
สํานักงานเขตบางรักมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรงุการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรบับริการเฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยก

ขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรบัปรุง

และฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 

สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางน้ํา และ

ทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ 

การสาธารณปูการ การสงเสริม  และการประกอบอาชีพการสงเสริมการลงทุน การสงเสรมิการทองเที่ยว การจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัด

ใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรกัษา สถานที่

พักผอนหยอนใจ การสงเสรมิกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรกัษา และการใชประโยชนที่ดิน 

การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของกรงุเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม

มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต

- การรับเร่ืองรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 635             เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 800             ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100             รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 3 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 35,000         ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรงุเทพมหานคร 70               ราย

- จํานวนนักเรยีนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 400             ราย

สํานักงานเขตบางรัก



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (15) - ขาราชการ (14)

- ลูกจางประจํา (15) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (12) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (14)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (300) - ลูกจางประจํา (46)

- ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (177) - ลูกจางช่ัวคราว (-)

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

ฝายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (16) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (24) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (1)

- ลูกจางช่ัวคราว (4) - ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (4)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (6)

- ลูกจางช่ัวคราว (10)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตบางรัก

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 231,267,100       231,267,100       

งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                   -                   

งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ -                   -                   

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 23,186,900         23,186,900         

      254,454,000                    -         254,454,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 230,898,800    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 368,300          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 258,300          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 110,000          บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 150,853,200       150,853,200       

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 3,439,600          3,439,600          

งานปกครอง 2,120,510          2,120,510          

33,500              33,500              

งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,093,400          1,093,400          

งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 746,340             746,340             

งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได 1,428,700          1,428,700          

งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด 12,119,800         12,119,800         

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 651,700             651,700             

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 14,210,200         14,210,200         

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว 3,505,400          3,505,400          

งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี 5,426,420          5,426,420          

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา 1,437,510          1,437,510          

งานบํารุงรักษาซอมแซม 4,007,200          4,007,200          

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 1,315,000          1,315,000          

งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน 2,049,700          2,049,700          

งานพัฒนาชมุชนและบริการสังคม 7,462,200          7,462,200          

110,000             110,000             

งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสขุาภิบาล 357,200             357,200             

งานสขุาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 1,422,610          1,422,610          

124,800             124,800             

งานปองกันและควบคุมโรค 199,100             199,100             

100,000             100,000             

งานบริหารท่ัวไปฝายการศกึษา 1,222,900          1,222,900          

งานงบประมาณโรงเรียน 15,830,110         15,830,110         

231,267,100      -                 231,267,100      

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

การจัดบริการของสํานักงานเขต

สํานักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ
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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

23,186,900.00    23,186,900.00   

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 23,186,900       -                 23,186,900       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

     เงินเดือนและ

     คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

  คาครุภัณฑ

   ที่ดินและ

  สิ่งกอสราง

       เงินอุดหนุน      รายจายอื่น      รวม

งบบุคลากร 121,237,700      27,216,000    2,399,500         150,853,200        

งบดําเนินงาน 52,557,300        4,441,700      56,999,000         

งบลงทุน 4,529,000   4,529,000           

งบเงินอุดหนุน 2,618,200            2,618,200           

งบรายจายอื่น 39,454,600          39,454,600         

รวมงบประมาณ      121,237,700    27,216,000       54,956,800      4,441,700   4,529,000            2,618,200         39,454,600         254,454,000

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
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การจัดบริการของสํานกังานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

เชน เงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจาย

ในลักษณะงบดังกลาว"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท    152,354,300 150,853,200   

เงินงบประมาณ บาท    152,354,300 150,853,200   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอํานวยการและบริหารสํานกังานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : “เพื่ออํานวยการ สั่งการสาํนักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย

และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง           26,600            27,900          29,000          30,800          31,000

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง               822                808              824              818              820

จัดประชุมประชาคมเขต/

ประชุมอื่น ๆ ครั้ง                 -                    -                  -                  -                  -   

ประชาสัมพันธ เรื่อง               240                248              236              232              245

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร

สถานที่ของเขต ตร.ม.               482                482              482              482              482

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด เรื่อง               1.00                  -                  -                  -                  -   

รวมทั้งสิ้น บาท      1,890,408 3,439,600                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,890,408 3,439,600      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : “เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงาน

เกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

สํานักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมภิาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และ

การสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพตดิ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ

สมาคม ศาลเจา ราย               110                  94                99              115              119

รับบริการดานทะเบียนพาณิชย ราย               320                340              360              400              410

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 90                -                -              -              -              

อบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน คน 50                50                 50               50               50               

งานทะเบียนพาณิชย ราย               240                240              240              240              240

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                 15                  20                20                20                20

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/ครั้ง                   1                   1                  1                  1                  1

งานดานยาเสพติด ราย                 40                  50                55                60                65

รวมทั้งสิ้น บาท      3,273,112 2,120,510                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      3,273,112 2,120,510      

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด  - รหัส 1300002-07199-2

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด รอยละ 65

รวมทั้งสิ้น บาท           33,500

เงินงบประมาณ บาท           33,500

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

ปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพตดิ เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและ

ฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไข

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

33,500                        

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดมิ และรายใหมเพ่ิมขึ้น
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค : “เพื่อใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่

กําหนดหนวยเลอืกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทาํบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย           27,985            27,985          27,985          27,985          27,985

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน ราย           13,665            23,665          23,665          23,665          23,665

บริการทะเบียนทั่วไป ราย             8,349              8,349            8,349            8,349            8,349

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ               4.59               4.59             4.59             4.59              459

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดยีวเบ็ดเสร็จในระดบั

มาก-มากที่สุด รอยละ  -  -  -  -                -   

การจัดทาํและปรับปรุงทะเบียน

ประวัติบุคคลที่มิไดมสัีญชาติไทย ราย             6,000              5,000            5,000            5,000            5,000

การออกตรวจ ปฏิบัตริาชการ

นอกสถานที่ ครั้ง               560                560              560              560              560

รวมทั้งสิ้น บาท      1,450,600       1,093,400               -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,450,600       1,093,400

เงินนอกงบประมาณ บาท               -                 -   

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค : “เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงาน

ภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสงัเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อ

ประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลัง จัดทําและ

บริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารง รักษาสภาพคลอง

ทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนนุกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลงั

พัสดุกลางสาํหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย 48000 48000 48000 48000 48000

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ 4600 4600 4600 4600 4600

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา             4,000              4,000            4,000            4,000            4,000

บริหารงบประมาณของสาํนักงานเขต บาท 230,000,000    230,000,000     230,000,000   230,000,000   230,000,000   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง                 12                  12                12                12                12

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง.

และสํานักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง/ฉบับ                 12                  12                12                12                12

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา รอยละ               100                100              100              100              100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ

การเงิน การคลงั งบประมาณ ราย                 50                  50                50                50                50

รวมทั้งสิ้น บาท        625,600 746,340                      -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        625,600 746,340        

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

วัตถุประสงค : “เพื่อจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมาย

กําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสราง ภาษีปาย อากรท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนยีม

คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสราง,

ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนยีม 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย               500                500              500              500              500

จํานวนผูเสยีภาษีรายใหม ราย               300                350              450              500              550

ออกหนังสือแจงการประเมนิ ราย           12,000            12,500          13,000          13,500          14,000

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษีปาย ราย               100                180              220              250              300

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษี

บํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ราย               300                250              200              100                -   

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ราย                 -                    -                  -                  -                  -   

ความพึงพอใจผูเสียภาษี

ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ                 95                  96                97                98                99

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย

รับอุทธรณการประเมินและ รอยละ  -  -  -  -  - 

คืนภาษีลดลง (จาก

จํานวน

รายของป

ที่ผานมา)

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท      1,245,800 1,428,700                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,245,800 1,428,700      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค : “เพื่อใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดใหมีการ อํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทกุข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงานรวมกับหนวยงาน

หรือสวนราชการอ่ืน, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม. 5.536 5.536 5.536 5.536 5536

รับดาํเนนิการเรื่องรองทุกข เรื่อง               150                150              150              150              150

จัดประชุมภายใน ครั้ง                 12                  12                12                12                12

ประสานงานและรวมปฏิบัติงาน

กับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ครั้ง             1,900              1,900            1,900            1,900            1,900

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน

มูลฝอยและขนถายปฏิกูล ราย             8,500              8,500            8,500            8,500            8,500

รวมทั้งสิ้น บาท      1,854,508 12,119,800                  -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,854,508 12,119,800    

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค : “เพื่อใหถนนและพื้นที่สัญจรมคีวามสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดนิขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ” 

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

จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน

ตรอก ซอย ตร.กม. 5.536 5.536 5.536 5.536 5536

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                 -                    -                  -                  -                  -   

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง 180 180 180 180 100

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง                 12                  12                12                12                12

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ความพึงพอใจผูสัญจรในพื้นที่

ระดับมาก-มากที่สุด รอยละ               100                100              100              100              100

รวมทั้งสิ้น บาท      5,356,144 651,700                      -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      5,356,144 651,700        

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบาน  ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัด

มูลฝอย โดยจัดเก็บคาธรรมเนยีม” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน           46,522            46,522          46,522          46,522          46,522

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง                   3                   3                  3                  3                  3

บริการดดูไขมัน ลบ.ม./ครั้ง                   5                   5                  5                  5                  5

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล

และดูดไขมัน คัน/คัน                   5                   5                  5                  5                  5

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ขนถายสิ่งปฏิกูล ในระดับ

มาก-มากที่สุด รอยละ               100                100              100              100              100

ความพึงพอใจผูใชบริการ

ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ               100                100              100              100              100

รวมทั้งสิ้น บาท    13,917,948 14,210,200                  -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท    13,917,948 14,210,200    

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไม

ริมทางเทา ประดบัตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยคิด

จัดเก็บคาบริการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม. 5.536 5.536 5.536 5.536 5536

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดแูลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



9

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน             2,228              2,228            2,228            2,228            2,228

รดนํ้า ลบ.ม.     40,000,000      40,000,000    40,000,000    40,000,000          40,000

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                 -                    -                  -                  -                  -   

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง                 -                    -                  -                  -                  -   

รวมทั้งสิ้น บาท      3,545,400 3,505,400                     -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      3,545,400 3,505,400       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนนิคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของ

ดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการกับงานของสาํนักงานเขตในสวนที่เก่ียวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี ผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                 20                  20                20                20                20

สอบสวนดําเนินคดี คด/ีราย 7 7 7 7 7

ควบคุมการใชยานพาหนะ

(รถยนต) คัน/ครั้ง 6/365 6/365 6/365 6/365 6/365

ควบคุมการใชยานพาหนะ

(จักรยานยนต) คัน/ครั้ง 4/365 4/365 4/365 4/365 4/365

รวมทั้งสิ้น บาท      1,675,000 5,426,420                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,675,000 5,426,420      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค : “เพื่อใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา

หาบเรและแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัตกิารออกตรวจพื้นท่ี 

ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผูกระทําความผิดใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย

ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน 12/59 12/59 12/59 12/59 12/59

ดูแลพ้ืนที่ผอนผันเพื่อทําการคา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัตกิารกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ในที่สาธารณะ จุด/ราย 10/250 10/250 10/250 10/250 10/250

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข เรื่อง 246 246 246 246 246

ตรวจความปลอดภัยของ

ชุมชน/จุดเสี่ยง จุด/ราย 9/2 9/2 9/2 9/2 23/2

สนบัสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน 6/14 6/14 6/14 6/14 6/14

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน                 -                    -                  -                  -                  -   

รวมทั้งสิ้น บาท      2,512,500                 -                 -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      2,512,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธาใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ

กับงานดานธุรการ”        

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง               380                380              380              380              262

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                   8                   8                  8                  8                  9

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา

ควบคุม โครงการ   -   -   -   - 

รวมทั้งสิ้น บาท        286,380 1,437,510                     -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        286,380 1,437,510       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนญุาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค : “เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยายตัว

ของเมืองสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุม

มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”       

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตดัคันหิน

ถมดนิ ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร ราย                 30                  30                30                30                11

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด



11

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจสอบอาคารดานความ

ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท อาคาร   -   -    -   -                -   

พิจารณาอนุญาตดัดแปลง

รื้อถอนอาคาร ราย                 30                  30                30                30                  9

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา

เชื่อมทอเชื่อมทาง/ถมดนิ/ขุดดิน ราย                 10                  10                10                10                10

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรอง

ทุกข/รองเรียน ครั้ง               250                250              250              250              158

ระวังแนวเขตและตรวจสอบ

ที่สาธารณะ ครั้ง                 24                  24                24                24                35

รวมทั้งสิ้น บาท        560,450                 -                 -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        560,450

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค : “เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสญัจรได

อยางสะดวก ปลอดภัยดูแลซอมแซม บํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”   

เครื่องจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง               150                150              150              150              150

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด               125                125              125              125              125

ซอมแซม บํารุงรักษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน และ

กระจกโคง และสัญญาณจราจร จุด   -   -   -   -                -   

ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกล

เครื่องสูบน้ํา ยานพาหนะ ครั้ง                   5                   5                  5                  5                  5

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไข

ขอรองทุกข ,รองเรียน เรื่อง                 55                  55                55                55                51

รวมทั้งสิ้น บาท      2,775,070 4,007,200                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      2,775,070 4,007,200      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการ

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค : “เพื่อใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง 

โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง 

บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”    

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                 20                  20                20                20                20

ลางทําความสะอาด ระบบทอ

ระบายน้ํา เมตร           31,571            31,571          31,571          31,571          31,571

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.          4,726.1           4,726.1         4,726.1         4,726.1         4,726.1

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

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไข

ขอรองทุกข ,รองเรียน เรื่อง                 75                  75                75                75                53

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออน

น้ําทวม ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ               100                100              100              100              100

รวมทั้งสิ้น บาท      1,313,300 1,315,000                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,313,300 1,315,000      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่

เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง,

ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ               129                129              129              129              129

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                   3                   3                  3                  3                  3

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย                 -                    -                  -                  -                  -   

จายเบี้ยผูพิการ ราย               630                650              670              690              700

จายเบี้ยผูสงูอายุ ราย             8,775              8,862            8,994            9,128            9,328

จายการจัดการศพผูสูงอายุ

ตามประเพณี ราย                 64                  96              144              216              220

จายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ราย                 30                  30                30                30                30

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบาย
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดประชุมคณะกรรมการ

สภาเยาวชนเขต ครั้ง                   6                   6                  6                  6                  6

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสงูอายุ ครั้ง                   4                   4                  4                  4                  4

รวมทั้งสิ้น บาท        459,840 2,049,700                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        459,840 2,049,700      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานพฒันาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค : “เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศิลป

วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถิ่น เดก็และเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียนสําหรับการ

เขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู” 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                 15                  15                15                15                15

จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ แหง                   8                   8                  8                  8                  8

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                 30                  30                30                30                30

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย             8,000              9,000          10,000          11,000          12,000

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                 12                  12                12                12                12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน ครั้ง               720                720              720              720              720

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง   -   -   -   -                -   

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน           30,000            30,000          30,000          30,000          30,000

ผูใชบริการบานหนังสอื คน   -   -   -   -                -   

ผูใชบริการลานกีฬา คน           45,000            45,000          45,000          45,000          45,000

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย               200                200              200              200              200

จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี ครั้ง                   7                   7                  7                  7                  7

อนุมัตโิครงการที่ขอใชเงินกองทุน

หลักประกันสขุภาพ กทม. โครงการ 10                15                 20               25               26               

สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

และแกไขปญหาหนี้สิน ราย 600              600               600             600             600             

ดําเนินการขับเคลื่อนดานยาเสพติด ครั้ง                 30                  30                30                30                30

ดําเนินการกองทุนสวัสดกิารกองทุน กองทุน   -   -   -   -   - 

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท      7,335,560 7,462,200                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      7,335,560 7,462,200      

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-11

ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคม

ที่เหมาะสมสําหรับผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น 

(ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสงูอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการและ

การสงเคราะหเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปที่ผานมา รอยละ                   5

รวมทั้งสิ้น บาท         110,000

เงินงบประมาณ บาท         110,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและ

สุขาภิบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ

ฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสอืรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง               180                190              190              200              200

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน               3.00               3.00             3.00             3.00             3.00

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการ

110,000                      

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

งานการออก/ตอใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.

การสาธารณสุขและกฎหมายที่

เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียน

สุนขัและออกบัตรประจําตัว

สัตวเล้ียง ฉบับ 1,494      1,500       1,500     1,500     1,500     

รวมทั้งสิ้น บาท          94,170 357,200                      -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท          94,170 357,200        

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค : “เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบ

ทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุง และ

จําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเส่ียง ภัยอันตรายที่เกิดจาก

สารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องช่ัง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจาก

การเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

บังคับใชกฎหมายสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่จําหนาย

อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด

แผงลอยจําหนายอาหาร ครั้ง 1 1 1 1 1

การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพ

อาหาร + เก็บตัวอยางอาหาร

สงหองแลป + ตรวจรับรอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร) ครั้ง 1 1 1 1 1

การตรวจสุขลักษณะสถาน

ประกอบการที่เปนอันตราย

ตอสขุภาพใน 13 กลุม

กิจการ 146 ประเภท ครั้ง 1 1 1 1 1

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตรุับแจง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการ

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสอบเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมีรั่ว

การทํางานผิดกฎหมาย ครั้ง  -  -  -  - 0

การสงเสริมความรูดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยแกผูประกอบการ

 พนักงาน คนงาน ครั้ง  -  -  -  - 0

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ ครั้ง 180 190 190 200 200

พิจารณาออก/ตออายุ 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่

จําหนายอาหาร สะสมอาหาร

(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) ราย 16 20 20 20 20

พิจารณาออก/ตออายุ

ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ราย 673 680 680 680 680

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

สาธารณะ ครั้ง 2 2 2 2 2

รวมทั้งสิ้น บาท        973,470 1,422,610                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        973,470 1,422,610      

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-4

(Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

ใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดาํเนนิกิจกรรม

พัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมนิสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา

124,800                      

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมือง

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการ

สุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค รอยละ 96

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการ

สุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ รอยละ 98

รวมทั้งสิ้น บาท         124,800

เงินงบประมาณ บาท         124,800

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค : “เพื่อลดความเส่ียงในการแพรโรค เหตเุดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค

รวมทั้งใหประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคตดิตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดกูาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคตดิตอทางเพศสมัพันธ อํานวยการและ

บริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน

ฌาปนสถาน ครั้ง  - 1  -  - 0

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสตัว

และปลอยสัตว ครั้ง 10 10 10 10 10

รณรงค กําจัดและทําลาย

แหลงลูกน้ํายุงลาย ครั้ง 15 15 15 15 15

ลงพื้นที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง 25 25 25 25 25

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทําหมันจับสุนขั ครั้ง 2 2 2 2 2

รณรงคปองกันการตดิเชื้อเอดส

และโรคติดตอทางเพศสมัพันธ ครั้ง 13 13 13 13 13

ตรวจสอบ แนะนํา และ

ประชาสัมพันธเพื่อควบคุมโรคติดตอ

ตามสถานการณและโรคอุบัติใหม

และแกไขเรื่องรองเรียน ครั้ง 43 43 43 43 43

รวมทั้งสิ้น บาท        125,560 199,100                      -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        125,560 199,100        

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่  - รหัส 1300020 -07199-10

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพตดิ เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพที่มมีาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเดก็ เยาวชน

(ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000       บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกัน

ยาเสพติด รอยละ                  60

รวมทั้งสิ้น บาท         100,000

เงินงบประมาณ บาท         100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษา

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนบัสนุนการบริหารจัดการของฝาย

ในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ ตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สอดคลองกับนโยบาย

ผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

การจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษาและ

จัดหาสถานศึกษาใหแกเดก็ครบเกณฑ ดําเนินการเรื่องรองทุกข 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับดาํเนนิการเรื่องรองทุกข เรื่อง                   1                   1                  1                  1                  1

จัดประชุมภายในฝายการศึกษา

และโรงเรียนในสังกัด ตรวจ

เยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง                   8                   8                  8                  8                  8

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน                   5                   5                  5                  5                  5

จํานวนนักเรียน คน               740                745              750              755              760

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง                 50                  50                50                50                50

รวมทั้งสิ้น บาท        738,760 1,222,900                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        738,760 1,222,900      

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1

กิจกรรมหลัก : จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธ เพื่อใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัยของบุหรี่

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค : “เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียน

นําศักยภาพท่ีมีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล

หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือใหนักเรียนไดรับการ

ชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  เพื่อบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน               740                745              750              755              760

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

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

สอนวายน้ํา คน               121                123              125              127              129

อบรมนายหมูลูกเสือและยุวกาชาด คน               100                100              100              100              100

สนบัสนุนอาหารกลางวัน

ของนักเรียนมัธยม มื้อ  -  -  -  -                -   

สนบัสนุนอาหารเชา มื้อ               200                200              200              200              200

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                   6                   6                  6                  6                  6

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.ม.         1,082.61         1,082.61        1,082.61        1,082.61        1,082.61

รวมทั้งสิ้น บาท      9,868,240 15,830,110                  -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      9,868,240 15,830,110    

เงินนอกงบประมาณ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนบัสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนบัสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา
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งบประมาณตามโครงสรางงาน 231,267,100       บาท

.

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

เงินเดือน  บาท

01101-1  เงนิเดอืน 39,197,800          บาท

01102-1  เงนิเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,271,700            บาท

01106-1  เงนิประจําตําแหนงของขาราชการ 321,600              บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 615,600              บาท

01108-1  เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 203,800              บาท

01109-1  เงนิชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 63,600                บาท

คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 73,363,800          บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 3,164,300            บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,270,000            บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 765,500              บาท

คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 19,917,500          บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 2,762,500            บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 4,536,000            บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 61,800                บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 919,300              บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,364,400            บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 54,000                

สํานักงานเขตบางรัก

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

150,853,200                           

150,853,200          

42,674,100            

78,563,600            

27,216,000            

2,399,500             
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1  คาตอบแทน บาท

1.2. คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาไฟฟาสํานักงาน คาน้ําประปา คาโทรศพัทเคลื่อนที่

2,562,000             

3,439,600                              

3,439,600             

877,600                

387,400                

490,200                
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ ฯลฯ

1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดไุฟฟา ประปา งานบาน งานครัว และงานสวน

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน     

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

     ตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510                บาท

05198-4 (2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้ง 

    ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง 4,000                  บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-2 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

     ฝายพลเรอืน (หลักสูตรหลัก) 64,100                บาท

07110-2 (2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

     ปองกันภัยฝายพลเรอืน 352,000              บาท

07199-4 (3) คาใชจายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ 692,200              บาท

1,108,300             

982,700                

385,500                

597,200                

29,510                 

29,510                 

29,510                 

2,120,510                              

982,700                



23

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

ปญหายาและสารเสพติด

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 33,500                บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไข 33,500                                   

33,500                 
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

2. คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

190,200                

1,093,400                              

1,093,400             

1,093,400             

471,500                

431,700                

คาอาหารทําการนอกเวลา
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน   

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 4 เครื่อง 102,040              บาท

746,340                                 

644,300                

549,300                

280,900                

68,200                 

200,200                

95,000                 

102,040                

102,040                

102,040                

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาโทรศัพทสํานักงาน คาไปรษณีย



26

งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05203-1 เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเรว็ 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500                บาท

1,341,200             

631,200                

126,000                

218,600                

286,600                

710,000                

1,428,700                              

87,500                 

87,500                 

87,500                 

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาไปรษณีย
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05203-1 เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

ความเรว็ 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500                บาท

11,994,300            

11,620,200            

61,800                 

312,300                

38,000                 

87,500                 

12,119,800                             

12,032,300            

87,500                 

87,500                 

คาน้ําประปา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาอาหารทําการนอกเวลา
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดุในการรกัษาความสะอาด

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05120-2 รถเข็น 2 ลอ 40 คัน 100,000              บาท

551,700                

100,000                

100,000                

100,000                

651,700                                 

551,700                

551,700                
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

2. คาใชสอย บาท

3. คาวัสดุ บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-3 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร

    ชักลากมูลฝอยในชุมชน 204,500              บาท

07199-6 (2) คาใชจายในการสงเสรมิการแปรรปู

    มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน 50,000                บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

14,210,200                             

13,955,700            

13,955,700            

3,189,000             

470,000                

10,296,700            

254,500                

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมลูฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล
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งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรบัปรงุและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 900,000              บาท

3,505,400                              

2,605,400             

2,605,400             

438,200                

245,900                

1,921,300             

900,000                

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน    

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020                บาท

547,600                

51,020                 

51,020                 

51,020                 

5,426,420                              

5,375,400             

5,375,400             

4,690,000             

137,800                

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบ้ียประชุม

คาซอมแซมยานพาหนะ
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งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

2. คาใชสอย บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดยุานพาหนะ

คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS) แบบ GGWA

     ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 30,510                บาท

05113-2 (2) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

     ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 9 ชุด 81,000                บาท

1,437,510                              

1,326,000             

111,510                

1,326,000             

994,400                

84,800                 

246,800                

111,510                

111,510                

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน

และสิ่งสาธารณประโยชน คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

2. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสําหรบัหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร (BEST)

คาวัสดุกอสราง คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง-

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุเครื่องจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

2. งบรายจายอื่น บาท

07123-3 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน 

ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน 

เพื่อแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน 3,000,000            บาท

4,007,200                              

1,007,200             

1,007,200             

275,500                

731,700                

3,000,000             
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

2. คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดยุานพาหนะ

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณบํารุงรกัษาระบบระบายน้ําฯ ฯลฯ

427,200                

1,315,000                              

1,315,000             

1,315,000             

281,900                

605,900                

คาอาหารทําการนอกเวลา
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

จางเหมากําจัดปลวกพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา (ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด)

2,049,700                              

2,049,700             

2,023,300             

1,255,000             

574,400                

193,900                

26,400                 

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาตอบแทนบุคคลภายนอก

คาน้ําประปา (ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด)
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการชุมชน 1,050,000            บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน

ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600              บาท

07199-2 (3) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่

ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 585,200              บาท

07199-3 (4) คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 851,900              บาท

07199-4 (5) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000                บาท

07199-5 (6) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 1,180,800            บาท

07199-6 (7) คาใชจายในการบรหิารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 1,918,700            บาท

07199-7 (8) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 59,000                บาท

07199-8 (9) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 405,000              บาท

07199-9 (10) คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 120,000              บาท

07199-10 (11) คาใชจายในการสงเสรมิกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000              บาท

07199-12 (12) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพ ชีวิตมั่นคง 20,000                บาท

07199-13 (13) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000              บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-11 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห

ชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุและคนพิการ 110,000              บาท

110,000                

7,462,200                              

7,462,200             

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 110,000                                 
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

คารับรอง

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

357,200                                 

357,200                

357,200                

54,300                 

68,500                 

234,400                

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

1.2 คาวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05199-2 เครื่องวัดระดับเสียง พรอมอุปกรณ 1 ชุด 420,510              บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ด ีสะอาด ปลอดภัย 165,100              บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 124,800              บาท

420,510                

420,510                

420,510                

165,100                

124,800                                 

124,800                

1,422,610                              

837,000                

837,000                

820,800                

16,200                 

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาตัวอยางผักสด
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05123-5 เครื่องพนหมอกควันสะพายไหล

ที่ใชในงานสาธารณสขุ 2 เครื่อง 150,000              บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-7 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา

โรคไขเลอืดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 49,100                บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-10 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่ 100,000              บาท

199,100                                 

150,000                

150,000                

150,000                

49,100                 

100,000                                 

100,000                
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05203-1 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

ความเรว็ 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500                บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 3,000                  บาท

07109-1 (2) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ-    

    การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต 25,000                บาท

234,400                

81,000                 

53,200                 

100,200                

873,000                

87,500                 

87,500                 

87,500                 

28,000                 

1,222,900                              

1,107,400             

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาไฟฟาโรงเรียน
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย- 

 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาซอมแซมโรงเรียน คาจางเหมาทําความสะอาด-

โรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสด ุอุปกรณ เคร่ืองใชสวนตัว-

ของเด็กอนุบาล คาสารกรองเคร่ืองกรองน้ํา

คาวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ตามโครงการศูนยวิชาการเขต ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05105-6 (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

    พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

  แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

  ตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,510                บาท

05198-4 (2) เครื่องมลัติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA

   ขนาด 4,000 ANSL Lumens 1 เครื่อง 29,900                บาท

05203-2 (3) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

    ความเรว็ 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500                บาท

137,300                

3,071,910             

3,071,910             

141,910                

15,600,110                             

6,977,800             

6,840,500             

1,040,000             

5,702,600             

97,900                 

คานติยภัต

คาน้ําประปาโรงเรียน คาโทรศัพทเคล่ือนที่

คาโทรศัพทโรงเรยีน
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2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-8 (1) ปรบัปรุงโรงเรยีนวัดมหาพฤฒาราม 230,000              บาท

 - ปรบัปรุงเสาธงพรอมเวที

 - ปรบัปรุงอางลางมือ

 ตามแบบเลขที่ บร. 5/2566

05304-10 (2) ปรบัปรุงโรงเรยีนวัดสวนพลู 518,000              บาท

 - ปรบัปรุงหองเรียน ชั้น 3

 - ปรบัปรุงหลังคาอาคารเรียน

 - ติดตั้งรางเก็บสายไฟฟาและสายสื่อสาร

 ตามแบบเลขที่ บร. 3/2566

05304-12 (3) ปรบัปรุงโรงเรยีนวัดแกวแจมฟา 727,000              บาท

 - ปรบัปรุงอาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3

 - ติดตั้งระแนงบังตาโครงเคราเหล็ก (พรอมชองเปด)

 - ปรบัปรุงอาคาร 2

 - ปรบัปรุงเวที

 - ปรบัปรุงโครงสราง

 - ปรบัปรุงหลังคา

 - ปรบัปรุงกันสาด ค.ส.ล.

 - ปรบัปรุงฝาเพดาน ชั้น 2

 ตามแบบเลขที่ บร. 2/2566

05304-14 (4) ปรบัปรุงโรงเรยีนวัดมวงแค 503,000              บาท

 - ปรบัปรุงหองนาฏศิลป ชั้นที่ 3

 - ปรบัปรุงหลังคาอาคารเรียน

 - ปรบัปรุงปายชื่อโรงเรียน

 ตามแบบเลขที่ บร. 6/2566

05304-16 (5) ปรบัปรุงโรงเรยีนวัดหัวลําโพง 1,182,000            บาท

 - ปรบัปรุงสนามเดก็เลน

 - ปรบัปรุงหลังคาอาคารเรียน

 ตามแบบเลขที่ บร. 4/2566

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-2 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 551,200              บาท

06299-2 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรยีน 2,067,000            บาท

    สังกัดกรุงเทพมหานคร

2,930,000             

2,618,200             
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4. งบรายจายอื่น บาท

07103-3 (1) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

    สามัญรุนใหญและหัวหนาหนวยยุวกาชาด 56,500                บาท

07124-2 (2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา

    ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 54,900                บาท

07125-2 (3) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครอง

    เพื่อพัฒนาโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 10,700                บาท

07126-2 (4) คาใชจายในการสงเสรมิสนับสนุน

    ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู 55,500                บาท

07199-10 (5) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 1,104,000            บาท

07199-12 (6) คาใชจายในการสนับสนุนการสอน

     ในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 578,400              บาท

07199-14 (7) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ

    เครือขายโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 90,000                บาท

07199-16 (8) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ

    และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200                บาท

07199-18 (9) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน

     และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600                บาท

07199-2 (10) คาใชจายตามโครงการเรียนฟร ีเรยีนดี

      อยางมีคณุภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 413,400              บาท

07199-20 (11) คาใชจายในการสงเสรมิกีฬานักเรยีน

      สังกัดกรุงเทพมหานคร 43,800                บาท

07199-22 (12) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย 57,200                บาท

07199-8 (13) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 360,000              บาท

2,932,200             
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งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น 23,186,900   บาท

07101-1 (1) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 

     เพื่อทดรองจายเปนเงินเดอืนและคาจางประจํา

     คาจางชั่วคราว รวมทั้งเงนิอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

     สําหรับงวดเดอืนกรกฎาคม 2564 11,582,300          บาท

07101-2 (2) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 

     เพื่อทดรองจายเปนเงินเดอืนและคาจางประจํา

     คาจางชั่วคราว รวมทั้งเงนิอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

     สําหรับงวดเดอืนสิงหาคม 2564 11,604,600          บาท

23,186,900                             


