
  สํานักงานเขตปทุมวันมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของประชาชน

ผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเส่ียงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย

แหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสรมิการทองเที่ยว 

    สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ การสาธารณปูการ

การสงเสริมและการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว การจัดการศกึษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันด ีของทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุง

แหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรกัษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพการสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริม

การมีสวนรวมของราษฎรการรกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

การคุมครองดแูลบํารุงรักษาและการใชประโยชนที่ดนิ การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

หรือกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพ้ืนที่มีคณุภาพชีวิตท่ีดี ไดรบับริการอยางทั่วถึง 

เปนธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสขุในการดํารงชีวิต 

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 1,000          เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานส่ิงแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 110             ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายท่ีกําหนด 80              รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

  ที่อยูในความรับผิดชอบของสาํนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

  และทรัพยสินของประชาชน

400 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นท่ีที่หนวยงานรับผิดชอบ 62,643         ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 20              ราย

- จํานวนนกัเรียนที่ไดรับการศกึษาในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศกึษา 2,270          ราย

ที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟู

สํานักงานเขตปทุมวัน



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (21) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (8) - ลูกจางประจํา (-) - ลูกจางประจํา (1)

- ลูกจางชั่วคราว (4) - ลูกจางชั่วคราว (1) - ลูกจางชั่วคราว (-)

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (11) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (397) - ลูกจางประจํา (45)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (243) - ลูกจางชั่วคราว (11)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (16) - ขาราชการ (14) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (26) - ลูกจางประจํา (4) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางชั่วคราว (6) - ลูกจางชั่วคราว (2) - ลูกจางชั่วคราว (3)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย (1)

- ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (19)

- ลูกจางชั่วคราว (18)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตปทุมวัน

โครงสรางหนวยงานและอตัรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 368,161,600   -                  368,161,600    

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -               -                  -                 

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -               -                  -                 

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม 29,396,900    -                  29,396,900      

  397,558,500                   -      397,558,500

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 367,626,100  บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 535,500        บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 329,500          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 206,000          บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 189,051,600   -                  189,051,600    
งานอํานวยการและบรหิารสํานักงานเขต 57,890,020    -                  57,890,020      
งานปกครอง 682,820         -                  682,820          
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 35,800          -                  35,800            
งานบริหารทั่วไปและบรกิารทะเบียน 2,231,810      -                  2,231,810        
งานบริหารทั่วไปและบรหิารการคลัง 681,500         -                  681,500          
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 786,700         -                  786,700          
งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 13,561,800    -                  13,561,800      
งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 1,736,500      -                  1,736,500        
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 22,283,500    -                  22,283,500      
งานดแูลสวนและพื้นที่สีเขียว 7,413,400      -                  7,413,400        
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 5,792,740      -                  5,792,740        
งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย 198,600         -                  198,600          
งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,470,500      -                  1,470,500        
งานอนุญาตกอสราง ควบคมุอาคารและผงัเมือง 117,200         -                  117,200          
งานบํารุงรกัษาซอมแซม 6,390,700      -                  6,390,700        
งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 1,086,600      -                  1,086,600        
งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 1,474,500      -                  1,474,500        
งานพัฒนาชุมชนและบริการสงัคม 20,889,050    -                  20,889,050      

40,000          -                  40,000            

206,000         -                  206,000          

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 435,200         -                  435,200          
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 951,400         -                  951,400          

153,700         -                  153,700          
งานปองกันและควบคุมโรค 80,500          -                  80,500            

100,000         -                  100,000          
งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 489,230         -                  489,230          
งานงบประมาณโรงเรียน 31,930,230    -                  31,930,230      

368,161,600  -                 368,161,600   รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

สํานักงานเขตปทุมวัน

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

การจัดบริการของสํานักงานเขต

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเดก็ สตร ีครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการครอบครัวรักการอาน

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
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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

29,396,900    -                 29,396,900     

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 29,396,900    -                 29,396,900     

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจาํ
คาจางช่ัวคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 147,142,300    39,240,100   2,669,200       189,051,600     

งบดําเนินงาน 103,916,100    6,251,500     110,167,600     

งบลงทุน 40,689,950    40,689,950      

งบเงินอุดหนุน 9,599,800        9,599,800        

งบรายจายอื่น 48,049,550        48,049,550      

รวมงบประมาณ 147,142,300     39,240,100    106,585,300 6,251,500       40,689,950        9,599,800        48,049,550      397,558,500

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของสํานกังานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท 194,613,170    189,051,600

เงินงบประมาณ บาท 194,613,170    189,051,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอํานวยการและบริหารสํานกังานเขต - รหัส 1300001

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง 19,923 23,000 24,600 26,100 28,000 

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 

จัดประชุมประชาคมเขต/

ประชุมอื่นๆ

ครั้ง 48                48                48              48             48               

ประชาสัมพันธ เรื่อง 541              550              550            550            550             

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานที่

ของเขต

ตร.ม. 3,545.34 3,545.34 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

เรื่อง                 -                    1                 1                1                 1

รวมทั้งสิ้น บาท    41,372,748    57,890,020              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท    41,372,748    57,890,020

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่ออํานวยการ สั่งการสาํนักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอ่ืนที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับ

มอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทาง

วินัย/ละเมดิ”

สํานักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : "เพื่อแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบ

บุคลากร เชน เงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง 

ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานปกครอง - รหัส 1300002

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ 

สมาคม ศาลเจา

ราย               210               210             210             210              250

รับบริการดานทะเบียนพาณิชย ราย               210               235             260             285              300

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                 -                   -                 -                 -                  -   

อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน

คน                 -                   -                 -                 -                  -   

งานทะเบียนพาณิชย ราย               120               120             120             120              150

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                 10                 10               10              10                10

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ราย/ครั้ง                 -                   -                 -                 -                  -   

งานดานยาเสพติด ราย                 65                 65               65              65                65

รวมทั้งสิ้น บาท      2,134,862        682,820              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      2,134,862        682,820

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ 

ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม

กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดบัการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดมิและรายใหม 

เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

35,800                       

วัตถุประสงค : “เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง

 การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงาน

เกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมภิาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และ

การสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพตดิ”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

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

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร รอยละ  - 65  -  -  - 

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท  - 35,800           -  -  - 

เงินงบประมาณ บาท  - 35,800           -  -  - 

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  - 

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย 28,600          31,400          34,500        37,900        41,700         

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน

ราย 19,000          20,900          22,900        25,100        27,600         

บริการทะเบียนทั่วไป ราย 3,000           3,300           3,600          3,900         4,300          

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 80                85                90              95             95               

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดยีวเบ็ดเสร็จในระดบั

มาก-มากที่สุด

รอยละ 80                85                90              95             95               

การจัดทาํและปรับปรุงทะเบียน

ประวัติบุคคลที่มิไดมสัีญชาติไทย

ราย 600              660              700            770            900             

การออกตรวจ ปฏิบัตริาชการนอก

สถานที่

ครั้ง 100              110              120            130            150             

รวมทั้งสิ้น บาท      2,430,800      2,231,810              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      2,430,800      2,231,810

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมี

หนาที่กําหนดหนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมสิีทธิเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย 51,690 51,690 51,690 51,690 51,690

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ 2,150 2,150 2,150 2,150 2,000

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

บริหารงบประมาณของสาํนักงาน

เขต

บาท  290 ลานบาท  290 ลานบาท  290 ลานบาท  290 ลานบาท  290 ลานบาท

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง                 12                 12               12              12                12

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. 

และสํานักงานตรวจสอบภายใน

เรื่อง/

ฉบับ

                12                 12               12              12                12

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา

รอยละ                 80                 80               80              80                80

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ

การเงิน การคลงั งบประมาณ

ราย   -   -   -   -   - 

รวมทั้งสิ้น บาท        697,400        681,500              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        697,400        681,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

วัตถุประสงค: “เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการ

ดําเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลัง

งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจาก

คลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษา

สภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมรีะบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ

 และคลังพัสดกุลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ ”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่อจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่

กฎหมายกําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน 

คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสนิ ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกู

สราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอ่ืน ๆ เชน คาธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย 100              100              100            100            50               

จํานวนผูเสยีภาษีรายใหม ราย 100              100              100            100            50               

ออกหนังสือแจงการประเมนิ ราย 9,460           9,460           9,460          9,460         9,800          

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีปาย

ราย 1,250           1,250           1,250          1,250         1,250          

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน

ราย 50                50                50              50             20               

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ราย 1,350           1,350           1,350          1,350         1,500          

ความพึงพอใจผูเสียภาษี 

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 85                85                85              85             85               

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย 1,000           1,000           1,000          1,000         1,000          

รับอุทธรณการประเมินและ

คืนภาษีลดลง

รอยละ 

(จาก

จํานวน

รายของ

ปที่ผาน

มา)

100              100              100            100            50               

รวมทั้งสิ้น บาท      1,122,640        786,700              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,122,640        786,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.               493               493             493             493              493

รับดาํเนนิการเรื่องรองทุกข เรื่อง               178               178             178             178              178

จัดประชุมภายใน ครั้ง                 12                 12               12              12                12

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่อใหการดาํเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมี

ประสทิธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนบัสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทกุข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงานรวมกับ

หนวยงานหรือสวนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

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

ประสานงานและรวมปฏิบัติงาน

กับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน

ครั้ง               180               180             180             180              180

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน

มูลฝอยและขนถายปฏิกูล

ราย            2,353            2,353           2,353          2,353           2,353

รวมทั้งสิ้น บาท      2,698,060    13,561,800              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      2,698,060    13,561,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน 

ตรอก ซอย

ตร.กม. 0.4486 0.4486 0.4486 0.4486 0.4486

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน 2 2 2 2               2                

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง                 17                 17               17              17                17

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง                 16                 16               16              16                16

ความพึงพอใจผูสัญจรในพื้นที่

ระดับมาก - มากที่สุด

รอยละ 72.67 72.67 72.67 72.67 72.67

รวมทั้งสิ้น บาท      8,429,880      1,736,500              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      8,429,880      1,736,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่อใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ โดยจัดใหมีการเก็บ

ขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบาน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถาย

ไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บคาธรรมเนยีม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

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

และสถานที่จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

วัตถุประสงค: “เพื่อใหถนนและพื้นที่สญัจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี 

สะพานลอยคนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

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

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 82,529.20 82,529.20 82,529.20 82,529.20 82,529.20

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง 2,021/565 2,021/565 2,021/565 2,021/565 2,021/565

บริการดดูไขมัน ลบ.ม./ครั้ง 1,998/87 1,998/87 1,998/87 1,998/87 1,998/87

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล 

และดูดไขมัน

คัน/คัน                 10                 10               10              10                10

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถาย

สิ่งปฏิกูล ในระดบัมาก-มากที่สุด

รอยละ            72.67            72.67           72.67          72.67           72.67

ความพึงพอใจผูใชบริการ 

ดูดไขมัน ในระดับมาก - มากที่สุด

รอยละ            72.67            72.67           72.67          72.67           72.67

รวมทั้งสิ้น บาท    19,351,960    22,283,500              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท    19,351,960    22,283,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.       1,791,460       1,791,460     1,791,460     1,791,460      1,791,460

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน            1,595            1,595           1,595          1,595           1,595

รดนํ้า ลบ.ม.           14,400           14,400         14,400         14,400          14,400

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                  4                  4                 4                4                 4

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง              2.00              2.00            2.00            2.00             2.00

รวมทั้งสิ้น บาท      7,350,900      7,413,400              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      7,350,900      7,413,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่เขตมีภูมทิัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ด ีโดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง 

และตนไมริมทางเทาอยางสม่ําเสมอ ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครและในวันสําคัญตางๆ 

ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่มาติดตอหรือรองขอ โดยคิดคาบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดแูลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนนิคดี – รหัส 1300010

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                 30                 30               30              30                30

สอบสวนดําเนินคดี คด/ีราย   -   -   -   -   - 

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(รถยนต)

คัน/ครั้ง  5 คัน 

1,500 ครั้ง

 5 คัน 

1,500 ครั้ง

 5 คัน 

1,500 ครั้ง

 5 คัน 

1,500 ครั้ง

 5 คัน 

1,500 ครั้ง

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(จักรยานยนต)

คัน/ครั้ง  3 คัน 900 ครั้ง  3 คัน 900 ครั้ง  3 คัน 900ครั้ง  3 คัน 900ครั้ง  3 คัน 900 

ครั้ง

รวมทั้งสิ้น บาท      4,655,100      5,792,740              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      4,655,100      5,792,740

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย – รหัส 1300011

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน  4500 ชม./

65 คน

 4500 ชม./

65 คน

 4500 ชม./

65 คน

 4500 ชม./

65 คน

 4500 ชม./

65 คน

ดูแลพ้ืนที่ผอนผันเพื่อทําการคา

ในที่สาธารณะ

จุด/ราย 4 จุด 139 ราย 4 จุด 139 ราย 4 จุด 139 ราย 4 จุด 139 ราย 4 จุด 139 ราย

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทกุข

เรื่อง               180               150             150             150              150

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/

จุดเสี่ยง

จุด/ราย  11 จุด 22 

ราย

 11 จุด 22 

ราย

 11 จุด 22 

ราย

 11 จุด 22 

ราย

 11 จุด 22 

ราย

สนบัสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน  1520 ชม./

10 คน

 1520 ชม./

10 คน

 1520 ชม./

10 คน

 1520 ชม./

10 คน

 1520 ชม./

10 คน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่อใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของ

ผูประกอบการคา หาบเร และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ 

จัดชดุปฏิบัตกิารออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณทีี่พบผูกระทําความผิด  ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการ

อํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

วัตถุประสงค: “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝาย

ในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เก่ียวของกับงานนิติการ และสอบสวน

ดําเนินคดีผูกระทําผิด”
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน  1200 ชม./

10 คน

 1200 ชม./

10 คน

 1200 ชม./

10 คน

 1200 ชม./

10 คน

 1200 ชม./

10 คน

รวมทั้งสิ้น บาท                -          198,600              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท                -          198,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง               370               370             370             370              370

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                  9                  9                 9                9                 9

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

ควบคุม

โครงการ                 10                 10               10              10                10

รวมทั้งสิ้น บาท      1,318,100      1,470,500              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,318,100      1,470,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนญุาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ราย                 23                 40               40              40                40

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท

อาคาร               135               135             135             135              135

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตดัคันหิน 

ถมดนิ ฯลฯ,  ตรวจสอบที่สาธารณะ

วัตถุประสงค: “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่

เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: "เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยายตัว

ของเมืองสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุม

มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน

อาคาร

ราย                 12                 20               20              20                20

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/

ถมดนิ/ขุดดิน

ราย                 11                 15               15              15                15

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไข เรื่อง

รองทุกข/รองเรียน

ครั้ง               121               121             121             121              121

ระวังแนวเขตและตรวจสอบ

ที่สาธารณะ

ครั้ง                 11                 11               11              11                11

รวมทั้งสิ้น บาท          56,400        117,200              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท          56,400        117,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                  2                  2                 2                2                 2

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด               221               221             221             221              221

ซอมแซม บํารุงรักษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน 

กระจกโคง และสัญญาณจราจร

จุด   

- 

  

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

ซอมแซม บํารุงรักษา

เครื่องจักรกล เครื่องสบูน้ํา

ยานพาหนะ

ครั้ง   -   -   -   -   - 

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง               370               370             370             370              370

รวมทั้งสิ้น บาท      2,442,100      6,390,700              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      2,442,100      6,390,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค: "เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรได

อยางสะดวก ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได ”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟสต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/

บริการเครื่องจักรกล

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                 29                 29               29              29                29

ลางทําความสะอาด 

ระบบทอระบายน้ํา

เมตร           23,719           23,719         23,719         23,719          23,719

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.            1,710            1,710           1,710          1,710           1,710

ขุดลอกคลอง เมตร/

ลบ.ม.

  -   -   -   -   - 

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง               370               370             370             370              370

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/

จุดออนน้ําทวมในระดับมาก-มาก

ที่สุด

รอยละ                 31                 31               31              31                31

รวมทั้งสิ้น บาท      1,048,900      1,086,600              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,048,900      1,086,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                 15                 10               10              10                10

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย  -  -  -  -  - 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง,

 ประสานงาน และใหคําปรึกษา, สํารวจและเย่ียมชุมชน

วัตถุประสงค: “เพื่อใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอ่ืน ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มี

ประสทิธิภาพ และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง 

โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง  

บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, 

สูบระบายน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการ”
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จายเบี้ยผูพิการ ราย               767               867             967          1,067              950

จายเบี้ยผูสงูอายุ ราย            8,200            8,700           9,200          9,700          10,200

จายการจัดการศพผูสูงอายุ

ตามประเพณี

ราย                 40                 50               60              70              300

จายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ

เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด

ราย               291               300             300             300              300

จัดประชุมคณะกรรมการ

สภาเยาวชนเขต

ครั้ง                  6                  6                 6                6                 6

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสงูอายุ

ครั้ง                  4                  4                 4                4                 4

รวมทั้งสิ้น บาท      1,466,000      1,474,500              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท      1,466,000      1,474,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานพฒันาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                 17                 17               17              17                17

จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ แหง                  6                  6                 6                6                 6

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                 30                 30               30              30                70

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย   -    -    -    -   - 

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                 12                 12               12              12                12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน ครั้ง                 48                 48               48              48                48

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                  2                  2                 2                2                 2

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน       13,524.00       14,000.00     14,500.00     15,000.00      14,000.00

ผูใชบริการบานหนังสอื คน           504.00           520.00         540.00         560.00          530.00

ผูใชบริการลานกีฬา คน           43,024           43,500         44,000         44,500          47,000

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย            7,026            7,500           7,500          7,500           7,500

วัตถุประสงค: “เพื่อสงเสริม สนับสนนุใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทาง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเดก็กอนวัยเรียน 

สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและ

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

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

จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

ครั้ง                  6                  6                 6                6                 6

อนุมัตโิครงการที่ขอใชเงิน

กองทุนหลกัประกันสุขภาพกทม.

โครงการ                 16                 10               10              10                15

สงเสริมการบริหารเงินออม

ครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน

ราย               600               600             600             600              608

ดําเนินการขับเคลื่อนดานยาเสพติด ครั้ง                 17                 17               17              17                40

ดําเนินการกองทุนสวัสดกิารกองทุน กองทุน                  1                  1                 1                1                 1

รวมทั้งสิ้น บาท    22,738,280    20,889,050              -                -    - 

เงินงบประมาณ บาท    22,738,280    20,889,050

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการครอบครัวรักการอาน รหัส 1300017-07199-8

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือ รอยละ               100

ที่สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูตามอัธยาศัยที่ตรงตาม

ความตองการของประชาชน

รวมทั้งสิ้น บาท          40,000

เงินงบประมาณ บาท          40,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน 

ยุทธศาสตรยอยที่ 3.3 การศึกษา สําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลอง

กับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการ

สํารวจมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่ สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและ

กลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพื้นฐานรวมกันของครอบครัวในการมีสวน

รวมกิจกรรมรักการอานเพิ่มขึ้นในบานหนังสือแตละแหงในพื้นที่เขตปทุมวัน

40,000                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพกิาร รหัส1300017-07199-11

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสงูอายุ คนพิการ 

และผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการ

และการสงเคราะหเพิ่มขึ้น เม่ือ

เทียบกับปที่ผานมา

รอยละ                  5

รวมทั้งสิ้น บาท 206,000       

เงินงบประมาณ บาท 206,000       

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 150 150 150 150 150

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 3 3 3 3 3

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน

ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสงัคม

ที่เหมาะสมสําหรับผูสงูอายุ ผูพิการ  และผูดอยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับความชวยเหลือ

เพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

กิจกรรมหลัก

ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห  พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ 

และผูพิการ

206,000                     

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสอืรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนขัและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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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 1300 1300 1300 1300 1300

รวมทั้งสิ้น บาท 225,000                      -                -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท 225,000       เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่

จําหนายอาหาร สถานที่สะสม

อาหาร ตลาด แผงลอยจําหนาย

อาหาร

ครั้ง 1,186           1,186           1,186          1,186         1,200          

การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหาร 

(ตรวจคุณภาพอาหาร+

เก็บตัวอยางอาหารสงหองแลป+

ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)

ครั้ง 2,570           2,570           2,570          2,570         2,600          

วัตถุประสงค : “เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคใน

ระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ

 ปรุง และจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเส่ียงภัย

อันตราย

ที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจาก

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการ

แพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและ

ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”
กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, 

ดําเนินการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

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

การตรวจสุขลักษณะสถาน

ประกอบการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพใน 13 กลุม กิจการ 146

ประเภท

ครั้ง 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159

การตรวจสอบเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมีรั่ว 

การทํางานผิดกฎหมาย

ครั้ง  -  -  -  - 0

การสงเสริมความรูดานอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยแก

ผูประกอบการ พนักงาน คนงาน

ครั้ง 2,135           2,135           2,135          2,135         2,135          

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/เหตรุําคาญ

ครั้ง 150 150 150 150 150

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาต

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

ราย 450              450              450            450            450             

พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาต

สถานประกอบกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ราย 740              740              740            740            740             

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

สาธารณะ

ครั้ง -               -               -             -            -              

รวมทั้งสิ้น บาท 714,300       951,400       -            -           -             

เงินงบประมาณ บาท 714,300       951,400       

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ 

ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) 

เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ

การสุมตรวจไมพบการปนเปอน

เชื้อโรค

รอยละ 96

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการ รอยละ 98

สุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ

รวมทั้งสิ้น บาท        153,700

เงินงบประมาณ บาท        153,700

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน

ฌาปนสถาน

ครั้ง
1 1 1 1 1

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสตัว

และปลอยสัตว

ครั้ง 50 50 50 50 50

รณรงค กําจัดและทําลายแหลง

ลูกน้ํายุงลาย

ครั้ง
17                17                17              17             17               

ลงพื้นที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง 160              160              160            160            160             

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน 

ทําหมัน จับสุนัข

ครั้ง 2                 2                 2                2               2                

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

153,700                     

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

ดําเนินการตรวจประเมนิสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพื่อสงเสริม

ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธให

ความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นท่ีดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดาํเนนิ

กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

วัตถุประสงค:  “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค 

รวมทั้งใหประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคตดิตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย, รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดกูาล, 

ประสานการฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสนุัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและ

บริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รณรงคปองกันการตดิเชื้อเอดส

และโรคติดตอทางเพศสมัพันธ

ครั้ง 3                 3                 3                3               3                

ตรวจสอบ แนะนํา และประชาสัมพันธ ครั้ง 240              240              240            240            240             

เพื่อควบคุมโรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไขเรื่อง

รองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท        170,000          80,500              -                -                 -   

เงินงบประมาณ บาท        170,000          80,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300020-07199-3

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกัน รอยละ                 60

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท        100,000

เงินงบประมาณ บาท        100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค: “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายใน

สวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบาย

ผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ 

ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสู

ระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและ

ความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

100,000                     

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

ดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง   -   -   -   -   - 

จัดประชุมภายในฝายการศึกษา

และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม

สถานศึกษา

ครั้ง                 34                 34               34              34                34

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน                  7                  7                 7                7                 7

จํานวนนักเรียน คน            2,496            2,496           2,496          2,496           2,200

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง                 12                 12               12              12                12

รวมทั้งสิ้น บาท      2,030,300        489,230              -                -    - 

เงินงบประมาณ บาท      2,030,300        489,230

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน            2,272            2,272           2,272          2,272           2,000

นักเรียน ม.1 - ม.3 คน               224               224             224             224              200

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

สอนวายน้ํา คน               324               324             324             324              300

อบรมนายหมูลูกเสือ

และยุวกาชาด

คน               200               200             200             200              200

สนบัสนุนอาหารกลางวันของ

นักเรียนมัธยม

มื้อ               200               200             200             200              200

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 

การจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และ

จัดหาสถานศึกษาใหแกเดก็ครบเกณฑดําเนนิการเรื่องรองทุกข

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: “เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนให

นักเรียนนําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ต้ังไว เพื่อพัฒนา ติดตาม

และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งท่ีมีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

เพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียน

สามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  เพื่อบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใช

งานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนนุการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนบัสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สนบัสนุนอาหารเชา มื้อ               200               200             200             200              200

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                 21                 21               21              21                21

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.ม.               420               420             420             420              420

รวมทั้งสิ้น บาท    24,039,400    31,930,230              -                -    - 

เงินงบประมาณ บาท    24,039,400    31,930,230

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งบประมาณตามโครงสรางงาน 368,161,600       บาท

.

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 41,025,900          บาท

01102-1  เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,461,600           บาท

01106-1  เงินประจําตาํแหนงของขาราชการ 209,600              บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 601,600              บาท

01108-1  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 227,600              บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชพีของขาราชการ 125,100              บาท

 คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 93,723,700          บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 4,549,800           บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวของลูกจางประจํา 2,560,700           บาท

01206-1 เงินชวยเหลอืคาครองชีพของลูกจางประจํา 1,656,700           บาท

คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 28,652,080          บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 4,036,020           บาท

02103-1 เงินชวยเหลอืคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 6,552,000           บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลกูจางประจํา 625,000              บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,961,400           บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 82,800                บาท

สํานักงานเขตปทุมวัน

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

189,051,600                           

189,051,600         

44,651,400           

102,490,900         

39,240,100           

2,669,200             
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและน้ํามันหลอล่ืน 

คาวัสดุยานพาหนะ  ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 10 เครื่อง 51,020                บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

0102002-65-03 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขตปทุมวัน

วัตถุประสงค

 - เพ่ือกอสรางอาคารที่ทําการถาวรของสํานักงานเขตปทุมวัน

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ( 2565 - 2567 )

เปาหมายโครงการ

 - เพ่ือใหสาํนักงานเขตปทุมวันมีท่ีทําการถาวร 

   และมีพ้ืนท่ีรองรับการจัดกิจกรรมและงานประชุมตางๆ

   ของกรุงเทพมหานคร

503,100               

2,652,000             

35,051,020           

35,051,020           

51,020                 

35,000,000           

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาไฟฟาสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี

57,890,020                            

22,839,000           

20,187,000           

387,400               

19,296,500           

สวนใหญเปนคาเชาอาคารสถานที่ คาจางทําความสะอาด

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ 
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งานท่ีจะทํา

 - กอสรางอาคารอเนกประสงค 9 ชั้น (ดาดฟา)

   และชั้นใตดิน จํานวน 1 หลงั

053-07-1 35,000,000          บาท

      งานสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟาและสื่อสาร

      งานวิศวกรรมระบบประหยัดพลังงาน

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

697,440,000  - บาท

20,000,000  - บาท

35,000,000  - บาท

642,440,000  - บาท

   กอสรางอาคารสํานักงานเขตปทุมวัน

    - กอสรางอาคารอเนกประสงค 9 ชั้น (ดาดฟา)

      และช้ันใตดิน พรอมงานวิศวกรรมโครงสราง

      งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง

      งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

      งานตกแตงภายใน งานปายสัญลักษณ

      งานภายนอกอาคารและภูมิสถาปตยกรรม

     ตามแบบเลขที่ ปว. 28/2564

     - จัดหาครุภัณฑ

งบประมาณท้ังสิ้น                   

ป 2565 ตั้งงบประมาณ                                    

ป 2566 ตั้งงบประมาณ                       

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ                       
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดอุุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020                บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07110-2 คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000              บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 35,800                บาท

682,820                                

279,800               

279,800               

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานกังานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ  

97,200                 

182,600               

51,020                 

51,020                 

51,020                 

352,000               

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกัน

และแกไขปญหายาและสารเสพติด 35,800                                  

35,800                 
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

1.2 คาใชสอย บาท

1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและน้ํามันหลอล่ืน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510                บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล 

คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

2,231,810                              

2,206,300             

2,206,300             

736,500               

1,276,300             

สวนใหญเปน คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ 

193,500               

25,510                 

25,510                 

25,510                 
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล 

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานกังาน คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอล่ืน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

681,500               

584,000               

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาโทรศัพทสํานักงาน คาไปรษณีย

280,900               

203,700               

99,400                 

97,500                 

681,500                                
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 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

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานกังานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและน้ํามันหลอล่ืน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05199-1 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1  1 เครื่อง 16,000                บาท

16,000                 

16,000                 

470,700               

117,000               

214,400               

139,300               

300,000               

16,000                 

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาไปรษณีย

786,700                                

770,700               
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

2. คาใชสอย บาท

3. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

13,261,700           

90,200                 

209,900               

13,561,800                            

13,561,800           

13,561,800           

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

2. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุในการรักษาความสะอาด

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอล่ืน ฯลฯ

119,100               

1,617,400             

1,736,500                              

1,736,500             

1,736,500             

คาซอมแซมยานพาหนะ
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

1.2 คาใชสอย บาท

บาท

1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 238,800              บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย

เพ่ือนํามาใชประโยชน 50,000                บาท

540,600               

17,845,100           

288,800               

22,283,500                            

21,994,700           

21,994,700           

3,609,000             

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนส่ิงปฏิกูล

คาซอมแซมยานพาหนะ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาเครื่องแบบชุดปฏิบัตงิาน ฯลฯ
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งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม 

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 2,100,000           บาท

865,800               

241,900               

4,123,100             

82,600                 

2,100,000             

7,413,400                              

5,313,400             

5,230,800             

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

คาไฟฟาสวนสาธารณะ คาน้ําประปาสวนสาธารณะ
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท
1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

1.2 คาใชสอย บาท

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

2. งบลงทุน บาท

  คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 4 เครื่อง 102,040              บาท

102,040               

102,040               

5,690,700             

5,690,700             

5,295,400             

25,100                 

370,200               

102,040               

5,792,740                              

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

 1. คาใชสอย บาท

2. คาวัสดุ บาท133,400               

198,600                                

198,600               

198,600               

65,200                 

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและน้ํามันหลอล่ืน

คาวัสดุยานพาหนะ
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุยานพาหนะ 

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและน้ํามันหลอล่ืน

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

247,700               

141,000               

1,470,500                              

1,470,500             

1,329,500             

994,400               

87,400                 

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาไฟฟา คาน้ําประปา
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

2. คาวัสดุ บาท90,200                 

117,200                                

117,200               

117,200               

27,000                 

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและน้ํามันหลอล่ืน

คาวัสดุยานพาหนะ
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร (BEST)

คาวัสดุกอสราง

2. งบลงทุน บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05313-1 ปรับปรุงซอยสมคิด 2,505,000           บาท

ปรับปรุงผวิทางจราจร

  - ขูดไสผิวจราจรและแอสฟลตคอนกรีตเดิม ลึกเฉลี่ย 0.05 ม.

พรอมขนยาย เนื้อที่ประมาณ 2,989 ตร.ม.

  - ปู Prime Coat เน้ือที่ประมาณ 2,989 ตร.ม.

  - ปูผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ตามแบบ มท.-04 ความหนา 0.05 ม.

    เน้ือที่ประมาณ 2,989 ตร.ม.

  - ตีเสนจราจร สีเทอรโมพลาสติก ชนิดสะทอนแสง  

    เน้ือที่ประมาณ 83 ตร.ม.

ปรับปรุงทางเดนิเทา

  - รื้อพื้นไหลทางแอสฟลต พรอมปรับระดบับดอัดแนน  

    เน้ือที่ประมาณ 42 ตร.ม.

  - ปรับระดบัหินคลุกบดอัดแนน ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

    เน้ือที่ประมาณ 42 ตร.ม.

  - ปู Prime Coat  ไหลทาง  เนื้อท่ีประมาณ 42 ตร.ม.

  - ปูผิวไหลทางแอสฟลตคอนกรีต ความหนา 5 ซม.  

    เน้ือที่ประมาณ 42 ตร.ม.

  - รื้อบล็อคคอนกรีตปูพื้นทางเดิน พรอมขนท้ิง  

    เน้ือที่ประมาณ 158 ตร.ม.

  - รื้อคันหินทางเทาสําเร็จรูป พรอมขนท้ิง  

        ความยาวประมาณ 106.40 ม.

  - สรางคันหิน และรางตื้น (หลอในที่) ตามแบบ มท.-05  

     ความยาวประมาณ 188.55 ม.

 - สรางพ้ืนกระเบ้ืองทางเทาซีเมนตอัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.

  ตามแบบ มท.-13 (แบบที่ 3) เน้ือที่ประมาณ 238.22 ตร.ม.

2,505,000             

2,505,000             

6,390,700                              

885,700               

885,700               

185,700               

700,000               

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
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ปรับปรุงรางระบายน้ํา และบอพักทอระบายน้ํา

 - รื้อรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รางวี พรอมขนทิ้ง 

      ความยาวประมาณ 94 ม.

  - สรางชั้นรองพ้ืนฐานรางวี หินคลุกบดอัดแนนความหนา 0.15 ม.  

  เนื้อที่ประมาณ 7.05 ลบ.ม.

 - สรางรางระบายน้ํา รางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01  

      ความยาวประมาณ 94 ม.

 - เสริมขอบบอพักทอระบายน้ํา แบบฝารางวี ตามแบบ ปว. 1/2566  

   จํานวน 15 บอ

 

   ตามแบบ ปว. 1/2566  จํานวน 30 ฝา

  - เสริมขอบบอพักทอระบายน้ํา ขนาด 0.50x0.80 ม.  

   ตามแบบ ปว. 1/2566 จํานวน 1 บอ

  - สรางฝาบอพักทอระบายน้ํา (เปลี่ยนเปนฝาบอพักเลก็ในทางเทา) 

  ขนาด 0.50x0.80x0.07 ม. ตามแบบ มน.-03  จํานวน 1 ฝา

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน 

ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน 

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000           บาท

3,000,000             

  - สรางฝาบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ชนิดรางวี 
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

2. คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุอุปกรณบํารุงรักษาระบบระบายน้ําฯ

346,800               

542,100               

197,700               

1,086,600                              

1,086,600             

1,086,600             

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.คาตอบแทน บาท

2. คาใชสอย บาท

3. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดสํุานักงาน-

ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

1,113,400             

97,500                 

263,600               

1,474,500                              

1,474,500             

1,474,500             

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

สวนใหญเปนเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมประชาชน

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คารับรอง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาธิตศูนยฝกอาชีพสวนลุมพินี

คาซื้อหนงัสือ วารสารฯ คาวัสดอุุปกรณการเรียนการสอน

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 1,290,000           บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,225,800           บาท

07199-2 (3) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก   

สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600              บาท

07199-3 (4) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่

     ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 585,200              บาท

07199-4 (5) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000                บาท

07199-5 (6) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 615,000              บาท

07199-6 (7) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000              บาท

07199-7 (8) คาใชจายในการจัดงานวันสาํคัญ อนุรักษ 

     สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 410,050              บาท

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

07199-10 (10) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน

 ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 50,400                บาท

07199-12 (11) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000              บาท

13,376,600           

811,800               

853,000               

379,600               

5,468,050             

20,889,050                            

15,421,000           

15,041,400           

คาวัสดุสําหรับหองสมุด/บานหนังสือและศูนยเยาวชน

คาไฟฟาสํานักงาน คาน้ําประปา คาโทรศัพทสํานักงาน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-8 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 40,000                บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-11 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลอืเดก็ 

สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 206,000              บาท

206,000                                

206,000               

40,000                                  

40,000                 
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

1.2 คาใชสอย บาท

1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดสํุานักงานประเภท-

เครื่องเขียน แบบพิมพ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

 พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 10 เครื่อง 255,100              บาท

255,100               

255,100               

255,100               

435,200                                

180,100               

180,100               

13,500                 

51,000                 

115,600               

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

1.2 คาใชสอย บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสขุาภิบาล

 สิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 165,100              บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 153,700              บาท

15,900                 

770,400               

165,100               

153,700                                

153,700               

951,400                                

786,300               

786,300               

คาเบี้ยประชุม

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

1.2 คาวัสดุ บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา

โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 55,400                บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000              บาท

100,000               

25,100                 

25,100                 

5,000                  

20,100                 

55,400                 

100,000                                

80,500                                  

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและน้ํามันหลอล่ืน

คาเครื่องแตงกาย
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

1.2 คาใชสอย บาท

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานกังานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและน้ํามันหลอล่ืน

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน     

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,530                บาท

201,500               

76,530                 

76,530                 

76,530                 

489,230                                

412,700               

412,700               

170,000               

41,200                 

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาซอมแซมโรงเรียน คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาด

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว ของเดก็อนุบาล

คาวัสดุสํานักงานโรงเรียน คาเครื่องหมายสัญลักษณของ-

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพทเคล่ือนที่ คาโทรศัพทโรงเรียน

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

โรงเรียนสวนลุมพินี

05101-11

    แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

    ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง 107,200              บาท

05131-6 (2) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  

    ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 

 ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง 57,000                บาท

05143-17 (3) โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

     ชํานาญงาน,อาวุโส,ชํานาญการ 5 ชุด 45,000                บาท

โรงเรียนปลูกจิต

05101-12 (4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

 แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

 ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง 268,000              บาท

2,607,730             

1,487,730             

31,930,230                            

13,034,900           

10,436,100           

1,600,000             

8,526,300             

309,800               

2,598,800             

2,607,730             

คานิตยภัต

คาไฟฟาโรงเรียน คาน้ําประปาโรงเรียน

(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 
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05105-3 (5) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  

พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 49,020                บาท

05199-3 (6) ตูนํ้าเย็นแบบตอทอ ขนาด 5 หัวกอก 3 เครื่อง 71,400                บาท

05199-24 (7) เครื่องกรองนํ้า 3 เครื่อง 13,500                บาท

05218-1 (8) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด     

300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000              บาท

โรงเรียนวัดสระบัว

05101-13 (9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง 86,000                บาท

05104-14 (10) พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 20 เครื่อง 27,200                บาท

05105-2 (11) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  

 พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

 แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,510                บาท

05199-8 (12) เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA 

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

โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ

05199-9 (13) เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด 4,000 ANSI Lumens 20 เครื่อง 598,000              บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05304-18 (1) ปรับปรุงโรงเรียนสวนลมุพินี 503,000              บาท

 - ปรับปรุงพื้นและรางระบายน้ําโรงอาหาร

 - ปรับปรุงหลงัคาโรงอาหาร

ตามแบบเลขที่ ปว.4/2566

05304-19 (2) ปรับปรุงโรงเรียนปลกูจิต 365,000              บาท

 - ปรับปรุงพื้นที่ขางบานพักภารโรง

 - ปรับปรุงหองชมรมเชฟนอยกระทะเหล็ก

 - ปรับปรุงโรงลางจาน

ตามแบบเลขที่ ปว.7/2566

  - ครุภัณฑ

05304-20 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบรมนิวาส 106,000              บาท

 - ปรับปรุงหองเรียนอนุบาล 1

 - ปรับปรุงหองเรียนอนุบาล 2

ตามแบบเลขที่ ปว.5/2566

1,120,000             
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05304-22 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล 146,000              บาท

 - ปรับปรุงหองพยาบาล

 - ปรับปรุงหองพักครู

 - ปรับปรุงหองพระ

 - ปรับปรุงหองสงเสริมวิชาชีพ

ตามแบบเลขที่ ปว.6/2566

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 2,627,800           บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6,972,000           บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในประชุมครู 4,500                 บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ  

  สามัญรุนใหญและหัวหนาหนวยยุวกาชาด 113,000              บาท

07109-1 (3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต 27,400                บาท

07124-1

  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 68,100                บาท

07125-1

    ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 15,600                บาท

07126-1 (6) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนนุใหนักเรียน        

    สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู 83,700                บาท

07199-1

1,394,400           บาท

07199-4 (8) คาใชจายในการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดาํริ 480,800              บาท

07199-5 (9) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 20,000                บาท

07199-6 (10) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 1,092,000           บาท

07199-7 (11) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 2,472,000           บาท

07199-8 (12) คาใชจายในการการพัฒนาคุณภาพเครือขาย       

  โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 180,000              บาท

07199-9 (13) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ

      และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200                บาท

07199-10 (14) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม      

      ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600                บาท

07199-11 (15) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน

      สังกัดกรุงเทพมหานคร 76,500                บาท

9,599,800             

6,687,800             

(4) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ     

(5) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย     

(7) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 

    อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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07199-12 (16) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชน  

 เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 50,000                บาท

07199-13 (17) คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  สนองพระราชดําริโดยกรุงเทพมหานคร ป 2566 14,000                บาท

07199-14 (18) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 173,600              บาท

07199-15 (19) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย        

  ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 314,400              บาท
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น 29,396,900  บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564  

    เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดอืนและคาจางประจํา

    คาจางชั่วคราว และเงินอื่นท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

    สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 14,730,600          บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564  

    เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดอืนและคาจางประจํา

  คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

  สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 14,666,300          บาท

29,396,900                            


