - ถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส ขนาด 5,000 ลิตร 1 ถัง

 - เคานเตอรเตรียมอาหารพรอมตูเก็บของ 1 ชุด

 - ปายตัวอักษรนูนขนาดสูง 20 ซม. 1 ชุด

 - ปายตัวอักษรนูนขนาดสูง 10 ซม. 1 ชุด  

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 (1) คาใชจายในการจัดสวัสดิการ 

การสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 278,000          บาท

07199-3 (2) คาใชจายในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุและคนพิการ 1,737,000       บาท

07199-5 (3) คาใชจายศูนยประสานงานและชวยเหลือคนเรรอน

ไรที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 2,485,500       บาท

07199-6 (4) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง

ของกรงุเทพมหานคร 388,000          บาท

07199-7 (5) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงาน

ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 1,418,800       บาท

07199-8 (6) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000          บาท

07199-9 (7) คาใชจายในการดําเนินการรถสวัสดิการ

เคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร 300,000          บาท

464,000         

7,174,300      
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน 

ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 533,000          บาท

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว 

และผูดอยโอกาส 959,600          บาท

959,600         

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

533,000                          

533,000         

โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผูดอยโอกาส 959,600                          
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ผลผลิตบานพักและศูนยบริการผูสูงอายุ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนอาสาสมัคร 

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินฯ

คาซอมแซมวัสดุอุปกรณครุภัณฑสระธาราบําบัด 

และคาจางเหมาดูแลระบบสระธาราบําบัด ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณสําหรับสระธาราบําบัด  

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

และคาเคมีภัณฑสําหรับสระธาราบําบัด ฯลฯ 

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา 

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05148-20 (1) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ  8 ชุด 72,000            บาท

05199-23 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

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

517,600         

36,000          

80,900          

80,900          

80,900          

1,977,900                       

1,897,000      

1,861,000      

325,400         

1,018,000      
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 12,676,100      บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 12,681,100      บาท

25,357,200                      


