
     สํานักงานเขตพญาไท มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการเฝาระวังตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการ

คัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากร

อยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่เขตและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานเขตมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมี

และควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ การสาธารณูปการ

การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมี

พิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอน

หยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน 

การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง

เปนธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 1,500            เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 111              ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 80                รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

  ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  ของประชาชน 147              ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 47,000          ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 80                ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 672              ราย

สํานักงานเขตพญาไท



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายการคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (18) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (16) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (1)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (10) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (441) - ลูกจางประจํา (47)

- ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (209) - ลูกจางช่ัวคราว (-)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (17) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (45) - ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (2)

- ลูกจางช่ัวคราว (10) - ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (3)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย (1)

- ขาราชการ (6)

- ลูกจางประจํา (5)

- ลูกจางช่ัวคราว (7)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตพญาไท

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง
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(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

292,258,100    -                    292,258,100   

-                  -                    -                 

-                  -                    -                 

30,376,400      -                    30,376,400     

322,634,500                     -   322,634,500  

291,447,800   บาท

810,300         บาท

534,300           บาท

276,000           บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

190,731,000    -                    190,731,000   

11,918,000      -                    11,918,000     

463,300           -                    463,300         

41,500            -                    41,500           

989,900           -                    989,900         

723,200           -                    723,200         

1,330,500        -                    1,330,500       

14,357,900      -                    14,357,900     

1,899,000        -                    1,899,000       

17,497,700      -                    17,497,700     

7,340,200        -                    7,340,200       

4,723,670        -                    4,723,670       

566,110           -                    566,110         

1,303,500        -                    1,303,500       

200,000           -                    200,000         

3,855,700        -                    3,855,700       

7,547,000        -                    7,547,000       

4,267,200        -                    4,267,200       

13,252,700      -                    13,252,700     

280,000           -                    280,000         

   โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 276,000           -                    276,000         

   โครงการครอบครัวรักการอาน

  งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน

  งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว

  งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต

  งานบริหารทั่วไปฝายโยธา

  งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง

  งานบํารุงรักษาซอมแซม

  งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 

    งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร

ฝาย/งาน/โครงการ

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

  งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม

การจัดบริการของสํานักงานเขต

  งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี

  งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย

  งานปกครอง

  โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

  งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 

  งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง

  งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได

  งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด

  งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ

  งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายส่ิงปฏิกูล

สํานักงานเขตพญาไท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

  งานรายจายบุคลากร

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณตามโครงสรางงาน

    งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน
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(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

84,600            -                    84,600           

964,000           -                    964,000         

112,800           -                    112,800         

287,300           -                    287,300         

100,000           -                    100,000         

730,020           -                    730,020         

6,415,300        -                    6,415,300       

292,258,100   -                 292,258,100  

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

30,376,400      -                    30,376,400     

30,376,400     -                 30,376,400    

รายการ

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

รายการ

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

  โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 

  งานงบประมาณโรงเรียน

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

  งานปองกันและควบคุมโรค

  โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

  งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา

รายการ

  งานบริหารทั่วไปฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล

  งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม

ฝาย/งาน/โครงการ
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(บาท)

    ประเภท   

 งบรายจาย

    เงินเดือน   

       และ      

 คาจางประจํา

คาจางชั่วคราว

  คาตอบแทน

     ใชสอย   

 และวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

  คาครุภัณฑ   

     ที่ดิน      

และสิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 157,866,000   29,220,000   3,645,000     190,731,000  

งบดําเนินงาน 74,984,670   5,130,800     80,115,470    

งบลงทุน 4,540,930       4,540,930      

งบเงินอุดหนุน 2,599,200        2,599,200      

งบรายจายอื่น 44,647,900         44,647,900    

รวม

งบประมาณ
  157,866,000    29,220,000    78,629,670     5,130,800       4,540,930        2,599,200        44,647,900 322,634,500  

ฉ) งบประมาณจําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

และงบกลาง ซ่ึงเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมท้ังส้ิน บาท 194,323,400 190,731,000 -             -             -             

เงินงบประมาณ บาท 194,323,400 190,731,000 -             -             -             

เงินนอกงบประมาณ บาท -             -             -             -             -             

ทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เร่ือง 24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        

รับเร่ืองรองทุกข เร่ือง 1,124          1,200          1,124          1,200          1,200          

จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ คร้ัง -             -             -             -             -             

ประชาสัมพันธ เร่ือง 360            360            360            360            360            

ดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี

ของเขต

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

รวมทั้งสิ้น บาท 6,339,200    11,918,000  -             -             -             

เงินงบประมาณ บาท 6,339,200    11,918,000  -             -             -             

เงินนอกงบประมาณ บาท -             -             -             -             -             

ตร.ม. 19,436        19,436        19,436        19,436        19,436        

เร่ือง 10              8               5               5               5               

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

สํานักงานเขตพญาไท

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ ส่ังการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอ่ืนที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับ

มอบหมายและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต  

วัตถุประสงค : “เพ่ือแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไว

ในงบบุคลากร เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน 
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งานดานยาเสพติด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม

ศาลเจา

รับบริการดานทะเบียนพาณิชย ราย 250            270            290            310            310            

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

อบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน

งานทะเบียนพาณิชย ราย 250            270            290            310            310            

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย 40              50              60              70              70              

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/ครั้ง 175            190            195            205            205            

งานดานยาเสพติด ราย 75              85              95              105            105            

รวมทั้งสิ้น บาท 2,534,140   463,300      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,534,140   463,300     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

คน -             -             -             -             -             

345            345            345            345            

รอยละ -             -             -             -             -             

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียน

ปกครอง การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาท่ีในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ 

ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอ่ืนที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

และเปล่ียนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดต้ัง ยุบ 

ราย 345            
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด  - รหัส 1300002-07199-1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณท้ังสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร

ดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท               -   41,500                     -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท               -   41,500                     -                 -                 -   

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษา

และแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

รอยละ -             65              -             -             -             

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.1

และฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม

เพ่ิมข้ึนชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไข

41,500                      

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

บริการทะเบียนราษฎร ราย 51,600        54,180        56,900        59,750        59,750        

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน

บริการทะเบียนทั่วไป ราย 3,540          3,700          3,880          3,950          3,950          

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

ความพึงพอใจผูรับบริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ ในระดับมาก-มากท่ีสุด

การจัดทําและปรับปรุงทะเบียน

ประวัติบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ

นอกสถานที่

รวมทั้งสิ้น บาท 941,300      989,900      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 941,300      989,900     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

95              95              

ราย 1,200          1,300          1,300          1,300          1,300          

ครั้ง 45              45              45              45              45              

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหนาที่กําหนดหนวยเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายช่ือผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน,

95              95              95              95              95              รอยละ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

บริการทะเบียนทั่วไป

ราย 15,297        16,061        16,864        17,070        17,070        

รอยละ 95              95              95              
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ทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตางๆ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย 45,650        46,000        46,500        47,000        49,350        

เขียนเช็คส่ังจาย ฉบับ 1,500          1,550          1,600          1,650          1,732          

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา 4,600          4,700          4,800          4,900          5,145          

บริหารงบประมาณ

ของสํานักงานเขต

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง 56              56              56              56              56              

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. 

และสํานักงานตรวจสอบภายใน

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ

การเงิน การคลัง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น บาท 625,720      723,200      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 625,720      723,200     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

35              35              35              35              35              

100            100            100            100            100            

97              100            105            110            115            

และจายเงินจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 

รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงาน

ผลการดําเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงิน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

การคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตางๆโดยจัดใหมีการรับเงิน

ราย

เรื่อง/ฉบับ 13              13              13              13              13              

รอยละ

บาท
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย 2,000          2,000          1,000          1,000          1,000          

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย 2,000          1,500          1,500          1,500          1,500          

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย 14,000        14,000        14,000        14,000        14,000        

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษีปาย ราย 35              30              20              20              20              

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษี

บํารุงทองที/่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ความพึงพอใจผูเสียภาษี

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย 10              10              10              10              10              

รับอุทธรณการประเมิน รอยละ

และคืนภาษีลดลง (จาก

จํานวนราย 100            100            100            100            100            

ของป

ที่ผานมา)

รวมทั้งสิ้น บาท 1,651,300   1,330,500   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,651,300   1,330,500   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

100            100            100            100            

ราย 10              10              10              10              10              

และสิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที,่ ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอ่ืนๆ เชน คาธรรมเนียม 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบ

ที่กฎหมายกําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน

คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ท่ีดิน ท่ีสาธารณะ ที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดิน

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

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

รอยละ 100            
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม. -             -             -             -             -             

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง 192            192            192            192            192            

จัดประชุมภายใน ครั้ง 12              12              12              12              12              

ประสานงานและรวมปฏิบัติงาน

กับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน

การจัดเก็บคาธรรมเนียม

เก็บขนมูลฝอยและขนถายปฏิกูล

รวมทั้งสิ้น บาท 3,841,794   14,357,900 -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 3,841,794   14,357,900 -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน

ตรอก ซอย

จํานวนรถกวาดและดูดฝุน คัน/คัน 3               3               3               3               3               

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง 12              12              12              12              13              

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง 6               6               6               6               6               

ความพึงพอใจผูสัญจรในพ้ืนที่

ระดับมาก-มากท่ีสุด

รวมทั้งสิ้น บาท 4,769,360   1,899,000   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 4,769,360   1,899,000   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

รอยละ 98              98              98              98              98              

ราย 4,500          4,500          4,500          4,500          4,500          

ตร.ม. 9.595          9.595          9.595          9.595          9.595          

ครั้ง 12              12              12              12              12              

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

สถานที่สําคัญ และสถานที่จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงาน

รวมกับหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน, จัดประชุมดูแลยานพาหนะ

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007
วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนนและพ้ืนท่ีสัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตางๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตางๆ
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ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บคาธรรมเนียม” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 53,000        53,000        53,000        53,000        53,000        

บริการขนถายส่ิงปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง 3,319/1,448 3,319/1,448 3,319/1,448 3,319/1,448 3,319/1,448

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./ครั้ง 0000537/70 0000537/70 0000537/70 0000537/70 0000537/70

จํานวนรถสูบส่ิงปฏิกูลและดูดไขมัน คัน/คัน 9               9               9               9               9               

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถาย

ส่ิงปฏิกูล ในระดับมาก-มากท่ีสุด

ความพึงพอใจผูใชบริการดูดไขมัน

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

รวมทั้งสิ้น บาท 16,265,286 17,497,700 -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 16,265,286 17,497,700 -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม. 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน 1,000          1,000          1,000          1,000          1,000          

รดน้ํา ลบ.ม. 52,000        52,000        52,000        52,000        52,000        

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย 15              15              15              15              15              

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง 4               4               4               4               4               

รวมทั้งสิ้น บาท 10,081,300 7,340,200   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 10,081,300 7,340,200   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

รอยละ 98              98              98              98              98              

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพ้ืนที่อยูอาศัย พ้ืนที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมี

การเก็บขนมูลฝอยจุดจัดเก็บ ตามบาน ตรอก ซอยตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบส่ิงปฏิกูล 

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

98              98              98              

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพ้ืนที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง

และตนไมริมทางเทา ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

รอยละ 98              98              

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที,่ บริการรถน้ํา

สวนราชการที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ”
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ผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง 5               10              15              20              20              

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย 2,817          3,000          3,200          3,400          3,400          

ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/ครั้ง 5,110          5,200          5,300          5,300          5,300          

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(รถจักรยานยนต) 

รวมทั้งสิ้น บาท 1,658,640   4,723,670   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,658,640   4,723,670   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

คัน/ครั้ง 2,190          1,150          1,150          1,150          1,150          

 



13

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ช่ัวโมง/คน 163,200      164,000      165,000      165,000      165,000      

ดูแลพ้ืนที่ผอนผันเพ่ือทําการคา

ในที่สาธารณะ

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/

จุดเส่ียง

สนับสนุนดานการจราจร ช่ัวโมง/คน 65,700        65,800        65,900        65,900        65,900        

ปฏิบัติตามนโยบาย ช่ัวโมง/คน 62,415        63,000        64,000        64,000        64,000        

รวมทั้งสิ้น บาท 2,576,280   566,110      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,576,280   566,110      -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

14              14              14              

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะ

ของผูประกอบการคาหาบเรและแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ 

ความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพ้ืนที่จุดเส่ียงภัย”

จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพ้ืนที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผูกระทําความผิด ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวย

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

จุด/ราย 163,200      164,000      165,000      165,000      165,000      

เรื่อง 255            230            220            200            200            

จุด/ราย 14              14              
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ของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง 460            450            400            400            380            

ควบคุมการใชยานพาหนะ  คัน 7               7               7               7               7               

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

ควบคุม

รวมทั้งสิ้น บาท 365,914      1,303,500   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 365,914      1,303,500   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา

โครงการ 6               7               7               7               7               

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

และควบคุมโครงการ
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หรือเปล่ียนแปลงสภาพ”

อนุญาตตัดคันหิน ถมดินฯลฯ, ตรวจสอบท่ีสาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร

ตรวจสอบอาคาร

ดานความปลอดภัยอาคาร อาคาร 45              45              45              45              45              

9 ประเภท

พิจารณาอนุญาตดัดแปลง

รื้อถอนอาคาร

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เช่ือมทอเช่ือมทาง/ ราย 15              15              15              15              15              

ถมดิน/ขุดดิน

ตรวจสอบ/แกไขเรื่องรองทุกข/

รองเรียน

ระวังแนวเขตและตรวจสอบ

ที่สาธารณะ

รวมทั้งสิ้น บาท 383,453      200,000      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 383,453      200,000      -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

150            150            150            

ครั้ง 150            150            

ครั้ง 150            150            

16              16              16              ราย 16              16              

150            150            150            

ราย 168            160            155            150            150            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหส่ิงกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนา

และการขยายตัวของเมืองสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ ไมทําลายส่ิงแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคาร

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร,

สาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกลํ้า

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง 100            100            100            100            100            

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด 100            100            100            100            100            

ซอมแซม บํารุงรักษาปายบอกช่ือ

ซอย คลอง ถนน กระจกโคง จุด 20              20              20              20              20              

และสัญญญาณจราจร

ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

เครื่องสูบนํ้า ยานพาหนะ

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไข-

ขอรองทุกข, รองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท 2,844,653   3,855,700   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,844,653   3,855,700   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ,

บํารุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

2               2               2               

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ครั้ง 2               2               

งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค : "เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถ

ใชสัญจรไดอยางสะดวก ปลอดภัยดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายช่ือถนน ซอย และคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”         

174            170            160            เรื่อง 160            160            
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปล่ียนฝาทอระบายน้ํา ฝา 120            120            120            120            120            

ลางทําความสะอาด

ระบบทอระบายน้ํา

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม. 33,335        33,335        33,335        33,335        33,335        

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

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไข-

ขอรองทุกข, รองเรียน

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/

จุดออนน้ําทวม -             -             -             -             -             

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

รวมทั้งสิ้น บาท 7,155,900   7,547,000   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 7,155,900   7,547,000   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

136            130            125            

รอยละ

เรื่อง 120            120            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เมตร 70,000        70,000        

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยท้ิงจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยท้ิงจากแหลงอ่ืน  ๆไดรับการจัดการ

สูบระบายน้ํา

อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน ส่ิงแวดลอม

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปล่ียนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง,

ระบบรวบรวมนํ้าเสีย คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบนํ้า ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษา

และระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา

ระบบทอระบายน้ํา”

70,000        70,000        70,000        

 



18

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ 1,581          1,400          1,200          1,000          1,000          

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 7               6               5               5               5               

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย -             -             -             -             -             

จายเบ้ียผูพิการ ราย 750            800            850            900            900            

จายเบ้ียผูสูงอายุ ราย 10,000        11,000        12,000        13,000        13,000        

จายการจัดการศพผูสูงอายุ

ตามประเพณี

จายโครงการเงินอุดหนุน

เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด

จัดประชุมคณะกรรมการ

สภาเยาวชนเขต

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ

รวมทั้งสิ้น บาท 3,735,200   4,267,200   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 3,735,200   4,267,200   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

และสวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร 

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

20              20              20              

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชน

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง,

ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

ครั้ง 6               6               

ครั้ง 2               2               

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ราย 20              20              

ราย 180            18              170            160            150            

6               6               6               

2               2               2               
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน 22              22              20              20              20              

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนที่ แหง 8               8               8               8               8               

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน 30              35              40              45              45              

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย 250            300            350            400            -             

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง 12              12              12              12              12              

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน ครั้ง 365            365            365            365            365            

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง 5               5               5               5               5               

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

ผูใชบริการบานหนังสือ คน 15,000        16,000        17,000        18,000        18,000        

ผูใชบริการลานกีฬา คน 150,000      155,000      160,000      165,000      165,000      

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย 300            300            300            300            300            

จัดกิจกรรมวันสําคัญ

และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ กทม.

สงเสริมการบริหารเงินออม

ครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน

ดําเนินการขับเคล่ือน

ดานยาเสพติด

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการ

กองทุน

รวมทั้งสิ้น บาท 12,225,700  13,252,700  -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 12,225,700  13,252,700  -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

โครงการ 20              20              20              20              20              

800            800            800            ราย 800            800            

และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ครั้ง 5               5               

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค : “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคา

ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปล่ียนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน

สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมท้ังสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู” 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญ

5               5               5               

ครั้ง 6               6               6               6               6               

1               1               1               1               กองทุน 1               
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ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณท้ังสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือ

ที่สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูตามอัธยาศัย

ที่ตรงตามความตองการ

ของประชาชน

รวมทั้งสิ้น บาท               -   280,000                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท               -   280,000                   -                 -                 -   

เงินนอกงบประมาณ บาท               -   -                          -                 -                 -   

โครงการครอบครัวรักการอาน - รหัส 1300017-07199-1

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหล่ือมลํ้าดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน

ยุทธศาสตรยอยท่ี 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลอง

280,000                    

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

รอยละ -             100            -             -             -             

และกลุมเปาหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพ้ืนฐานรวมกัน

ของครอบครัวในการมีสวนรวมกิจกรรมรักการอานเพ่ิมข้ึนในบานหนังสือแตละแหงในพ้ืนที่เขตพญาไท รวม 7 แหง

กับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจาก

การสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย
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ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณท้ังสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการ

และการสงเคราะหเพ่ิมข้ึน

เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา

รวมทั้งสิ้น บาท               -   276,000                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท               -   276,000                   -                 -                 -   

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

รอยละ -             5               -             -             -             

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-10

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยคาใชจาย

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหล่ือมลํ้าดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน

ยุทธศาสตรยอยท่ี 3.1 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบ

สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

ไดรับความชวยเหลือเพ่ิมข้ึน (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

ในการจัดสวัสดิการ

276,000                    

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

 



22

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 170            170            170            170            170            

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 3               3               3               3               3               

งานการออก/ตอใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจง

ตาม พรบ. การสาธารณสุข ฉบับ 1,151          1,151          1,153          1,151          1,151          

และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข

และออกบัตรประจําตัวสัตวเล้ียง

รวมทั้งสิ้น บาท 82,730       84,600       -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 82,730       84,600       -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายส่ิงแวดลอม

และสุขาภิบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง ตาม พรบ. การสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเล้ียง”
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่

จําหนายอาหาร สถานที่สะสม

อาหาร ตลาด แผงลอยจําหนาย

อาหาร

การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพ

อาหาร+เก็บตัวอยางอาหารสง ครั้ง 96              96              96              96              96              

หองแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพ-

มหานคร

การตรวจสุขลักษณะสถาน

ประกอบการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพใน 13 กลุม

กิจการ 146 ประเภท

การตรวจสอบเฝาระวัง

ดานส่ิงแวดลอมท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมีรั่ว

การทํางานผิดกฎหมาย

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหร่ี ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเล้ียงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เล้ียง

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ครั้ง 96              96              96              96              96              

ครั้ง 670            670            

ครั้ง

670            670            

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพ้ืนที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพ้ืนที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, 

48              

ในแตละพื้นที”่

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรค

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึก

ในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซ้ืออาหารใหถูกสุขลักษณะ

ลดความเส่ียงภัยอันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคาม

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานส่ิงแวดลอม คุมครองผูบริโภค ในเรื่องสลากอาหาร เครื่องช่ัง ตวง วัด 

รวมท้ังปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหา

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

670            

48              48              48              48              
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การสงเสริมความรูดานชีวอนามัย

และความปลอดภัยแกผูประกอบการ ครั้ง 48              48              48              48              48              

พนักงาน คนงาน

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ

พิจารณาออก/ตออายุ 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่

จําหนายอาหาร สะสมอาหาร

(พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.)

พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาต

สถานประกอบกิจการที่เปน ราย 670            670            670            670            670            

อันตรายตอสุขภาพ

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

สาธารณะ

รวมทั้งสิ้น บาท 825,685      964,000      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 825,685      964,000      -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ครั้ง 170            170            170            170            170            

81              

ครั้ง -            -            

ราย 81              81              81              

-            -            -            

81              
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ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณท้ังสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหาร

ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ รอยละ -            96              -            -            -            

การปนเปอนเช้ือโรค

การสุม

ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ รอยละ -            98              -            -            -            

การปนเปอนสารพิษ

รวมทั้งสิ้น บาท -            112,800      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท -            112,800     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

112,800                    

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาล-

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเช้ือโรคและสารปนเปอน

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.5

และน้ํา เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือโรคและสารพิษในอาหาร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1

อาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
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การตรวจสุขลักษณะสุสาน 

ฌาปนสถาน

การตรวจสอบสถานที่เล้ียงสัตว

และปลอยสัตว

รณรงค กําจัดและทําลาย

แหลงลูกนํ้ายุงลาย

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง 440            440            440            440            440            

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน ทําหมัน

จับสุนัข

รณรงคปองกันการติดเช้ือเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ตรวจสอบ แนะนํา 

และประชาสัมพันธ เพ่ือควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ ครั้ง 12              12              12              12              12              

และโรคอุบัติใหม และแกไข

เรื่องรองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท 164,085      287,300      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 164,085      287,300      -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

9               9               9               

ครั้ง 4               4               

ครั้ง 22              22              

9               

20              20              20              ครั้ง 20              20              

ครั้ง 9               

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ครั้ง 1               1               

4               4               4               

22              22              22              

1               

งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

และบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

1               1               

วัตถุประสงค : “เพ่ือลดความเส่ียงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค

รวมท้ังใหประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกนํ้ายุงลาย, รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการ

วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเช้ือ หรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา” 
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ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณท้ังสิ้น 100,000      บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกัน

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท -            100,000      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท -            100,000     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่  - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.1

กิจกรรมหลัก : จัดทําส่ือประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธ เพ่ือใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัยของบุหรี่

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็ง

ทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

รอยละ -            60              -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
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รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง -             -             -             -             -             

จัดประชุมภายในฝายการศึกษา

และโรงเรียนในสังกัด ครั้ง 6               6               6               6               6               

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

โรงเรียนท่ีอยูในความดูแล โรงเรียน 1               1               1               1               1               

จํานวนนักเรียน คน 724            724            724            724            724            

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง 10              10              10              10              10              

รวมทั้งสิ้น บาท 543,120      730,020      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 543,120      730,020      -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษา

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

การจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา

และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ ดําเนินการเรื่องรองทุกข

กับนโยบายผูบริหาร และเด็กท่ีมีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

ของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ ตลอดจนเพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลอง

 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ
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นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน 724            724            724            724            724            

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

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

สอนวายน้ํา คน 102            102            102            102            102            

อบรมนายหมูลูกเสือ

และยุวกาชาด

สนับสนุนอาหารกลางวัน

ของนักเรียนมัธยม

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ 200            200            200            200            200            

อาคารเรียนท้ังส้ิน หลัง 5               5               5               5               5               

พ้ืนที่โรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ม. 312            312            312            312            312            

รวมทั้งสิ้น บาท 5,241,480   6,415,300   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 5,241,480   6,415,300   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุน

ใหนักเรียนนําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาท่ีต้ังไว เพ่ือพัฒนา 

ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ท้ังที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษา

ที่กําหนดไว เพ่ือใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงเปนการชวยให

นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว  เพ่ือบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพ

มื้อ -            -            

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพคร,ู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการ

สถานศึกษา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

คน 80              80              80              80              80              

-            -            -            

ที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022
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งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

งบบุคลากร บาท

บาท

01101-1  เงินเดือน 38,838,920    บาท

 01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 1,963,660      บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนง 321,600        บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนรายเปนเดือนของขาราชการ 671,600        บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ 227,520        บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 50,180          บาท

บาท

01201-1 คาจางประจํา 111,745,826  บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 1,368,666      บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางประจํา 1,680,148      บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 997,880        บาท

บาท

02101-1 คาจางช่ัวคราว 24,305,920    บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางช่ัวคราว 3,414,080      บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางช่ัวคราว 1,500,000      บาท

บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,868,600      บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,706,400      บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 70,000          บาท

สํานักงานเขตพญาไท

292,258,100                    

190,731,000                    

190,731,000     

1. เงินเดือน

3. คาจางช่ัวคราว

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

2. คาจางประจํา

42,073,480       

115,792,520     

29,220,000       

3,645,000         
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร

สํานักงานเขตพญาไท คาจางเหมาดูแลทรัพยสิน

และรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงานเขตพญาไท

คาบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครัว

และงานสวน คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

บาท

คาไฟฟา

คานํ้าประปา

คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    2.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-1

    แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

    ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 53,600          บาท

05134-6 (2) กลองถายภาพระบบดิจิตอล

    ความละเอียดไมนอยกวา 26 ลานพิกเซล 1 กลอง 50,000          บาท

05143-2 (3) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 1 ตัว 6,200            บาท

05198-4 (4) เครื่องขยายเสียงแบบตูลําโพงเคล่ือนที่ 

    ขนาดไมนอยกวา 450 วัตต 1 ชุด 11,500          บาท

    2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05308-5 ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตพญาไท 3,848,500      บาท

 - ปรับปรุงศูนยบริการ BFC อาคาร 3 ช้ัน 1

 - ปรับปรุงหองนํ้าอาคาร 4 ช้ัน 2

 - ปรับปรุงโรงยิม

   ตามแบบเลขที่ สพท.2/2566 

11,918,000                      

    1.2 คาสาธารณูปโภค

7,948,200         

4,688,900         

         1.1.1 คาตอบแทน 384,400           

         1.1.2 คาใชสอย 3,526,800         

         1.1.3 คาวัสดุ 777,700           

3,259,300         

3,969,800         

3,969,800         

121,300           

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง)

3,848,500         
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บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

2. งบรายจายอื่น บาท

07110-1 คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน 352,000        บาท

    คาวัสดุ

111,300           

งานปกครอง

111,300           

111,300           

352,000           

463,300                          
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา

และสารเสพติด 41,500        บาท

งบรายจายอื่น 41,500        บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 41,500          บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ-

คอมพิวเตอร คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

989,900           

989,900           

375,900           

989,900                          

420,300           

193,700           
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บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

บาท

คาโทรศัพท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05198-2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network

แบบท่ี 1 (20 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 10,000          บาท

10,000             

713,200           

621,200           

280,900           

35,900             

304,400           

92,000             

10,000             

10,000             

723,200                          งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง

    1.2 คาสาธารณูปโภค

         1.1.1 คาตอบแทน

         1.1.2 คาใชสอย

         1.1.3 คาวัสดุ
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คานําสงใบแจงชําระภาษี

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ-

คอมพิวเตอร คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

บาท

คาไปรษณีย

1,330,500                       

1,330,500         

682,400           

99,000             

263,300           

320,100           

648,100           2. คาสาธารณูปโภค

   1.2 คาใชสอย

   1.3 คาวัสดุ

   1.1 คาตอบแทน
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาเชาที่ดิน

คาภาษีและอากรแสตมป

บาท

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

    1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไฟฟา

คานํ้าประปา

2. งบลงทุน บาท

    ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง) 

    แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู

    1 เครื่อง 36,300          บาท

05105-3 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

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

45,200             

45,200             

45,200             

14,357,900                      

14,312,700       

14,060,700       

12,385,100       

1,532,600         

143,000           

252,000           

         1.1.1 คาตอบแทน

         1.1.3 คาวัสดุ

         1.1.2 คาใชสอย
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาวัสดุในการรักษาความสะอาด

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

1,899,000         

1,899,000         

1,899,000         

1,899,000                       

คาวัสดุ
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนส่ิงปฏิกูล

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนส่ิงปฏิกูลประเภทไขมัน

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

บาท

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุยานพาหนะ

คาเครื่องแตงกาย

คาวัสดุอุปกรณในการขนถายส่ิงปฏิกูล

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 203,000        บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย

    เพ่ือนํามาใชประโยชน 50,000          บาท

253,000           

13,638,100       

17,244,700       

17,244,700       

2,730,000         

876,600           

17,497,700                      

   1.1 คาตอบแทน

   1.2 คาใชสอย

   1.3 คาวัสดุ
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งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณในการปลูก

และบํารุงรักษาตนไม ฯลฯ

บาท

คาไฟฟา

คานํ้าประปา

2. งบลงทุน บาท

    ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05122-1 (1) เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 5 เครื่อง 47,500          บาท

05122-2 (2) เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 น้ิว 1 เครื่อง 11,000          บาท

05139-3 (3) รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 1 คัน 51,400          บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง

และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 700,000        บาท

109,900           

7,340,200                       

6,530,300         

6,428,700         

922,200           

2,101,200         

3,405,300         

109,900           

700,000           

101,600           

109,900           

         1.1.1 คาตอบแทน

         1.1.2 คาใชสอย

         1.1.3 คาวัสดุ

    1.2 คาสาธารณูปโภค
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบ้ียประชุม

บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

บาท

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05198-3 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ระบบมือผลัก 1 ชุด 69,500          บาท

4,723,670                       

4,654,170         

4,654,170         

4,590,900         

40,000             

23,270             

69,500             

69,500             

69,500             

    1.1 คาตอบแทน

    1.2 คาใชสอย

    1.3 คาวัสดุ
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

บาท

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุยานพาหนะ

คาเครื่องแตงกาย

คาเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานเทศกิจ

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510          บาท

05199-4 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network

    แบบท่ี 1 (20 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 10,000          บาท

566,110                          

530,600           

530,600           

114,500           

416,100           

35,510             

35,510             

35,510             

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

    คาครุภัณฑ

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    1.1 คาใชสอย

    1.2 คาวัสดุ
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1,303,500                       

1,303,500         

1,303,500         

996,400           

33,100             

274,000           

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1. คาตอบแทน

2. คาใชสอย

3. คาวัสดุ
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาวัสดุกอสราง

200,000                          

200,000           

200,000           

200,000           

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาวัสดุ
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน 

และส่ิงสาธารณประโยชน

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

บาท

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร (BEST)

2. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย

และส่ิงสาธารณประโยชน เพ่ือแกไขปญหาความ

ของประชาชน 3,000,000      บาท

3,855,700                       

855,700           

855,700           

350,000           

505,700           

3,000,000         

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

    1.1 คาใชสอย

    1.2 คาวัสดุ



46

งานระบายนํ้าและแกไขปญหานํ้าทวม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาด-

ทอระบายนํ้า ฯลฯล

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05135-2 เครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน พรอมอุปกรณ 1 ชุด 250,000        บาท

7,547,000                       

250,000           

7,297,000         

7,297,000         

611,000           

5,070,300         

1,615,700         

250,000           

250,000           

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

    คาครุภัณฑ

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    1.1 คาตอบแทน

    1.2 คาใชสอย

    1.3 คาวัสดุ
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาตอบแทนอาสาสมัครบานหนังสือ

บาท

คาบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

บาท

สวนใหญเปนคาซ้ือหนังสือ วารสารฯ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุสําหรับบานหนังสือ ฯลฯ

บาท

คาไฟฟา

คานํ้าประปา

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี 500,000        บาท

4,267,200                       

3,767,200         

3,554,200         

2,997,700         

78,900             

477,600           

213,000           

500,000           

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

         1.1.1 คาตอบแทน

    1.2 คาสาธารณูปโภค

         1.1.2 คาใชสอย

         1.1.3 คาวัสดุ
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาตอบแทนบุคคลภายนอก

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คารับรอง

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

บาท

สวนใหญเปนคาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนยเด็กเล็ก)

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 1,680,000      บาท

07199-3 (2) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง

    ของกรุงเทพมหานคร 10,000          บาท

07199-4 (3) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 100,000        บาท

07199-5 (4) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก

    และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000        บาท

07199-6 (5) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา

    และลานกีฬา 1,219,800      บาท

07199-7 (6) คาใชจายโครงการแอโรบิคเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 1,455,000      บาท

07199-8 (7) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงาน

    ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600        บาท

07199-9 (8) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ดานพัฒนาสังคม 585,200        บาท

07199-11 (9) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ 

    ชีวิตมั่นคง 20,000          บาท

07199-12 (10) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน

      ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 106,500        บาท

07199-13 (11) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000        บาท

1,722,200         

6,438,100         

13,252,700                      

6,814,600         

6,814,600         

4,635,600         

456,800           

   1.3 คาวัสดุ

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

   1.1 คาตอบแทน

   1.2 คาใชสอย
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โครงการครอบครัวรักการอาน 280,000      บาท

งบรายจายอื่น 280,000      บาท

07199-1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 280,000        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 276,000      บาท

งบรายจายอื่น 276,000      บาท

07199-10 คาใชจายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 276,000        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาเบ้ียประชุม

บาท

คาสอบเทียบเครื่องวัดเสียงพรอมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน

คาซอมแซมยานพาหนะ 

คารับรอง

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,100        บาท

84,600                            

84,600             

84,600             

24,800             

59,800             

640,100           

102,300           

165,100           

964,000                          

798,900           

798,900           

56,500             

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1. คาใชสอย

2. คาวัสดุ

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    1.1 คาตอบแทน

    1.2 คาใชสอย

    1.3 คาวัสดุ
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 112,800      บาท

งบรายจายอื่น 112,800      บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 112,800        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

บาท

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 72,400          บาท

287,300                          

214,900           

214,900           

13,100             

201,800           

72,400             

งานปองกันและควบคุมโรค

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    1.1 คาใชสอย

    1.2 คาวัสดุ
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000      บาท

งบรายจายอื่น 100,000      บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมโรงเรียน

คาซอมแซมครุภัณฑ

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020          บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-5 (1) คาใชจายในการประชุมครู 3,000            บาท

07109-1 (2) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

    ศูนยวิชาการเขต 20,200          บาท

730,020                          

51,020             

51,020             

51,020             

23,200             

655,800           

655,800           

57,000             

512,800           

86,000             

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

     1.1 คาตอบแทน

     1.2 คาใชสอย

     1.3 คาวัสดุ
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คานิตยภัต

บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาซอมแซมคอมพิวเตอรโรงเรียน 

คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว ของเด็กอนุบาล

คาวัสดุแบบพิมพสําหรับโรงเรียน ฯลฯ

บาท

คาไฟฟา

คานํ้าประปา

คาโทรศัพท

2. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 547,200        บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 2,052,000      บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-4 (1) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

     สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 56,500          บาท

07124-1 (2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 28,500          บาท

07125-1 (3) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

     ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2,400            บาท

07126-1 (4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

     สรางสรรคผลงานเพ่ือการเรียนรู 13,100          บาท

07199-1 (5) คาใชจายโครงการวายนํ้าเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย 56,600          บาท

6,415,300                       

608,200           

205,700           

564,800           

2,599,200         

1,957,400         

1,858,700         

1,293,900         

480,000           

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

         1.1.1 คาตอบแทน

    1.2 คาสาธารณูปโภค

         1.1.2 คาใชสอย

         1.1.3 คาวัสดุ
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07199-2 (6) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

    ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200          บาท

07199-3 (7) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

    กรุงเทพมหานคร 51,600          บาท

07199-4 (8) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา

    พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 314,400        บาท

07199-4 (9) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 228,000        บาท

07199-6 (10) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 696,000        บาท

07199-7 (11) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน

      สังกัดกรุงเทพมหานคร 43,700          บาท

07199-8 (12) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี

     อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 410,400        บาท
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 30,376,400    บาท

งบรายจายอื่น 30,376,400    บาท

07101-1 ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว 

และเงินอื่นท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 30,376,400     บาท


