
          สํานักงานเขตสัมพันธวงศ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมให

เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากร

อยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเท่ียวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว สํานักงานเขตมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมีและ

ควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ การสาธารณูปการ 

การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมี

พิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอน

หยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการ

อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บ

รายได การบังคบัการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

กรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม

                  มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 460             เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 96               ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100             รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยู

  ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

  ประชาชน 3                 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 14,600         ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 30               ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 340             ราย

สํานักงานเขตสัมพันธวงศ



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ  (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายการคลัง

 หัวหนาฝาย  (1)  หัวหนาฝาย  (1)  หัวหนาฝาย  (1)

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (15) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (13) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (2)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

 หัวหนาฝาย  (1)  หัวหนาฝาย  (1)  หัวหนาฝาย  (1)

- ขาราชการ (10) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (11)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (210) - ลูกจางประจํา (48)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (111) - ลูกจางชั่วคราว (-)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

 หัวหนาฝาย  (1)  หัวหนาฝาย  (1)  หัวหนาฝาย  (1)

- ขาราชการ (16) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (11)

- ลูกจางประจํา (20) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางชั่วคราว (10) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (1)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย  (1)

- ขาราชการ (8)

- ลูกจางประจํา (4)

- ลูกจางชั่วคราว (5)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตสัมพันธวงศ

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 189,902,700     189,902,700     

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                  -                 

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                  -                 

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม 19,543,500       19,543,500      

    209,446,200                   -       209,446,200

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 189,586,600    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 316,100          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 262,600          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 53,500            บาท
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 127,390,000     127,390,000     

งานอํานวยการและบรหิารสํานักงานเขต 4,247,960         4,247,960        

งานปกครอง 2,697,700         2,697,700        

51,700             51,700            

งานบริหารทั่วไปและบรกิารทะเบียน 829,400           829,400           

งานบริหารทั่วไปและบรหิารการคลัง 867,100           867,100           

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 773,590           773,590           

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 8,840,300         8,840,300        

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 544,900           544,900           

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 6,249,700         6,249,700        

งานดแูลสวนและพื้นที่สีเขียว 2,161,300         2,161,300        

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 4,842,650         4,842,650        

งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย 1,374,200         1,374,200        

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,325,300         1,325,300        

งานอนุญาตกอสราง ควบคมุอาคารและผงัเมือง 53,900             53,900            

งานบํารุงรกัษาซอมแซม 3,910,400         3,910,400        

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 1,378,000         1,378,000        

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 1,936,500         1,936,500        

งานพัฒนาชุมชนและบริการสงัคม 10,483,200       10,483,200      

53,500             53,500            

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 383,000           383,000           

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 381,100           381,100           

110,900           110,900           

100,000           100,000           

   โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

   โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเดก็ สตร ีครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

    โครงการกรุงเทพฯ เมอืงอาหารปลอดภัย

    โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

การจัดบริการของสํานักงานเขต

สํานักงานเขตสัมพันธวงศ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานปองกันและควบคุมโรค 372,200           372,200           

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 2,459,500         2,459,500        

งานงบประมาณโรงเรียน 6,084,700         6,084,700        

189,902,700    -                 189,902,700    

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

19,543,500       19,543,500     

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 19,543,500      -                 19,543,500     

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 107,839,400      17,712,000    1,838,600         127,390,000       

งบดําเนินงาน 38,242,760        4,449,800      42,692,560        

งบลงทุน 2,416,740         2,416,740          

งบเงินอุดหนุน 1,292,000            1,292,000          

งบรายจายอื่น 35,654,900           35,654,900        

รวมงบประมาณ      107,839,400    17,712,000       40,081,360      4,449,800         2,416,740            1,292,000          35,654,900        209,446,200

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

งาน/โครงการ
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การจัดบริการของสํานกังานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท    129,472,500 127,390,000                    -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท    129,472,500 127,390,000                    -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

งานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง             16,700             16,800             16,900             16,900             17,000

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง                 490                 480                 490                 490                 490

จัดประชุมประชาคมเขต/

ประชุมอ่ืนๆ

ครั้ง                   -                     -                     -                     -                     50

ประชาสัมพันธ เร่ือง              1,100              1,300              1,500              1,600              1,700

ดูแล บํารุงรกัษาอาคาร 

สถานที่ของเขต

ตร.ม.         10,555.80         10,555.80         10,555.80         10,555.80         10,555.80

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

เรื่อง                    4                    2                    2                    2                    2

รวมทั้งสิ้น บาท 4,203,106       4,247,960                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 4,203,106       4,247,960                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรบัเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่ออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเก่ียวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติ

สํานักงานเขตสัมพันธวงศ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : "เพื่อแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร เชน 

เงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบ

ดังกลาว"

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา
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งานปกครอง - รหัส 1300002

หนาที่ในทางปกครองและรกัษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเก่ียวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของ

สวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย งานดานยาเสพตดิ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ 

สมาคม ศาลเจา

ราย                   50                   51                   51                   52                   52

รับบริการดานทะเบียนพาณิชย ราย                 140                 140                 140                 140                 140

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                 100                 100                 100                 100                 100

อบรมอาสมัครปองกันภัยฝาย  

 พลเรือน

คน                    1                    1                    1                    1                    1

งานทะเบียนพาณิชย ราย                 140                 140                 140                 140                 140

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                   10                   10                   10                   10                   10

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ราย/ครั้ง  5/5  5/5  5/5  5/5  5/5

งานดานยาเสพติด ราย                    5                    5                    5                    5                    5

รวมทั้งสิ้น บาท 2,862,170       2,697,700                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 2,862,170       2,697,700                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด                                 รหัส 1300002-07199-1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร

ดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

รอยละ                   -   65                   -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -   51,700                            -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -   51,700                            -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค: "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตวัตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคท่ี 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความ

เหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)"

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายใหม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรงุเทพมหานครเฝาระวัง

ภัยและยาเสพติด รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ

51,700                                 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค: “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติ

หนาที่ใน

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชรีายชื่อผูมสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย              4,000              4,000              4,000              4,000              4,000

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน

ราย              7,000              7,000              7,000              7,000              7,000

บริการทะเบียนทั่วไป ราย              1,100              1,100              1,100              1,100              1,100

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ             100.00             100.00             100.00             100.00             100.00

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ             100.00             100.00             100.00             100.00             100.00

การจัดทําและปรับปรงุ

ทะเบียนประวัติบุคคลที่มิไดมี

สัญชาติไทย

ราย                 200                 200                 200                 200                 200

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ

นอกสถานที่

ครั้ง                   12                   12                   12                   12                   12

รวมทั้งสิ้น บาท 699,400         829,400                          -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 699,400         829,400                          -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบรกิารประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผนและ

ตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงิน

คงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเรว็ และดํารงรกัษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุน

กลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรบัเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชาํระเงิน ราย             56,000             56,000             56,000             56,000             56,000

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ 1800 1800 1800 1800 1800

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา              4,500              4,500              4,500              4,500              4,500

บริหารงบประมาณของ

สํานักงานเขต

บาท     219,150,100     230,000,000     240,000,000     250,000,000     250,000,000

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง                   12                   12                   12                   12                   12

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. 

และสํานักงานตรวจสอบภายใน

เรื่อง/ฉบับ                   24                   24                   24                   24                   24

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา

รอยละ                 100                 100                 100                 100                 100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับ

การเงิน การคลัง งบประมาณ

ราย                 500                 500                 500                 500                 500

รวมทั้งสิ้น บาท 757,200         867,100                          -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 757,200         867,100                          -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครัฐตาม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน

ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย                 500                 500                 500                 500                 500

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย                 400                 400                 400                 400                 400

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย                 500                 500                 500                 500                 500

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีปาย

ราย                 140                 130                 120                 120                 120

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษีโรงเรอืน

และที่ดิน

ราย                    5                    3                   -                     -                     -   

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ราย                   -                     -                     -                     -                     -   

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ใน

ระดบัมาก-มากที่สุด

รอยละ                   90                   90                   90                   90                   90

ดําเนินการยึดและอายัด

ทรัพยสิน

ราย                    3                   -                     -                     -                     -   

รับอุทธรณการประเมนิและคืน

ภาษีลดลง

รอยละ (จาก

จํานวนราย

ของปที่ผาน

มา)

                  90                   95                   95                   95                   95

รวมทั้งสิ้น บาท 596,200         773,590                          -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 596,200         773,590                          -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

วัตถุประสงค: “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง, ประเมิน

และ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด



8

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

การอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

สวนราชการอ่ืน, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.                 365                 365                 365                 365                 365

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                 100                 100                 100                 100                 100

จัดประชุมภายใน ครั้ง                    6                    6                    6                    6                    6

ประสานงานและรวม

ปฏิบัติงานกับหนวยงานหรือ

องคกรอ่ืน

ครั้ง                   30                   30                   30                   30                   30

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ

ขนมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล

ราย          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00

รวมทั้งสิ้น บาท 869,180         8,840,300                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 869,180         8,840,300                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

คนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชมุชน สวนราชการตามรองขอ” 

ของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน 

ตรอก ซอย

ตร.กม.              1.416              1.416              1.416              1.416              1.416

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                   -                     -                     -                     -                     -   

ทําความสะอาดชมุชน ครั้ง                 200                 200                 200                 200                 200

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง  58/200  58/200  58/200  58/200  58/200

ความพึงพอใจผูสัญจรในพื้นที่

ระดบัมาก-มากที่สุด

รอยละ                   95                   95                   95                   95                   95

รวมทั้งสิ้น บาท 3,464,550       544,900                          -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 3,464,550       544,900                          -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สําคัญ และสถานที่จัด

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัด

ใหมี

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่อใหถนนและพ้ืนที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย 

โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน             15,000             15,000             15,000             15,000             15,000

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง                2.00                2.00                2.00                2.00                2.00

บริการดดูไขมัน ลบ.ม./ครั้ง                1.00                1.00                1.00                1.00                1.00

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดดู

ไขมัน

คัน/คัน  2/1  2/1  2/1  2/1  2/1

ความพึงพอใจผูรับบริการขน

ถายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ                   95                   97                   98                   98                   98

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูด

ไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                   95                   95                   97                   98                   98

รวมทั้งสิ้น บาท 8,324,670       6,249,700                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 8,324,670       6,249,700                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยจัดเก็บคาบรกิาร”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรกัษาตนไม ตร.ม.         57,518.02         57,518.02         57,518.02         57,518.02         57,518.02

ตัดแตงก่ิงตนไม ตน                 400                 400                 400                 400                 400

รดน้ํา ลบ.ม.              3,650              3,650              3,650              3,650              3,650

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                   20                   20                   20                   20                   20

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง                   10                   10                   10                   10                   10

รวมทั้งสิ้น บาท 2,300,600       2,161,300                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 2,300,600       2,161,300                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหพื้นที่เขตมภีูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริมทางเทา

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรกัษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหพื้นที่อยูอาศัย พ้ืนที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการ

สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี ผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                   20                   20                   20                   20                   20

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย         30,000.00         29,000.00         28,000.00         27,000.00         27,000.00

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(รถยนต)

คัน/ครั้ง  6/1  6/1  6/1  6/1  6/1

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(รถจักรยานยนต)

คัน/ครั้ง  4/1  4/1  4/1  4/1  4/1

รวมทั้งสิ้น บาท 2,297,400       4,842,650                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 2,297,400       4,842,650                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกัเตือน จับกุมใน

กรณีที่พบผูกระทําความผิด ใหบรกิารและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ช่ัวโมง/คน  11/54  11/54  11/54  11/54  11/54

ดูแลพ้ืนที่ผอนผันเพ่ือทําการคา

ในที่สาธารณะ

จุด/ราย  11/54  11/54  11/54  11/54  11/54

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรยีน/รองทุกข

เรื่อง                 367                 385                 404                 424                 424

ตรวจความปลอดภัยของ

ชมุชน/จุดเสี่ยง

จุด/ราย  10/2  10/2  10/2  10/2  10/2

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2

ปฏิบัติตามนโยบาย ช่ัวโมง/คน  18/60  18/60  18/60  18/60  18/60

รวมทั้งสิ้น บาท 2,141,600       1,374,200                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 2,141,600       1,374,200                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมี

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการ”         

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง                 100                 102                 104                 106                 110

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                   11                   11                   12                   12                   12

สํารวจ ออกแบบประมาณราคา

 ควบคุม

โครงการ                   12                   15                   17                   20                   10

รวมทั้งสิ้น บาท 394,120         1,325,300                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 394,120         1,325,300                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานอนุญาตกอสราง ควบคมุอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและความ

ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดแูลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”   

ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ราย                    1                    1                    1                    1                    1

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร 9 

ประเภท

อาคาร                   18                   18                   18                   18                   18

พิจารณาอนุญาตดัดแปลง      

 รื้อถอนอาคาร

ราย                    2                    1                    1                    2                    2

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เชื่อมทอเช่ือมทาง/

ถมดิน/ขุดดิน

ราย                    1                    1                    1                    1                    1

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรอง

ทุกข/รองเรียน

ครั้ง                   25                   24                   23                   22                   25

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่

สาธารณะ

ครั้ง                   10                   10                   10                   10                   10

รวมทั้งสิ้น บาท 209,120         53,900                            -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 209,120         53,900                            -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

วัตถุประสงค: "เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคลอง

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014
วัตถุประสงค: "เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรกัษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก

ปลอดภัย  ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรกัษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรกัษา/บริการเครื่องจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                 120                 120                 120                 120                 120

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                   30                   30                   30                   30                   30

ซอมแซม บํารุงรกัษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน และ

กระจกโคง และสัญญาณจราจร

จุด                    2                    2                    2                    2                    2

ซอมแซม บํารุงรกัษา

เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา

ครั้ง                    4                    4                    4                    4                    4

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง                   12                   12                   12                   12                   12

รวมทั้งสิ้น บาท 3,024,260       3,910,400                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 3,024,260       3,910,400                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจาก       

แหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง  บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา 

ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรกัษาระบบทอระบายน้ํา”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                   12                   12                   12                   12                   12

ลางทําความสะอาด ระบบทอ

ระบายน้ํา

เมตร             12,341             12,341             12,341             12,341             12,108

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.                    1                    1                    1                    1                    3

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม.                   -                     -                     -                     -                     -   

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง                   -                     -                     -                     -                     -   

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/

จุดออนน้ําทวม ในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ                 100                 100                 100                 100                 100

รวมทั้งสิ้น บาท 1,390,100       1,378,000                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 1,390,100       1,378,000                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรอืน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงาน

ดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงานและ

ใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชมุชน) รายการ                 378                 298                 298                 298                 298

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                    7                    7                    4                    4                    4

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย                 317                 317                 317                 317                 317

จายเบี้ยผูพิการ ราย              3,800              3,853              3,800              3,800              3,800

จายเบี้ยผูสูงอายุ ราย             64,000             64,000             64,000             64,000             64,000

จายการจัดการศพผูสูงอายุตาม

ประเพณี

ราย                   16                   16                   16                   16                   16

จายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ

การเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด

ราย                   48                   48                   48                   48                   48

จัดประชุมคณะกรรมการสภา

เยาวชนเขต

ครั้ง                    6                    6                    6                    6                    6

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ

ชวีิตผูสูงอายุ

ครั้ง                    4                    4                    4                    4                    4

รวมทั้งสิ้น บาท 936,580         1,936,500                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 936,580         1,936,500                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานพฒันาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค: “เพ่ือสงเสรมิ สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเดก็กอนวัยเรยีน สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาค

บังคับ รวมทั้งสงเสรมิการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”         

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑทองถ่ิน, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                   17                   17                   17                   17                   17

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนที่ แหง                    5                    5                    5                    5                    5

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                   21                   21                   21                   21                   21

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย              1,000              1,000              1,000              1,000              1,000

ประชุมคณะกรรมการชมุชน คร้ัง                   12                   12                   12                   12                   12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน ครั้ง                 240                 240                 240                 240                 240

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน แหง                   -                     -                     -                     -                     -   

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน             50,000             50,000             50,000             50,000             50,000

ผูใชบริการบานหนังสือ คน                   -                     -                     -                     -                     -   

ผูใชบริการลานกีฬา คน              1,500              1,500              1,500              1,500              1,500

ผูสมัครเรยีนฝกวิชาชีพ ราย                 140                 140                 140                 140                 140

จัดกิจกรรมวันสําคัญและ

สงเสรมิวัฒนธรรมประเพณี

ครั้ง                    7                    7                    7                    7                    7

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.

โครงการ                   12                   12                   12                   12                   12

สงเสรมิการบริหารเงินออม

ครอบครัวและแกไขปญหา

หนี้สิน

ราย                 880                 880                 880                 880                 880

ดําเนินการขับเคลื่อน

ดานยาเสพตดิ

ครั้ง                 240                 240                 240                 240                 240

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการ

กองทุน

กองทุน                   -                     -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท 12,333,720     10,483,200                      -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 12,333,720     10,483,200                      -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ            รหัส 1300017-07199-11

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสงูอายุ คนพิการ 

และผูดอยโอกาสท่ีไดรบั

สวัสดิการและการสงเคราะห

เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

เพิ่มข้ึนรอยละ                   -                       5                   -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -   53,500                            -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -   53,500                            -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

53,500                                 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค: "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรปูแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1 ผูสงูอายุ

 ผูพิการ และผูดวยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส     

กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรบัความชวยเหลือเพิ่มข้ึน (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)"

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดอืดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดกิารและการสงเคราะห 

 พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุมเปาหมาย ดงัน้ี กลุมเดก็ดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และ

คนพิการทุกชวงอายุ
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียว

ของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข

และออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                   30                   30                   30                   30                   30

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                    4                    4                    4                    4                    4

งานการออก/ตอใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.

การสาธารณสุขและกฎหมายที่

เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียน

สุนัขและออกบัตรประจําตัว

สัตวเลี้ยง

ฉบับ                 417                 417                 417                 417                 417

รวมทั้งสิ้น บาท 255,400         383,000                          -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 255,400         383,000                          -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบปรงุและจําหนายอาหารที่ถูก

มีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมี

และวัตถุอันตราย ประชาชนจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร

เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหร่ี ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง 

รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพ้ืนที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพ้ืนที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพ้ืนที่ตรวจตามแผน, สงเสรมิความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการ

บังคับใชกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่

จําหนายอาหาร สถานที่สะสม

อาหาร ตลาด แผงลอยจําหนาย

อาหาร

ครั้ง 638 638 638 638 638

การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพ

อาหาร+เก็บตัวอยางอาหารสง

หองแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพ

มหานคร)

ครั้ง 638 638 638 638 638

การตรวจสุขลักษณะสถาน

ประกอบการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพใน 13 กลุม กิจการ 146

ประเภท

ครั้ง 400 400 400 400 400

การตรวจสอบเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมร่ัีว 

การทํางานผิดกฎหมาย

ครั้ง 195 195 195 195 195

การสงเสริมความรูดานอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยแกผู

ประกอบการ พนักงาน คนงาน

ครั้ง 200 200 200 200 200

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรยีน/เหตุรําคาญ

ครั้ง 30 30 30 30 30

พิจารณาออก/ตออายุ 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่

จําหนายอาหาร สะสมอาหาร 

(พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.)

ราย                   57                   57                   57                   57                   57

พิจารณาออก/ตออายุ

ใบอนุญาตสถานประกอบ

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ราย                 378                 378                 378                 378                 378

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

สาธารณะ

ครั้ง                   -                     -                     -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท 201,600         381,100                          -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 201,600         381,100                          -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                              รหัส 1300019-07199-2

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ

การสุมตรวจไมพบการปนเปอน

เชื้อโรค

รอยละ                   -   96                   -                     -                     -   

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ

การสุมตรวจไมพบการปนเปอน

สารพิษ

รอยละ                   -                      98                   -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -             110,900                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -             110,900                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                               รหัส 1300019-07199-3

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกันยา

เสพติด

รอยละ                   -                      60                   -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -             100,000                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -             100,000                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                     -                    -                    -                    -   

วัตถุประสงค: "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตวัตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสขุภาพดี

(Healthy City) เปาประสงคท่ี 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเช้ือโรคและสารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคณุภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)"

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพื่อสงเสริมใหสถาน

ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก

ผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

110,900                               

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตวัตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคท่ี 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความ

เหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)"

กิจกรรมหลัก : จางเหมาผลิตสื่อ ประชาสัมพันธการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

100,000                               

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งใหประชาชน

รูจักปองกัน ตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคตดิตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเช้ือ

หรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีด

วัคซีน/ทําหมนั/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, 

ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน

ฌาปนสถาน

ครั้ง 1 1 1 1 1

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว

และปลอยสัตว

ครั้ง                   -                     -                     -                     -                     -   

รณรงค กําจัดและทําลายแหลง

ลูกน้ํายุงลาย

ครั้ง                 240                 240                 240                 240                 240

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควันกําจัด

ยุง

ครั้ง                   24                   24                   24                   24                   24

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน 

ทําหมนั จับสุนัข

ครั้ง                   20                   20                   20                   20                   20

รณรงค

ปองกันการตดิเช้ือเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ครั้ง                   20                   20                   20                   20                   20

ตรวจสอบ แนะนํา และ

ประชาสัมพันธ เพื่อควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไข

เรื่องรองเรียน

ครั้ง                 350                 350                 350                 350                 350

รวมทั้งสิ้น บาท 80,600           372,200                          -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 80,600           372,200                          -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงาน

ดานธุรการตลอดจนเพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ

ทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเย่ียมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผูบริหารสถานศึกษา จัดประชมุครู จัดทําทะเบียนเดก็ครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็ก

ครบเกณฑ ดําเนินการ เร่ืองรองทุกข

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                   -                     -                     -                     -   

จัดประชุมภายในฝาย

การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

 ตรวจเย่ียม

สถานศึกษา

ครั้ง                   12                   12                   12                   12                   12

โรงเรียนที่อยูในความดแูล โรงเรยีน                    3                    3                    3                    3                    3

จํานวนนักเรียน คน                 341                 341                 341                 341                 341

ตรวจเย่ียมสถานศึกษา ครั้ง                   10                   10                   10                   10                   10

รวมทั้งสิ้น บาท 5,048,384       2,459,500                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 5,048,384       2,459,500                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหนักเรยีนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรยีนนําศักยภาพ

ที่มีอยูมาใชไดอยางเตม็ความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมนิผลหลักสูตรและ

เทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรงุใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือใหนักเรยีนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการ

ตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรยีนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  

เพื่อบํารุงรกัษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชพีครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน                 341                 345                 350                 355                 360

นักเรียน ม.1-ม.3 คน                   -                     -                     -                     -                     -   

นักเรียน ม.4-ม.6 คน                   -                     -                     -                     -                     -   

สอนวายน้ํา คน                   51                   55                   55                   55                   60

อบรมนายหมูลูกเสือ

และยุวกาชาด

คน                   80                   80                   80                   80                   80

สนับสนุนอาหารกลางวันของ

นักเรียนมัธยม

มื้อ                 600                 600                 600                 600                 600

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                 600                 600                 600                 600                 600

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                    6                    7                    7                    7                    7

พ้ืนที่โรงเรยีนทั้งสิ้น ตร.ม.              1,259              1,259              1,259              1,259              1,259

รวมทั้งสิ้น บาท 3,593,800       6,084,700                        -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 3,593,800       6,084,700                        -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

.

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงนิเดอืน 37,799,800   บาท

01102-1  เงนิเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,200,300     บาท

01106-1  เงนิประจําตําแหนงของขาราชการ 276,800       บาท

01107-1  เงนิคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 598,800       บาท

01108-1  เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 247,200       บาท

01109-1  เงนิชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 38,400         บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 62,878,900   บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 2,779,400     บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 651,000       บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 368,800       บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 12,971,200   บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 1,788,800     บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 2,952,000     บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 914,500       บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 885,600       บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 38,500         บาท

สํานักงานเขตสัมพันธวงศ

189,902,700                 

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

127,390,000                 

127,390,000

41,161,300         

66,678,100         

17,712,000         

1,838,600          
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางทําความสะอาดอาคาร

คาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดไุฟฟา ประปา งานบาน งานครัว 

และงานสวน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05199-4 (1) มานปรับแสง 29 ชุด 104,450       บาท

05199-5 (2) มานทึบแสงหองประชุม 9 ชุด 41,350         บาท

387,400             

1,814,500          

432,260             

1,468,000          

145,800             

145,800             

4,247,960                     

4,102,160          

2,634,160          

145,800             
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

        1.1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย 

    ฝายพลเรอืน (หลักสูตรทบทวน) 41,500         บาท

07110-1 (2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

    ปองกันภัยฝายพลเรอืน 352,000       บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

ยาและสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 51,700         บาท

2,130,000          

393,500             

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหา

51,700                         

51,700              

2,697,700                     

2,304,200          

174,200             

39,000              

135,200             
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05152-3 (1) เครื่องโทรศพัท 4 เครื่อง 5,200          บาท

05218-4 (2) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด   

    300x400 จุดตอตารางน้ิว 1 เครื่อง 111,000       บาท

829,400                       

116,200             

116,200             

713,200             

713,200             

329,400             

266,900             

116,900             

116,200             
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05199-1 ตูเหล็กนิรภัย 1 ตู 38,000         บาท

867,100                       

829,100             

694,100             

294,400             

231,600             

168,100             

135,000             

38,000              

38,000              

38,000              
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ 

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 9 เครื่อง 229,590       บาท

773,590                       

544,000             

453,400             

108,000             

224,600             

120,800             

90,600              

229,590             

229,590             

229,590             
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-2 (1) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  

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

05108-6 (2) ตูเหล็กแบบ 2 บาน 5 ตู 28,500 บาท

05119-3 (3) เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสาร

    ไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000         บาท

05198-9 (4) มานปรับแสง 16 ชุด 67,700         บาท

05218-1 (5) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 

    300X400 จุดตอตารางน้ิว 1 เครื่อง 111,000       บาท

8,609,200          

8,609,200          

8,449,200          

30,000              

130,000             

231,100             

8,840,300                     

231,100             

231,100             
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด

คาเครื่องแตงกาย

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

544,900                       

544,900             

544,900             

544,900             
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมลูฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการสงเสรมิการแปรรปูมูลฝอยอินทรีย

เพื่อนํามาใชประโยชน 50,000         บาท

6,249,700                     

6,199,700          

6,199,700          

906,000             

330,000             

4,963,700          

50,000              
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งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุง

รักษาตนไม ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรบัปรงุและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 500,000       บาท

1,169,500          

1,500                

500,000             

2,161,300                     

1,661,300          

1,659,800          

332,000             

158,300             
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05198-1 มานปรับแสง 27 ชุด 139,950       บาท

4,842,650                     

4,702,700          

4,702,700          

4,538,900          

25,100              

138,700             

139,950             

139,950             

139,950             
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท
คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

2. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาแผงเหล็กจราจร คาเคร่ืองแบบ

ชุดปฏิบัติงาน คากรวยจราจร ฯลฯ

1,374,200                     

1,374,200          

1,374,200          

99,400              

1,274,800          
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งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05139-2 (1) รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซ ีแบบเกียรธรรมดา 

    1 คัน 43,500         บาท

05203-1 (2) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเรว็ 

    20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500         บาท

1,325,300                     

131,000             

131,000             

1,194,300          

1,194,300          

994,400             

77,400              

122,500             

131,000             
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาเครื่องแตงกาย

53,900                         

53,900              

53,900              

53,900              



36

งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณ

ประโยชน คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

   1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํหรับหนวยบรกิารเรงดวน

กรุงเทพมหานคร BEST คาวัสดุกอสราง 

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน  ตรอก ซอย 

และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน 3,000,000     บาท

3,910,400                     

910,400             

910,400             

186,000             

724,400             

3,000,000          



37

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดยุานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ

บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา (ฝาทอ) คาวัสดุอุปกรณ

ทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ

1,378,000                     

1,378,000          

1,378,000          

472,300             

604,400             

301,300             
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาตอบแทนกรรมการชุมชน

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คารับรอง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1,936,500                     

1,936,500          

1,936,500          

1,303,000          

510,700             

122,800             
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ

    คณะกรรมการชุมชน 1,110,000     บาท

07103-1 (2) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 58,400         บาท

07199-1 (3) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของ

    กรุงเทพมหานคร 10,000         บาท

07199-2 (4) คาใชจายในการบรหิารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  352,100       บาท

07199-3 (5) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน 

    ดานเดก็ สตร ีผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600       บาท

07199-4 (6) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ดานพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-5 (7) คาใชจายในการจัดงานตรษุจีนเยาวราช 5,000,000     บาท

07199-6 (8) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน

    วัฒนธรรมประเพณี 377,900       บาท

07199-7 (9) คาใชจายในการสงเสรมิกิจการสภาเด็กและเยาวชน

    กรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-8 (10) คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมสโมสรกีฬา

      และลานกีฬา 478,000       บาท

07199-9 (11) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000         บาท

07199-10 (12) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 1,230,000     บาท

07199-12 (13) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000       บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-11 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห ชวยเหลือเด็ก  

สตร ีครอบครวั ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 53,500         บาท

10,483,200                   

10,483,200         

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 53,500                         

53,500              
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05198-2 ตูเหล็กบานเลื่อน แบบ 2 ตอน บนกระจก ลางทึบ 6 ตู 72,000         บาท

383,000                       

72,000              

72,000              

311,000             

311,000             

47,700              

83,100              

180,200             

72,000              
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   คาใชสอย บาท

 คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล   

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล 

สิ่งแวดลอมที่ด ีสะอาด ปลอดภัย 165,100       บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร ปลอดภัย 110,900       บาท

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่ 100,000       บาท

381,100                       

216,000             

216,000             

216,000             

165,100             

110,900                       

110,900             

100,000                       

100,000             
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   คาใชสอย บาท

 คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 55,400         บาท

316,800             

316,800             

316,800             

55,400              

372,200                       
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คานติยภัต

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05101-3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 53,600         บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 3,000          บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ  

    สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 56,500         บาท

07109-1 (3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

    ศูนยวิชาการเขต 22,600         บาท

07199-1 (4) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

    ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200         บาท

07199-2 (5) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

    กรุงเทพมหานคร 51,600         บาท

07199-3 (6) คาใชจายในการสงเสรมิกีฬานักเรยีนสังกัด

    กรุงเทพมหานคร 36,800         บาท

2,459,500                     

2,179,200          

53,600              

226,700             

2,179,200          

531,000             

1,558,800          

89,400              

53,600              

53,600              
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ

คาซอมแซมโรงเรียน

 คาจางเหมาบริษัทเอกชนทําความสะอาดในโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

คาซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียน

        1.1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสด ุอุปกรณ เคร่ืองใชสวนตัว

ของเด็กอนุบาล คาแบบพิมพตางๆ สําหรับโรงเรยีน 

คาสารกรองเคร่ืองกรองน้ํา ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   2.1 คาครุภัณฑ บาท

โรงเรยีนวัดจักรวรรดิ

05198-5 ตูเหล็กบานเลื่อน แบบ 2 ตอน บนกระจก ลางทึบ 4 ตู 48,000         บาท

   2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05305-2 ปรบัปรุงโรงเรยีนวัดปทุมคงคา 1,211,500     บาท

- สรางเวที (หองประชุมอาคาร 3) 1 แหง

- ปรบัปรุงหลังคาคลุมทางเดิน (อาคาร 3)

- ปรบัปรุงโรงอาหาร (อาคาร 4)

- ทาสีภายนอกอาคาร 3 และอาคาร 4

- ปรบัปรุงภูมิทัศนอาคาร 2 (จีนเทียนประสิทธ์ิ)

- ครภุัณฑ

ตามแบบเลขที่ ขสว.1/2566

6,084,700                     

2,611,800          

1,987,100          

1,927,400          

59,700              

624,700             

1,259,500          

1,259,500          

48,000              

1,211,500          
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3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 272,000       บาท

06199-1 คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1,020,000     บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07106-1 (1) คาใชจายตามโครงการเรียนฟร ีเรยีนดีอยางมีคณุภาพ

    โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 204,000       บาท

07124-1 (2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

    สถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 41,700         บาท

07125-1 (3) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

    ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6,500          บาท

07126-1 (4) คาใชจายในการสงเสรมิสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค

    ผลงานเพื่อการเรียนรู 33,300         บาท

07199-4 (5) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 576,000       บาท

07199-5 (6) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย 31,900         บาท

07199-6 (7) คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

    พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

    สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดําริ 

    โดยกรุงเทพมหานคร ป 2566 28,000         บาท

1,292,000          

921,400             
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งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

    เปนเงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

    และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวด

    เดือนกรกฎาคม 2564 9,796,400     บาท

07101-2 (2) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

    เปนเงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

    และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวด

    เดือนสงิหาคม 2564 9,747,100     บาท

19,543,500                   

19,543,500         


