
                สํานักงานเขตพระโขนง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเส่ียงภัยที่อาจเกิดอันตราย กับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย

ที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเที่ยว

ในพื้นท่ีเขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

               สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  

การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทยีบเรือ  ทาขาม  และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ การสาธารณูปการ

การสงเสริมและการประกอบอาชีพ  การสงเสริมการลงทนุ  การสงเสริมการทองเท่ียว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุง

รักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  การจัดใหมีพิพิธภัณฑ  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด

และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา  และการใชประโยชน

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะการควบคุมอาคาร  

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ของกรุงเทพมหานคร  

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม มีความ

สะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดาํรงชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 1,400            เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 196              ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 80                รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความ

รับผดิชอบของสาํนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน

3 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 50,000          ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 24,415          ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 1,747            ราย

สํานักงานเขตพระโขนง



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (16) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (14) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

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

- ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (261) - ลูกจางประจํา (24)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (149) - ลูกจางชั่วคราว (6)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (19) - ขาราชการ (14) - ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (39) - ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางชั่วคราว (24) - ลูกจางชั่วคราว (1) - ลูกจางชั่วคราว (3)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย (1)

- ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (10)

- ลูกจางชั่วคราว (12)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตพระโขนง

โครงสรางหนวยงานและอตัรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 249,406,400       249,406,400       

งบประมาณเพ่ือสนบัสนุนชวยเหลือ (Grant) -                   -                   

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                   -                   

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม 22,819,100        22,819,100        

      272,225,500                   -         272,225,500

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 248,859,400    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 547,000          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 374,500         บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 172,500         บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 148,763,200       148,763,200       

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 7,355,670          7,355,670          

งานปกครอง 760,830            760,830            

73,600              73,600              

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,570,930          1,570,930          

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลงั 1,037,710          1,037,710          

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 2,356,650          2,356,650          

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 9,293,900          9,293,900          

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 851,500            851,500            

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 13,687,500        13,687,500        

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 4,531,300          4,531,300          

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 2,936,900          2,936,900          

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 410,000            410,000            

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 2,386,010          2,386,010          

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผงัเมือง 403,900            403,900            

งานบํารุงรักษาซอมแซม 3,254,200          3,254,200          

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 3,500,200          3,500,200          

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 1,672,880          1,672,880          

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 20,664,000        20,664,000        

120,000            120,000            

172,500            172,500            

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 410,710            410,710            

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 832,200            832,200            

80,900              80,900              

งานปองกันและควบคุมโรค 388,700            388,700            

100,000            100,000            

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 376,400            376,400            

งานงบประมาณโรงเรียน 21,414,110        21,414,110        

249,406,400      -                 249,406,400      

    โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

สํานักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

งาน/โครงการ

การจัดบริการของสํานักงานเขต

    โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

    โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

    โครงการครอบครัวรักการอาน

    โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน
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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

22,819,100.00    22,819,100.00   

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 22,819,100       -                 22,819,100       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 119,658,300      26,568,000    2,536,900         148,763,200       

งบดําเนินงาน 63,398,300       8,042,800     71,441,100         

งบลงทุน 4,971,700        4,971,700          

งบเงินอดุหนุน 7,260,200            7,260,200          

งบรายจายอื่น 39,789,300         39,789,300         

รวมงบประมาณ      119,658,300    26,568,000       65,935,200     8,042,800        4,971,700           7,260,200         39,789,300        272,225,500

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งส้ิน บาท     150,685,110     148,763,200

เงนิงบประมาณ บาท     150,685,110     148,763,200

เงนินอกงบประมาณ บาท

งานอาํนวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง              18,000              15,000           15,000           15,000             15,000

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง                1,450                1,300             1,200             1,000               1,000

จัดประชุมประชาคมเขต/

ประชุมอื่นๆ ครั้ง                    20                    20                 20                 20                   20

ประชาสัมพันธ เรื่อง                1,800                1,800             1,800             1,800               1,800

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร             

สถานที่ของเขต ตร.ม.                6,800                7,000             7,000             7,000               7,000

ปฏิบัตงิานดานความ

รับผิดชอบทางวินัย/

ละเมิด เรื่อง                      5                      2                   2                   2                     2

รวมท้ังสิ้น บาท         4,391,129         7,355,670                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         4,391,129         7,355,670

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร เชน เงนิเดือน

และคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย

และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ ปฏิบัตงิานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

สํานักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา
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งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรอืน ทําหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรยีบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับ

สวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ

แนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม 

ศาลเจา ราย                    25                    25                 25                 25                   25

รับบริการดานทะเบียน

พานิชย ราย                   220                   200                200                200                 200

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน

ระดับมาก- มากที่สุด รอยละ                    95                    95                 95                 95                   95

อบรมอาสาสมัครปองกันภัย        

ฝายพลเรอืน คน                    50                    50                 50                 50                   50

งานทะเบียนพาณิชย ราย                   220                   200                200                200                 200

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                    15                    15                 15                 15                   15

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ราย/ครั้ง  12 ครั้ง  6 ครั้ง  6 ครั้ง  6 ครั้ง  6 ครั้ง

งานดานยาเสพติด ราย                   120                   100                100                100                 100

รวมท้ังสิ้น บาท         3,231,731            760,830                 -                   -   

เงินงบประมาณ บาท         3,231,731            760,830

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัตหินาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

และยาเสพติด

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชมุชนที่มีอาสาสมัคร รอยละ                    65

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

รวมท้ังสิ้น บาท                    -               73,600                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                    -               73,600                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 การเมอืงปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัมนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพ่ิมขึ้นชุมชนละ 1 คน

73,600                                

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย              13,500              13,500           13,500           13,500             13,500

บริการทะเบียนบัตร

ประจําตัวประชาชน ราย              22,000              24,000           24,000           24,000             24,000

บริการทะเบียนทั่วไป ราย                4,800                4,800             4,800             4,800               4,800

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-

มากที่สุด รอยละ                    98                    95                 95                 95                   95

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ

มาก-มากที่สุด รอยละ 98 95 95 95 95

การจัดทําและปรับปรุง         

ทะเบียนประวัติบุคคล                  

ที่มิไดมีสัญชาติไทย ราย                1,000                   500                500                500                 500

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ      

นอกสถานที่ ครั้ง                    60                    60                 60                 60                   60

รวมท้ังสิ้น บาท         1,697,600         1,570,930                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         1,697,600         1,570,930                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนดหนวย

เลอืกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริการทะเบียนราษฏร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย 6,961 7,000 7,000 7,000 7,000

เขียนเช็คส่ังจาย ฉบับ 2,156 2,200 2,200 2,200 2,200

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา                2,745                2,800             2,800             2,800               2,800

บริหารงบประมาณของสาํนักงานเขต บาท       283,091,000       291,200,000    291,200,000    291,200,000     291,200,000

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง                    12                    12                 12                 12                   12

จัดทํารายงานงบเดอืนสง สตง.และ

สํานักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง/ฉบับ 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12

จัดทํารายงานการเงินเสร็จ

ทันภายในกําหนดเวลา รอยละ 100 100 100 100 100

ใหคาํปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเงนิ

 การคลังงบประมาณ ราย                   100                   100                100                100                 100

รวมท้ังสิ้น บาท            917,310         1,037,710                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท            917,310         1,037,710                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญช ีจัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลงัและรายงานผลการดําเนินงานภาครัฐ           

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสงัเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผน           

และตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงนิและจายเงินจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงนิสด             

และเงินคงคลัง การรับและจายเงนิมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรกัษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมี           

ระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสนิใหถูกตองตามระเบียบ และคลงัพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดใุหแกหนวยงานตาง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย              10,000                3,000             3,000             3,000               3,000

จํานวนผูเสยีภาษีรายใหม ราย              10,000                3,000             3,000             3,000               3,000

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย              35,000              20,000           20,000           20,000             20,000

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษีปาย ราย                   300                   300                300                300                 300

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษีบํารุง

ทองที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ราย              10,000                3,000             3,000             3,000               3,000

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง ราย                2,000              10,000           10,000           10,000             10,000

ความพึงพอใจผูเสยีภาษี ในระดับ

มาก-มากที่สุด รอยละ                    80                    80                 80                 80                   80

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย                1,000                3,000             3,000             3,000               3,000

รับอุทธรณการประเมินและคนืภาษี

ลดลง

  รอยละ   

(จากจํานวน 

   รายของป 

  ที่ผานมา)                    50                    50                 50                 50                   50

รวมท้ังสิ้น บาท         2,118,500         2,356,650                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         2,118,500         2,356,650                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมาย อยางมปีระสิทธิภาพ ทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด   

โดยจัดใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดนิ    

ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง, ประเมินและ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.                     -                    -                    -                     -   

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                   200                190                180                 170

จัดประชุมภายใน ครั้ง                     -                    -                    -                     -   

ประสานงานและรวมปฏิบัตงิานกับ

หนวยงานหรือองคกรอื่น ครั้ง                      3                   330                345                360                 375

การจัดเก็บคาธรรมเนยีมเก็บขนมูล

ฝอยและขนถายปฏิกูล ราย          31,545.00       31,760.00       31,980.00         32,195.00

รวมท้ังสิ้น บาท         2,459,502         9,293,900                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         2,459,502         9,293,900                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดาํเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม  ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเรจ็อยางมีประสิทธิภาพ            

โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือสวน

ราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย

ตร.กม. 13.986             57.22               57.22            57.22            57.22              

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                      2                      2                   2                   2                     2

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง                    43                    24                 26                 28                   30

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง                    23 8/23 8/23 8/23 8/23

ความพึงพอใจผูสัญจรในพ้ืนที่       

ระดับมาก-มากที่สุด รอยละ                    97                     -                    -                    -                     -   

รวมท้ังสิ้น บาท         3,956,317            851,500                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         3,956,317            851,500                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนน และพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคน

เดนิขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สําคญั และสถานที่จัดงาน

ของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน              50,000              50,000           52,500           55,000             57,250

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง                      2                2,300             2,400             2,500               2,600

บริการดดูไขมัน ลบ.ม./ครั้ง                      2                   550                600                650                 655

จํานวนรถสบูสิ่งปฏิกูล

และดูดไขมัน คัน/คัน 6/2 3/2  3/2  3/2  3/2

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถายสิ่ง

ปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ                    95                     -                    -                    -                     -   

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูดไขมัน 

ในระดับมาก - มากที่สุด รอยละ                    95                     -                    -                    -                     -   

รวมท้ังสิ้น บาท       13,910,781       13,687,500                  -                    -                     -   

เงินงบประมาณ บาท       13,910,781       13,687,500                  -                    -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                     -                       -                    -                    -                     -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพ้ืนที่อยูอาศัย พ้ืนที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บ

ตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน  บานริมคลองโดยทางนํ้า และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บ         

คาธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน
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งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.                1,200                1,300             1,400             1,500               1,600

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน                5,670                5,628             5,628             5,628               5,628

รดน้ํา ลบ.ม.              18,500              17,520           17,520           17,520             17,520

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                   160                    30                 30                 30                   30

ใหบริการตกแตงสถานที่ คร้ัง                    35                     -                    -                    -                     -   

รวมท้ังสิ้น บาท         3,766,300         4,531,300                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         3,766,300         4,531,300                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพ้ืนที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริมทางเทา 

ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคนัตกุะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตดัแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการ ที่รองขอ โดยคิดจัดเก็บคาบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสญัญา เรื่อง                    15                    15                 15                 15                   15

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย                2,000                2,000             2,000             2,000               2,000

ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/ครั้ง 4/365 4/365 4/365 4/365 4/365

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

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

รวมท้ังสิ้น บาท            467,158         2,936,900                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท            467,158         2,936,900                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค "เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการ

สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิตกิาร และสอบสวนดําเนินคดีผูกระทําผิด"

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย – รหัส 1300011

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัตกิาร ชั่วโมง/คน 4/26 4/26 4/26 4/26 4/26

ดูแลพ้ืนที่ผอนผนัเพ่ือทําการคาในที่

สาธารณะ จุด/ราย

 เขตพระโขนงไมมี

พื้นที่ผอนปรน

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

เรื่อง

                  200                   200                200                200                 200

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/    จุด

เสี่ยง จุด/ราย 9/26 9/26 9/26 9/26 9/26

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน 10/5 10/5 10/5 10/5 10/5

ปฏิบัตติามนโยบาย ชั่วโมง/คน 11/26 11/26 11/26 11/26 11/26

รวมท้ังสิ้น บาท         2,115,642            410,000                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         2,115,642            410,000                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

ผูกระทําความผิด  ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคบัการ, บริการและปฏิบัตกิารกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตอืน จับกุมในกรณีที่พบ



 

15

   

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา – รหัส 1300012

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /

รองเรยีน เรื่อง                1,103                   800                800                800                 800

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                      6                      6                   6                   6                     6

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

ควบคุม โครงการ                      4                    70                 70                 70                   70

รวมท้ังสิ้น บาท         1,279,200         2,386,010                  -                    -                     -   

เงินงบประมาณ บาท         1,279,200         2,386,010                  -                    -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                     -                       -                    -                    -                     -   

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคมุโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสราง

อาคาร ดัดแปลง

รื้อถอนอาคาร ราย                   214                   220                220                220                 220

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร                   

  9 ประเภท อาคาร                    37                    40                 40                 40                   40

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน

อาคาร ราย                    50                    60                 60                 60                   60

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/         

ถมดิน/ขุดดิน ราย                    22                    25                 25                 25                   25

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/

รองเรยีน ครั้ง                    45                    50                 50                 50                   50

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่

สาธารณะ ครั้ง                   142                   150                150                150                 150

รวมท้ังสิ้น บาท            400,000            403,900                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท            400,000            403,900                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคลอง

กับศกัยภาพของพ้ืนที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่

กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

ตรวจสอบที่สาธารณะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                    47                    50                 50                 50                   50

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                   466                   480                480                480                 480

ซอมแซม บํารุงรกัษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน

กระจกโคง และสัญญาณ

จราจร จุด                    11                    15                 15                 15                   15

ซอมแซม บํารุงรกัษา

เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา

ยานพาหนะ ครั้ง                      6                      6                   6                   6                     6

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรยีน เรื่อง                   279                   280                280                280                 280

รวมท้ังสิ้น บาท         3,220,100         3,254,200                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         3,220,100         3,254,200                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก 

ปลอดภัย ดูแลซอมแซม บํารุงรกัษา ปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได ”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                    87                    90                 90                 90                   90

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบาย

น้ํา เมตร              53,819              53,900           53,900           53,900             53,900

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทาง

น้ําไหล ตร.ม.              55,080              55,080           55,080           55,080             55,080

เมตร/

ลบ.ม.                     -                       -                    -                    -                     -   

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรยีน เรื่อง                   289                   290                290                290                 290

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออน

น้ําทวม ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ                    95                   100                100                100                 100

รวมท้ังสิ้น บาท       26,674,800         3,500,200                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท       26,674,800         3,500,200                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

ขุดลอกคลอง

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ         

  และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีระบบการระบายน้ําจาก

แหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผวิดินผานระบบ ทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลองบึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอ

สูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรกัษาระบบทอระบายน้ํา”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสนิ (ชุมชน) รายการ                3,700                3,400             3,100             3,000               2,900

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                      3                      3                   3                   3                     3

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย                2,300                2,740             2,940             3,200               3,400

จายเบี้ยผูพิการ ราย                1,520                1,760             2,000             2,300               2,500

จายเบี้ยผูสูงอายุ ราย              17,680              18,680           19,680           20,680             21,600

จายการจัดการศพผูสูงอายุ          

ตามประเพณี ราย                    70                   100                100                100                 100

จายโครงการเงินอุดหนุน             

เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ราย                   480                   520                560                580                 600

จัดประชุมคณะกรรมการ            

สภาเยาวชนเขต ครั้ง                      6                      3                   6                   6                     6

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสงูอายุ ครั้ง                      4                      4                   4                   4                     4

รวมท้ังสิ้น บาท         1,047,422 1,672,880                        -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท         1,047,422 1,672,880                        -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใหเปนไป

อยางมปีระสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของ กับงานดาน

ธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงานและ     

ใหคาํปรึกษา, สํารวจและเย่ียมชุมชน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                    44                    44                 44                 45                   45

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนที่ แหง                    17                    17                 18                 18                   19

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                   400                   420                460                480                 500

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถ่ิน ราย                4,400                4,450             4,500             4,550               4,600

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                    12                      7                 12                 12                   12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน ครั้ง                1,000                1,000             1,000             1,000               1,000

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                      1                      1                   1                   1                     1

ผูเขารวมกิจกรรมออก

กําลังกาย คน                9,850                9,920           10,100           10,250             10,500

ผูใชบริการบานหนังสือ คน                8,000                7,300             7,300             7,300               7,000

ผูใชบริการลานกีฬา คน             411,570             432,140          436,630          438,900           441,280

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย                7,300                7,500             7,800             8,000               8,500

จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี ครั้ง                    10                    10                 10                 10                   10

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงนิกองทนุ

หลักประกันสุขภาพกทม.
โครงการ                    50                    45                 45                 45                   45

สงเสริมการบริหารเงนิออมครอบครัว

และแกไขปญหาหนี้สนิ
ราย                9,500                9,500             9,500             9,500               9,500

ดําเนินการขับเคลื่อน

ดานยาเสพติด ครั้ง                   217                   220                230                240                 250

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน                      1                      1                   1                   1                     1

รวมท้ังสิ้น บาท       19,017,778       20,664,000                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท       19,017,778       20,664,000                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค "เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศลิปวัฒนธรรม            

ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสูระบบการศกึษา         

ภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู"

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี,

 พิพิธภัณฑทองถ่ิน, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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โครงการครอบครัวรักการอาน                            รหัส 1300017 - 07199 - 5

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือ รอยละ                    -                     100

ที่สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรยีนรูตามอัธยาศัยที่ตรงตาม

ความตองการของประชาชน

รวมท้ังสิ้น บาท                    -              120,000                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                    -              120,000                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

120,000                              

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.3

การศกึษาสําหรับทุกคน  เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย

และกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่

สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสรมิสรางทัศนคตพิื้นฐานรวมกันของครอบครัวในการมีสวนรวม

กิจกรรมรักการอานเพ่ิมขึ้น  ในบานหนังสือแตละแหงในพื้นที่เขตพระโขนง รวม 3 แหง
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ     รหัส 1300017 - 07199 - 15

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ เพ่ิมขึ้นรอยละ                      5

และผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการ

และการสงเคราะหเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

รวมท้ังสิ้น บาท                    -              172,500                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                    -              172,500                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

172,500                              

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค  : สอดคลองกับประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่

3.1 ผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดกิารสงัคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ  

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

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครวัและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค "เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่

เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสขุและกฎหมาย ที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                   350                   225                225                225                 225

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                   850                   720                720                720                 720

งานการออก/ตอใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจงตาม

พรบ. การสาธารณสขุ

และกฎหมายที่เก่ียวของ ฉบับ                1,011                   560                560                560                 560

รวมถึงมีการจดทะเบียน

สุนัข และออกบัตรประจําตัว

สัตวเล้ียง ฉบับ                1,011                     -                    -                    -                     -   

รวมท้ังสิ้น บาท            418,510            410,710                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท            418,510            410,710                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

สุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเล้ียง"

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสาํนึกในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลกัษณะ ลดความเส่ียงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่อง

สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเล้ียงสัตว ปลอยสัตว

ออกนอกสถานที่เล้ียง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการแกไขปญหา

ในแตละพื้นที่

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะ

สถานที่จําหนายอาหาร

สถานที่สะสมอาหาร

ตลาด แผงลอยจําหนาย

อาหาร ครั้ง 903 85 85 85 85

การตรวจสอบความ

ปลอดภัยดานอาหาร

(ตรวจคุณภาพอาหาร+

เก็บตัวอยางอาหารสง

หองแลป+ตรวจรับรอง ครั้ง 2 2 2 2 2

การตรวจสุขลักษณะ

สถานประกอบการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพใน

13 กลุม 146 ประเภท ครั้ง 1 1 1 1 1

การตรวจสอบเฝาระวัง

ดานสิ่งแวดลอมทั้งใน

ภาวะปกติและภาวะ

ฉุกเฉิน เชน สารเคมีรั่ว

การทํางานผิดกฎหมาย ครั้ง 1 1 1 1 1

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพ้ืนที่ตรวจ/ระงบัเหตุรับแจง, ลงพ้ืนที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสมัผัสอาหาร, ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การสงเสริมความรูดาน

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยแกผูประกอบการ

พนักงาน คนงาน ครั้ง 1 1 1 1 1

ตรวจสอบ/ดําเนินการ

แกไขขอรองเรยีน/

เหตุรําคาญ ครั้ง 240 180 180 180 180

พิจารณาออก/ตออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหาร สะสม

อาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) ราย 124 85 85 85 85

พิจารณาออก/ตออายุ

ใบอนุญาตสถานประกอบ

กิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ ราย                   688                   475                475                475                 475

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าสาธารณะ

ครั้ง                      1                      1                   1                   1                     1

รวมท้ังสิ้น บาท            545,000            832,200                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท            545,000            832,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตวัอยางอาหารที่ไดรับ รอยละ                    96

การสุมตรวจไมพบการปนเปอนเช้ือ

โรครอยละของตวัอยางอาหารที่ไดรับ รอยละ                    98

การสุมตรวจไมพบการปนเปอน

สารพิษรวมท้ังสิ้น บาท                    -               80,900                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                    -               80,900                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพ่ือสงเสริมให

สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาล

อาหารแกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดาํเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย

80,900                                

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 การเมอืงปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

(Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคณุภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค:  “เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสตัวนําโรค รวมทั้งใหประชาชน

รูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสมัพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอ

ผูตดิเชื้อหรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน

ฌาปนสถาน ครั้ง 4 4 4 4 4

การตรวจสอบสถานที่เล้ียง

สัตวและปลอยสัตว ครั้ง 45 0 0 0 0

รณรงค กําจัดและทําลาย

แหลงลูกน้ํายุงลาย ครั้ง                    44                    44                 44                 44                   44

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง                   240                   120                120                120                 120

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน 

ทําหมัน จับสุนัข ครั้ง                      2                      2                   2                   2                     2

รณรงคปองกันการติดเช้ือเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสมัพันธ
ครั้ง                      1                      1                   1                   1                     1

ตรวจสอบ แนะนํา และ

ประชาสัมพันธ เพ่ือควบคมุ

โรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไขเรื่อง

รองเรยีน ครั้ง                    70                    45                 45                 45                   45

รวมท้ังสิ้น บาท            149,800            388,700                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท            149,800            388,700                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแมลงนําโรค,รณรงคการกําจัดและควบคมุลูกน้ํายุงลาย,รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล,ประสาน

การฉีดวัคซีน/ ทําหมัน/จับสุนัข,ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                             รหัส 1300020 - 07199 - 3

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมคุมกัน รอยละ 60

ยาเสพติด

รวมท้ังสิ้น บาท                    -              100,000                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                    -              100,000                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 การเมอืงปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

100,000                              

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง 0 0 0 0

จัดประชุมภายในฝาย

การศกึษาและโรงเรยีน

ในสังกัด ตรวจเยี่ยม

สถานศึกษา ครั้ง                    12                    12                 12                 12                   12

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน                      4                      4                   4                   4                     4

จํานวนนักเรียน คน                1,910                1,747             1,747             1,747               1,747

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง                    24                    24                 24                 24                   24

รวมท้ังสิ้น บาท            784,482            376,400                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท            784,482            376,400                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ กับงานดานธุรการ 

ตลอดจนเพื่อใหการดาํเนนิงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษา

ตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผูบริหาร

สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเดก็ครบเกณฑ ตดิตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศกึษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ ดําเนินการ

เรื่องรองทุกข

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน                1,735                1,599             1,599             1,599               1,599

นักเรียน ม.1-ม.3 คน                   160                   148                148                148                 148

นักเรียน ม.4-ม.6 คน 0 0 0 0 0

สอนวายน้ํา คน                   250                   215                215                215                 215

อบรมนายหมูลกูเสือ

และยุวกาชาด คน                   160                   160                160                160                 160

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน

มัธยม มื้อ                   200                   200                200                200                 200

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ 200 200 200 200 200

อาคารเรียนทั้งส้ิน หลัง 16 16 16 16 16

พื้นที่โรงเรียนทั้งส้ิน ตร.ม.              22,152              22,152           22,152           22,152             22,152

รวมท้ังสิ้น บาท       17,682,328       21,414,110                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท       17,682,328       21,414,110                 -                   -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                      -                   -                   -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตวัชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรบัการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลกัสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนําศกัยภาพที่มีอยู

มาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมนิผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่

มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดกิารตามความจําเปน และได

ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวเพ่ือบํารุงรกัษาสถานศึกษาให

อยู ในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา
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249,406,400 บาท

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

1. งบบุคลากร บาท

1.1 เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 40,300,200   บาท

01102-1  เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,300,700     บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 254,400       บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 700,400       บาท

01108-1  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 124,700       บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 35,200         บาท

1.2 คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 71,244,600   บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 2,745,200     บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,239,400     บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 713,500       บาท

1.3 คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 19,448,600   บาท

02102-1 2,691,400     บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 4,428,000     บาท

1.4 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,140,900     บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,332,000     บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 64,000         บาท

2,536,900          

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

148,763,200                  

148,763,200       

43,715,600         

75,942,700         

26,568,000         

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางช่ัวคราว

สํานักงานเขตพระโขนง

งบประมาณตามโครงสรางงาน
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสิน

และรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงานเขต

คาจางเอกชนทําความสะอาดอาคาร

สํานักงานเขต คาบํารุงรักษาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไฟฟาสํานักงาน คาน้ําประปา

คาโทรศัพทเคลื่อนที่

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

    (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น

    หรอืแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

    8 เครื่อง 364,000       บาท

7,355,670                     

6,531,800          

2,733,600          

381,400             

1,500,900          

823,870             

619,870             

851,300             

3,798,200          

823,870             

งานครัว และงานสวน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
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05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

    (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น

    หรอืแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู

    1 เครื่อง 36,300         บาท

05105-1 (3) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

    6 เครื่อง 153,060       บาท

05105-3 (4) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

    สําหรับงานสํานักงาน

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

    1 เครื่อง 24,510         บาท

05148-6 (5) เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

    ชํานาญงาน,อาวุโส,ชํานาญการ 15 ตัว 42,000         บาท

2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05302-7 ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตพระโขนง 204,000       บาท

 - ปรับปรุงอาคารบริเวณช้ัน 2

 - ปรับปรุงอาคารบริเวณช้ัน 3

   อาคาร 3 ชั้น เพื่อใชเปนหองเก็บของ

 - ปรับปรุงอาคารบริเวณช้ัน 4

 - ปรับปรุงอาคารบริเวณช้ัน 5

 - ปรับปรุงอาคารบริเวณช้ัน 6 และชั้น 7

ตามแบบเลขที่ พข.1/66

204,000             

 - ปรับปรุงหองอเนกประสงค บริเวณดาดฟา
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

3 เครื่อง 76,530         บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1

    ฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) 64,100         บาท

07110-1

    ปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000       บาท

48,200              

220,000             

76,530              

76,530              

76,530              

416,100             

760,830                       

268,200             

268,200             

(1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

(2) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

73,600         บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา

73,600                         

73,600              

และสารเสพติด

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

    3 เครื่อง 76,530         บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

    ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี

    3 เครื่อง 26,700         บาท

05119-3 (3) เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา

    สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน

    1 เครื่อง 15,000         บาท

1,570,930                     

1,452,700          

1,452,700          

400,500             

816,500             

235,700             

118,230             

118,230             

118,230             
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาโทรศัพทสํานักงาน

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

    1 เครื่อง 25,510         บาท

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

    ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง 120,000       บาท

267,400             

213,700             

287,100             

124,000             

145,510             

145,510             

1,037,710                     

892,200             

768,200             

145,510             
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

5 เครื่อง 127,550       บาท

227,800             

1,664,600          

127,550             

127,550             

127,550             

2,356,650                     

2,229,100          

564,500             

96,000              

240,700             
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

9,293,900                     

9,293,900          

9,293,900          

9,051,300          

69,800              

172,800             
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุในการรักษาความสะอาด

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาเครื่องแตงกาย

851,500                       

851,500             

851,500             

851,500             
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาเชาที่ดินใตทางดวน

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาภาษีและอากรแสตมป

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไฟฟาสํานักงาน

คาน้ําประปา

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

    ในชุมชน 119,400       บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย

    อินทรยีเพื่อนํามาใชประโยชน 50,000         บาท

13,687,500                   

13,518,100         

13,374,200         

2,420,000          

1,188,600          

9,765,600          

143,900             

169,400             
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุง

รักษาตนไม คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรกัษา ปรับปรุงและเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว 900,000       บาท

4,531,300                     

3,631,300          

3,631,300          

787,200             

276,000             

2,568,100          

900,000             
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05148-1 เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, 19,600         บาท

ชํานาญงาน,อาวุโส,ชํานาญการ 7 ตัว

155,300             

19,600              

19,600              

19,600              

2,936,900                     

2,917,300          

2,917,300          

2,723,900          

38,100              
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาเครื่องแตงกาย

คาวัสดุยานพาหนะ

410,000                       

410,000             

410,000             

65,500              

344,500             
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

กรุงเทพมหานคร (BEST) คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

11 เครื่อง 280,610       บาท

996,400             

68,600              

1,040,400          

280,610             

280,610             

280,610             

2,386,010                     

2,105,400          

2,105,400          

สวนใหญเปนคาวัสดุสําหรับหนวยบรกิารเรงดวน
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย

สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

1.2 คาวัสดุ บาท

คาเครื่องแตงกาย

403,900                       

403,900             

403,900             

400,000             

3,900                
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุกอสราง

คาเครื่องแตงกาย

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

2. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาถนน

ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000     บาท

254,200             

254,200             

254,200             

3,000,000          

3,254,200                     
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

3,500,200                     

3,500,200          

3,500,200          

800,400             

2,128,000          

571,800             

คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

    (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น

    หรอืแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู

    2 เครื่อง 86,000         บาท

05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

    8 เครื่อง 204,080       บาท

1,382,800          

1,069,700          

18,100              

295,000             

290,080             

290,080             

1,672,880                     

1,382,800          

290,080             
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนวิทยากรฝกอาชีพ

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนกรรมการชมุชน

คาตอบแทนอาสาสมัครบานหนังสือ

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาอาหารกลางวันและอาหารเสริม

(ศูนยเด็กเล็ก) คาวัสดุอุปกรณในการอบรม

และสาธิต (ศูนยฝกอาชีพวัดธรรมมงคล)

คาซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไฟฟาสํานักงาน คาน้ําประปา

คาโทรศัพทสํานักงาน

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 2,820,000     บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน

    ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600       บาท

07199-10

    ชีวิตมั่นคง 20,000         บาท

07199-13 (4) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000       บาท

1,438,600          

595,000             

7,525,100          

(3) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ  

20,664,000                   

13,138,900         

12,543,900         

9,297,100          

1,808,200          
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07199-2 (5) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ 

    ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-3 (6) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก

    และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-4 (7) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง

    ของกรุงเทพมหานคร 10,000         บาท

07199-6 (8) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา

    และลานกีฬา 1,421,800     บาท

07199-7 (9) คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ

    ทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 443,600       บาท

07199-8

      วัฒนธรรมประเพณี 500,000       บาท

07199-9 338,900       บาท

07199-11 (12) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

      กรุงเทพมหานคร 124,000       บาท

(10) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน

(11) คาใชจายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน

      กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-5 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 120,000       บาท

120,000                       

120,000             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบุรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และคนพิการ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-12 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห

ชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุและคนพิการ 172,500       บาท

172,500             

172,500                       
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

    (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น

    หรอืแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู

    3 เครื่อง 108,900       บาท

05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    1 เครื่อง 25,510         บาท

05218-2 (3) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล

    ความละเอียด 300x400 จุดตอตารางนิ้ว

    1 เครื่อง 111,000       บาท

410,710                       

245,410             

245,410             

165,300             

165,300             

11,700              

20,900              

132,700             

245,410             

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.2 คาใชสอย บาท

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ

คาเครื่องแตงกาย

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,100       บาท

832,200                       

667,100             

667,100             

613,700             

165,100             

53,400              
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร 80,900         บาท

ปลอดภัย

80,900              

80,900                         
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

   1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ

คาเครื่องแตงกาย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05123-4 เครื่องพนหมอกควันสะพายไหล

ที่ใชในงานสาธารณสุข 2 เครื่อง 150,000       บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา

โรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 144,400       บาท

388,700                       

94,300              

144,400             

94,300              

18,100              

76,200              

150,000             

150,000             

150,000             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร

เขตปลอดบุหรี่ 100,000       บาท

100,000                       

100,000             
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

376,400             

376,400             

136,000             

53,700              

186,700             

376,400                       
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คานิตยภัต

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสิน

และรักษาความปลอดภัย คาซอมแซมโรงเรยีน

คาจางทําความสะอาดอาคาร ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว

ของเด็กอนุบาล คาเครื่องหมายสัญลักษณ

ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไฟฟาโรงเรยีน คาน้ําประปาโรงเรยีน

คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาโทรศัพทโรงเรยีน

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

    (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น

    หรอืแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

    4 เครื่อง 128,800       บาท

           โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ)

153,310             

960,000             

4,530,500          

148,900             

1,717,100          

2,694,310          

2,694,310          

21,414,110                   

7,356,500          

5,639,400          

คาวัสดุอุปกรณการสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ



61

05105-1

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

    1 เครื่อง 24,510         บาท

2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-3 (1) ปรับปรุงโรงเรยีนวัดราษฎรศรัทธาธรรม 180,000       บาท

     - ปรับปรุงหองครัว

     - ปรับปรุงพื้นบริเวณหนาหองครัว

     - ปรับปรุงพื้นเวที

ตามแบบเลขที่ พข.4/66

05304-4 (2) ปรับปรุงโรงเรยีนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) 1,177,000     บาท

     - ปรับปรุงประตูหองอาคารเรียน 5

       และอาคารเรยีน 6

       และอาคารเรยีน 6

ตามแบบเลขที่ พข.5/66

05304-5 (3) ปรับปรุงโรงเรยีนวัดธรรมมงคล 1,040,000     บาท

    (หลวงพอวิริยังคอุปถัมภ)

     - ปรับปรุงเวที

ตามแบบเลขที่ พข.6/66

05304-6 144,000       บาท

     - ปรับปรุงพื้นทางเดินหนาอาคารเรียน 2

     - ปรับปรุงอาคารเรียน 2

     - ปรับปรุงอาคารเรียน 4

ตามแบบเลขที่ พข.7/66

     - ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบเสาธงและทางเดิน

     - ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเรียน 5

(4) ปรับปรุงโรงเรยีนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ)

     - ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2

        โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพอวิริยังคอุปถัมภ)

2,541,000          

(2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน
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3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 2,019,200     บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 5,241,000     บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 3,800          บาท

07103-2

    สามัญรุนใหญและหัวหนาหนวยยุวกาชาด 113,000       บาท

07109-1 (3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

    ศูนยวิชาการเขต 23,800         บาท

07124-1 (4) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 48,300         บาท

07125-1 (5) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ

    เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรยีน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 8,800          บาท

07126-1 (6) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรยีน

    สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู 46,400         บาท

07199-1 (7) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 5,000          บาท

07199-10 (8) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 65,000         บาท

07199-11 145,000       บาท

07199-12 10,000         บาท

07199-3 (11) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรยีนดี

1,048,200     บาท

07199-4 (12) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 672,000       บาท

07199-5 (13) คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน 144,000       บาท

07199-6 1,572,000     บาท

7,260,200          

4,103,100          

(2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

(10) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ

(9) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย

      อยางมีคุณภาพโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(14) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
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07199-7

      สังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000         บาท

07199-8 (16) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ

      และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200         บาท

07199-9 (17) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

      ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600         บาท

(15) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรยีน
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว

และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 22,819,100   บาท

22,819,100         

22,819,100                   


