
ร่าง

ส านักงานเขตมีนบุรี

ส านักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 2 

ข้ันท่ี 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร



               ส ำนักงำนเขตมีนบุรีมีพันธกิจหลักในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ

ประชำชนผู้รับบริกำร เฝ้ำระวัง ตรวจตรำและแก้ไขจุดเส่ียงภัยท่ีอำจเกิดอันตรำยกับประชำชน ส่งเสริมให้เกิดกำรคัดแยกขยะ

มูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดเป็นกำรจัดกำรขยะต้ังแต่ต้นทำงให้เกิดกำรลดปริมำณขยะ และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู

แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

               ส ำนักงำนเขตมีอ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรปกครอง กำรทะเบียน กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ 

 และทำงระบำยน้ ำ กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  

กำรสำธำรณูปกำร กำรส่งเสริม และกำรประกอบอำชีพ กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว กำรจัดกำรศึกษำ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

กำรจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเก่ียวกับท่ีอยู่อำศัย กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกีฬำ กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพ

ของประชำชน กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย

โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอ่ืน ๆ กำรคุ้มครอง ดูแลบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน กำรจัดเก็บรำยได้

กำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครหรือกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

 ผลสัมฤทธ์ิ : ประชำชนในพ้ืนท่ีมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง เป็นธรรม มี

ควำมสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- กำรรับเร่ืองร้องทุกข์ของประชำชน และประสำนงำนในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 1,200       เร่ือง

- ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมำรับบริกำรท่ีส ำนักงำนเขต ไม่น้อยกว่ำ 80 ร้อยละ

- กำรออกตรวจด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขำภิบำล ป้องกันและควบคุมโรค 243         คร้ัง

- กำรด ำเนินกำรตรวจปฏิบัติกำรตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 80           ร้อยละ

- กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพำนและส่ิงสำธำรณประโยชน์ท่ีอยู่ในควำม

รับผิดชอบของส ำนักงำนเขตเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 5             คร้ัง

- กำรให้บริกำรเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงำนรับผิดชอบ 22,000     ตัน

- จ ำนวนประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับเงินสวัสดิกำรจำกงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร 200         รำย

- จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับกำรศึกษำในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครประจ ำปีกำรศึกษำ
6,200       รำย

ส านักงานเขตมีนบุรี



อ ำนวยกำร

 ผู้อ ำนวยกำร 1 (1)

 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร (2)

ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยทะเบียน ฝ่ำยกำรคลัง

 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)

- ข้ำรำชกำร (15) - ข้ำรำชกำร (15) - ข้ำรำชกำร (12)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (13) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (2)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยรักษำควำมสะอำด
และสวนสำธำรณะ

 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)

- ข้ำรำชกำร (11) - ข้ำรำชกำร (11) - ข้ำรำชกำร (11)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (2) - ลูกจ้ำงประจ ำ (292) - ลูกจ้ำงประจ ำ (30)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (177) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (5)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
และสวัสดิกำรสังคม

 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)

- ข้ำรำชกำร (17) - ข้ำรำชกำร (14) - ข้ำรำชกำร (10)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (48) - ลูกจ้ำงประจ ำ (5) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (18) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยกำรศึกษำ

 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)

- ข้ำรำชกำร (22)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (38)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (49)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส ำนักงำนเขตมีนบุรี

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง

ฝ่ำยรำยได้ ฝ่ำยเทศกิจ

ฝ่ำยโยธำ ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน 428,982,700     428,982,700       
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                  -                   
งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -                  -                   
งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 29,127,400       29,127,400         

    458,110,100                 -         458,110,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 427,635,100    
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 1,347,600        

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 825,600         
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 522,000         

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจ่ายบุคลากร 188,647,600     188,647,600       
งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,224,400         7,224,400          
งานปกครอง 416,100           416,100             

114,700           114,700             
งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,364,000         1,364,000          
งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 862,500           862,500             
งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,921,700         1,921,700          
งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 24,428,000       24,428,000         
งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,014,900         1,014,900          
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 7,531,000         7,531,000          
งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว 7,293,400         7,293,400          
งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,853,200         3,853,200          
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 600,700           600,700             
งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,345,000         1,345,000          
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง 1,300              1,300                
งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 22,415,000       22,415,000         
งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 7,871,600         7,871,600          
งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,679,000         1,679,000          
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 59,037,200       59,037,200         

520,000           520,000             

522,000           522,000             
งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 531,200           531,200             
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 985,900           985,900             

90,900             90,900              
งานป้องกันและควบคุมโรค 210,700           210,700             

100,000           100,000             
งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,103,900         1,103,900          
งานงบประมาณโรงเรียน 87,296,800       87,296,800         

428,982,700    -               428,982,700      

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 

ส านักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งาน/โครงการ

การจัดบริการของส านักงานเขต

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ผู้สูงอายุและคนพิการ

รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน
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ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

29,127,400 29,127,400

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 29,127,400      -               29,127,400        

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธาร-  

 ณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

รวม

งบบุคลากร 149,672,400     35,712,000    3,263,200         188,647,600         

งบด าเนินงาน 146,100,300     9,645,900   155,746,200         

งบลงทุน 11,762,400  11,762,400           

งบเงินอุดหนุน 36,474,200          36,474,200           

งบรายจ่ายอ่ืน 65,479,700        65,479,700           

รวมงบประมาณ     149,672,400    35,712,000     149,363,500   9,645,900   11,762,400          36,474,200        65,479,700          458,110,100

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของส านักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บาท    192,394,300    188,647,600

เงินงบประมาณ บาท    192,394,300    188,647,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต - รหัส 1300001

ทางวินัย/ละเมิด”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับ-ส่ง หนังสือ เร่ือง            33,200            33,200                33,200            33,200             33,200

รับเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง             1,500             1,500                 1,500              1,500               1,500

จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุม

อ่ืนๆ

คร้ัง                  90                  90                      90                  90                   90

ประชาสัมพันธ์ เร่ือง            20,000            20,000                20,000            20,000             20,000

ดูแล บ ารุงรักษาอาคาร สถานท่ี

ของเขต

ตร.ม.            16,316            16,316                16,316            16,316             16,316

ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

เร่ือง                  -                    -                        -                    -                     -   

รวมท้ังส้ิน บาท       7,313,686       7,224,400                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 7,313,686      7,224,400      

เงินนอกงบประมาณ บาท

ส านักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ประชาสัมพันธ์และรับเร่ืองร้องทุกข์, กิจการสภาเขต 

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

มอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : “เพ่ืออ านวยการ ส่ังการส านักงานเขต ด าเนินงานเก่ียวกับส่วนราชการอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนราชการใดตามท่ีได้รับ
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งานปกครอง - รหัส 1300002

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ 

สมาคม ศาลเจ้า

ราย                  30                  30                      30                  30                   30

รับบริการด้านทะเบียนพานิชย์ ราย                300                300                    300                300                 300

ความพึงพอใจผู้รับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-มากท่ีสุด

ร้อยละ                  80                  80                      80                  80                   80

อบรมอาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พล

เรือน

คน                  -                    -                        -                    -                     -   

งานทะเบียนพาณิชย์ ราย                  -                    -                        -                    -                     -   

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                  -                    -                        -                    -                     -   

งานป้องกันและบรรเทา       สา

ธารณภัย

ราย/คร้ัง                  20                  20                      20                  20                   20

งานด้านยาเสพติด ราย                422                422                    422                422                 422

รวมท้ังส้ิน บาท         747,616         416,100                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 747,616        416,100        

เงินนอกงบประมาณ บาท

ท้องท่ีการทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าท่ีในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าท่ีในทางอาญาตามอ านาจหน้าท่ี

ของนายอ าเภอ ด าเนินงานเก่ียวกับส่วนราชการอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนราชการใดตามท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดต้ัง ยุบและ

เปล่ียนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตท่ีมีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าท่ีทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ท าหน้าท่ีเก่ียวกับการปกครอง
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)
งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ร้อยละของชุมชนท่ีมีอาสาสมัคร

ด าเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

ร้อยละ

65

รวมท้ังส้ิน บาท         114,700
เงินงบประมาณ บาท         114,700
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

114,700                       

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความ

เหมาะสม  กลยุทธ์ท่ี 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก
และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

บริการทะเบียนราษฎร์ ราย            49,429            51,900                54,495            57,220             58,320

บริการทะเบียนบัตรประจ าตัว

ประชาชน

ราย            32,200            34,150                35,250            36,145             37,250

บริการทะเบียนท่ัวไป ราย             6,769             6,843                 6,780              6,797               6,890

ความพึงพอใจผู้รับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-มากท่ีสุด

ร้อยละ                  98                  98                      98                  98                   98

ความพึงพอใจผู้รับบริการจุด

เดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มาก

ท่ีสุด

ร้อยละ                  98                  98                      98                  98                   98

การจัดท าและปรับปรุงทะเบียน

ประวัติบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทย

ราย             2,100             3,400                 3,900              3,500               3,650

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ  

นอกสถานท่ี

คร้ัง                  72                  78                      84                  93                   97

รวมท้ังส้ิน บาท       1,555,420       1,364,000                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 1,555,420      1,364,000      

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนท่ัวไป นอกจากน้ียังมี

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, บริการทะเบียนราษฎร์, บริการทะเบียน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

หน้าท่ีก าหนดหน่วยเลือกต้ัง การจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียสิทธิและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

บัตรประจ าตัวประชาชน, บริการทะเบียนท่ัวไป
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับช าระเงิน ราย            12,000            12,000                12,000            12,000             12,000

เขียนเช็คส่ังจ่าย ฉบับ             3,200             3,200                 3,200              3,200               3,200

ฎีกาท่ีต้องตรวจจ่าย ฎีกา             7,000             7,200                 7,400              7,500               7,500

บริหารงบประมาณของส านักงาน

เขต

บาท    438,365,840    632,655,820        664,288,600    697,503,400     732,378,500

จัดท ารายงานการเงิน เร่ือง                   1                   1                       1                   1                    1

จัดท ารายงานงบเดือนส่ง สตง. 

และส านักงานตรวจสอบภายใน

เร่ือง/ฉบับ                  12                  12                      12                  12                   12

จัดท ารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในก าหนดเวลา

ร้อยละ                100                100                    100                100                 100

ให้ค าปรึกษา แนะน า เก่ียวกับ

การเงิน การคลัง งบประมาณ

ราย                960                960                    960                960                 960

รวมท้ังส้ิน บาท         937,430         862,500                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 937,430        862,500        

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารท่ัวไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

การเงินการคลังและรายงานผลการด าเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัด บริหารเงิน

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดท าบัญชี และรายงาน

ให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดท าและบริหารงบประมาณ
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ส ารวจผู้เสียภาษีรายใหม่ ราย             5,280             5,280                 5,280              5,280               5,280

จ านวนผู้เสียภาษีรายใหม่ ราย             2,280             2,280                 2,280              2,280               2,280

ออกหนังสือแจ้งการประเมิน ราย             3,200             3,200                 3,200              3,200               3,200

ออกหนังสือเตือนผู้ค้างย่ืนภาษี

ป้าย

ราย                100                100                    100                100                 100

ออกหนังสือเตือนผู้ค้างย่ืน ภาษี

บ ารุงท้องท่ี/ภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน

ราย                  90                  90                      90                  90                   90

ออกหนังสือเตือนผู้ค้างย่ืนภาษี

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ราย            15,000            15,000                15,000            15,000             15,000

ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ใน

ระดับมาก-มากท่ีสุด

ร้อยละ                  95                  95                      95                  95                   95

ด าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน ราย                   5                   5                       5                   5                    5

รับอุทธรณ์การประเมินและคืน

ภาษีลดลง

ร้อยละ 

(จาก

จ านวน

                 -                    -                        -                    -                     -   

รวมท้ังส้ิน บาท       1,701,500       1,921,700                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 1,701,500      1,921,700      

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือจัดหารายได้น าส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบท่ี

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารท่ัวไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีท่ีดิน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

และส่ิงปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

กฎหมายก าหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน

ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ท่ีดิน ท่ีสาธารณะท่ีไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหน่ึงโดยเฉพาะ”
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ดูแลอาคารและสถานท่ี ตร.ม.             2,108             2,108                 2,108              2,108               2,108

รับด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง                150                130                    120                110                 120

จัดประชุมภายใน คร้ัง                  12                  14                      16                  16                   12

ประสานงานและร่วมปฏิบัติงาน

กับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน

คร้ัง                100                110                    120                130                 120

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน

มูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล

ราย            63,640            63,640                63,640            63,640             63,640

รวมท้ังส้ิน บาท       2,089,827     24,428,000                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 2,089,827          24,428,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กวาดท าความสะอาดถนน ตรอก

 ซอย

ตร.กม.             0.125             0.125                 0.125              0.125               0.125

จ านวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น คัน/คัน                   1                   1                       1                   1                    1

ท าความสะอาดชุมชน คร้ัง                   4                   4                       4                   4                    4

ท าความสะอาดสถานท่ีส าคัญ แห่ง/คร้ัง                  32                  32                      32                  32                   32

ความพึงพอใจผู้สัญจรในพ้ืนท่ี

ระดับมาก-มากท่ีสุด

ร้อยละ                  80                  80                      80                  80                   80

รวมท้ังส้ิน บาท       7,159,184       1,014,900                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 7,159,184            1,014,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ท าความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

และสถานท่ีจัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ท าความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนท่ีเขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานท่ีส าคัญ

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การด าเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จ

กิจกรรมหลัก : อ านวยการ, บริหารงานท่ัวไป, ด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบ้ืองต้น, ประสานงานร่วมกับ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ถนนและพ้ืนท่ีสัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ท าความสะอาดถนน บาทวิถี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอ านวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป”

หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล – รหัส 1300008

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน            67,000            67,600                67,600            67,600             67,600

บริการขนถ่ายส่ิงปฏิกูล ลบ.ม./

คร้ัง

                  1                   1                       1                   1                    1

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./

คร้ัง

                  2                   2                       2                   2                    2

จ านวนรถสูบส่ิงปฏิกูล และดูด

ไขมัน

คัน/คัน                   9                   9                       9                   9                    9

ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย

ส่ิงปฏิกูล ในระดับมาก-มากท่ีสุด

ร้อยละ                  80                  80                      80                  80                   80

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูด

ไขมัน ในระดับมาก-มากท่ีสุด

ร้อยละ                  80                  80                      80                  80                   80

รวมท้ังส้ิน บาท     18,667,309       7,531,000                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 18,667,309          7,531,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ ตร.ม.             5,060             5,000                 5,000              5,000               5,000

ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ต้น             1,000             1,000                 1,000              1,000               1,000

รดน้ า ลบ.ม.                  -                    -                        -                    -                     -   

ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ ราย                  50                  40                      40                  40                   40

ให้บริการตกแต่งสถานท่ี คร้ัง                  10                  10                      10                  10                   10

รวมท้ังส้ิน บาท       7,012,000       7,293,400                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 7,012,000            7,293,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

ไปยังศูนย์ก าจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันส าคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ

ท่ีร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีเขตมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามร่มร่ืน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้, เพาะช าและตกแต่งสถานท่ี, บริการรถน้ า

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ า และบริการสูบส่ิงปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่าย

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บ

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี – รหัส 1300010

ด าเนินคดี ผู้กระท าผิด”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เร่ือง                  25                  25                      25                  25                   25

สอบสวนด าเนินคดี คดี/ราย                   5                   5                       5                   5                    5

ควบคุมการใช้ยานพาหนะ 

(รถยนต์)

คัน/คร้ัง  5 คัน/1,825 

คร้ัง

 5 คัน/1,825 

คร้ัง

 5 คัน/1,825 คร้ัง  5 คัน/1,825 

คร้ัง

 5 คัน/1,825 คร้ัง

ควบคุมการใช้ยานพาหนะ 

(จักรยานยนต์)

คัน/คร้ัง  4 คัน/1,460 

คร้ัง

 4 คัน/1,460 

คร้ัง

 4 คัน/1,460 คร้ัง  4 คัน/1,460 

คร้ัง

 4 คัน/1,460 คร้ัง

รวมท้ังส้ิน บาท       2,680,296       3,853,200                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 2,680,296     3,853,200     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ช่ัวโมง/

คน

 11/46 คน  11/46 คน  11/46 คน  11/46 คน  11/46 คน

ดูแลพ้ืนท่ีผ่อนผันเพ่ือท าการค้า

ในท่ีสาธารณะ

จุด/ราย                  -                    -                        -                    -                     -   

ตรวจสอบ/ด าเนินการแก้ไข ข้อ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เร่ือง                390                390                    390                390                 390

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/

จุดเส่ียง

จุด/ราย  4 จุด/36 ราย  4 จุด/36 ราย  4 จุด/36 ราย  4 จุด/36 ราย  4 จุด/36 ราย

สนับสนุนด้านการจราจร ช่ัวโมง/

คน

 4 ช่ัวโมง/4 คน  4 ช่ัวโมง/4 คน  4 ช่ัวโมง/4 คน  4 ช่ัวโมง/4 คน  4 ช่ัวโมง/4 คน

ปฏิบัติตามนโยบาย ช่ัวโมง/

คน

 11ช่ัวโมง/46 

คน

 11ช่ัวโมง/46 

คน

 11ช่ัวโมง/46 คน  11ช่ัวโมง/46 คน  11ช่ัวโมง/46 คน

รวมท้ังส้ิน บาท         992,704         600,700                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 992,704        600,700        

เงินนอกงบประมาณ บาท

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานนิติการ และสอบสวน

ของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ  ให้บริการและ

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายเทศกิจ

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนด าเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ :   “เพ่ือให้เขตพ้ืนท่ีมีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการท ากิจกรรมและการใช้ท่ีสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพ้ืนท่ี ตักเตือน จับกุมในกรณีท่ีพบผู้กระท าความผิด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับเร่ืองราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน เร่ือง                300                400                    450                500                 500

ควบคุมการใช้ยานพาหนะ คัน                  10                  10                      10                  10                   10

ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา

 ควบคุม

โครงการ                  18                  19                      19                  19                   15

รวมท้ังส้ิน บาท       1,564,440       1,345,000                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 1,564,440     1,345,000     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

หรือเปล่ียนแปลงสภาพ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร

ราย                400                450                    450                450                 450

ตรวจสอบอาคารด้านความ

ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท

อาคาร                  -                    -                        -                    -   

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงร้ือ

ถอนอาคาร

ราย                  -                    -                        -                    -   

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทาง

เท้า เช่ือมท่อเช่ือมทาง/ถมดิน/

ขุดดิน

ราย                  20                  20                      20                  20                   20

ตรวจสอบ/แก้ไข เร่ืองร้องทุกข์/

ร้องเรียน

คร้ัง                  30                  35                      40                  45                   45

ระวังแนวเขตและตรวจสอบท่ี

สาธารณะ

คร้ัง                270                300                    320                350                 350

รวมท้ังส้ิน บาท       3,328,960            1,300                     -                   -                    -   
เงินงบประมาณ บาท 3,328,960     1,300           

เงินนอกงบประมาณ บาท

ท่ีเข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายก าหนด ดูแลท่ีสาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ า

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบท่ีสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายโยธา

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ :   "เพ่ือให้ส่ิงก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้การพัฒนา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน ด้านธุรการ”

และการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพ่ือให้อาคารสาธารณะ
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งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

บริการเคร่ืองจักรกล

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า คร้ัง                  40                  40                      40                  40                   40

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จุด                300                400                    400                400                 400

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ป้ายบอก

ช่ือซอย คลอง ถนน และกระจก

โค้ง และสัญญาณจราจร

จุด                  52                  55                      60                  70                   70

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ า

คร้ัง                   2                   2                       2                   2                    2

ด าเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้อง

ทุกข์, ร้องเรียน

เร่ือง                  30                  35                      40                  50                   50

รวมท้ังส้ิน บาท       9,861,600     22,415,000                     -                   -                    -   
เงินงบประมาณ บาท 9,861,600     22,415,000    

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม – รหัส 1300015

สูบระบายน้ า

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

เปล่ียนฝาท่อระบายน้ า ฝา                  70                  75                      80                  85                   85
ล้างท าความสะอาด ระบบท่อ เมตร            77,389            69,507                70,000            73,000             73,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ าไหล ตร.ม.            40,101            54,966                55,000            56,000             57,000
ขุดลอกคลอง เมตร/             5,330             5,400                 5,500              5,600               5,700
ด าเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้อง

ทุกข์,ร้องเรียน

เร่ือง                  30                  35                      40                  50                   55

ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/

จุดอ่อนน้ าท่วม ในระดับมาก-

มากท่ีสุด

ร้อยละ                  -                    -                        -                    -                     -   

รวมท้ังส้ิน บาท       9,094,600       7,871,600                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 9,094,600     7,871,600     

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาทางเท้าและพ้ืนผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บ ารุงรักษา/

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้น้ าฝน น้ าปล่อยท้ิงจากบ้านเรือน อาคาร และน้ าปล่อยท้ิงจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปล่ียนฝาท่อระบายน้ า, ท าความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ า, ท าความสะอาดและขุดลอกคลอง,

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาป้ายช่ือถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพท่ีดี ใช้การได้ ”

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ าจากแหล่งก าเนิด ไปสู่โรงบ าบัดหรือสู่แหล่งน้ าผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ า ระบบรวบรวมน้ าเสีย คลอง

บึงรับน้ า ระบบบังคับน้ า อุโมงค์ระบายน้ า ระบบบ่อสูบน้ า ป้องกันน้ าท่วมและบ ารุงรักษาระบบท่อระบายน้ า”
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) รายการ                  -                    -                        -                    -                     -   

รับเร่ืองราวร้องทุกข์ เร่ือง                  -                    -                        -                    -                     -   

บริการจดแจ้งทางทะเบียน ราย                  -                    -                        -                    -                     -   

จ่ายเบ้ียผู้พิการ ราย             2,735             3,035                 3,335              3,635               3,700

จ่ายเบ้ียผู้สูงอายุ ราย            20,420            22,620                24,620            26,620             27,000

จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตาม

ประเพณี

                240                250                    260                270                 270

จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ

เล้ียงดูเด็กแรกเกิด

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

จัดประชุมคณะกรรมการสภา

เยาวชนเขต

คร้ัง                   6                   6                       6                   6                    6

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผ้สูงอายุ

คร้ัง                   4                   4                       4                   4                    4

รวมท้ังส้ิน บาท       7,185,145       1,679,000                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 7,185,145     1,679,000     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ านวนชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชน                  63                  63                      63                  63                   63

จ านวนลานกีฬาในพ้ืนท่ี แห่ง                  32                  30                      30                  30                   30

จ านวนสมาชิกสภาเยาวชน คน            10,130            10,110                10,230            10,150             10,200

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันส าคัญและส่งเสริม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ประสานงานและให้ค าปรึกษา, ส ารวจและเย่ียมชุมชน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เด็กและเยาวชนได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทาง

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง,

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารสนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝ่ายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านธุรการ”

ส าหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมท้ังส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง                  12                  12                      12                  12                   12

ส ารวจและตรวจเย่ียมชุมชน คร้ัง                288                300                    312                324                 330

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน แห่ง                  22                  22                      22                  22                   22

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย คน        37,000.00            40,000                45,000            45,000             45,000

ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ คน         5,600.00             5,700                 5,800              5,900               5,900

ผู้ใช้บริการลานกีฬา คน            37,000            40,000                45,000            45,000             45,000

ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ ราย            10,000            12,000                15,000            15,000             15,000

จัดกิจกรรมวันส าคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

คร้ัง                   6                   6                       6                   6                    6

อนุมัติโครงการท่ีขอใช้

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กทม.

โครงการ                  -                    -                        -                    -                     -   

ส่งเสริมการบริหารเงินออม

ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหน้ีสิน

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

ด าเนินการขับเคล่ือนด้านยาเสพ

ติด

คร้ัง                  12                  12                      12                  12                   12

ด าเนินการกองทุนสวัสดิการ

กองทุน

กองทุน                  38                  38                      38                  38                   38

รวมท้ังส้ิน บาท     52,897,855     59,037,200                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 52,897,855    59,037,200    

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการครอบครัวรักการอ่าน รหัส 1300017-07199-5

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไป เสริมสร้างทัศนคติพ้ืนฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรม  

รักการอ่านเพ่ิมข้ึนในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพ้ืนท่ีเขตมีนบุรี รวม 13 แห่ง

520,000                       

วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษา

 ส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ท่ี 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย

และกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ท่ี 3.3.7.2 น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาด าเนินการพัฒนาเน้ือหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ี

 สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บาท         520,000

เงินงบประมาณ บาท         520,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส รหัส 1300017-07199-15

ผู้สูงอายุและคนพิการ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับ

สวัสดิการและการสงเคราะห์

เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ                   5

รวมท้ังส้ิน บาท         522,000

เงินงบประมาณ บาท         522,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.1 ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ท่ี 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้

ด้วยโอกาส กลยุทธ์ท่ี 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์  

พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

522,000                       

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ร้อยละของจ านวนบ้านหนังสือท่ี

สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีตรงตาม

ความต้องการของประชาชน

ร้อยละ                100

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับเร่ืองราวร้องทุกข์ เร่ือง                150                150                    150                150                 150

ควบคุมการใช้ยานพาหนะ คัน                   2                   2                       2                   2                    2

งานการออก/ต่อใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.

การสาธารณสุขและกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน

สุนัขและออกบัตรปรจ าตัวสัตว์

เล้ียง

ฉบับ                278                278                    278                278                 278

รวมท้ังส้ิน บาท         529,600         531,200                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 529,600                531,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม – รหัส 1300019

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานท่ี

จ าหน่ายอาหาร สถานท่ีสะสม

อาหาร ตลาด แผงลอยจ าหน่าย

อาหาร

คร้ัง 300 300 300 300 300

การตรวจสอบความปลอดภัย

ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ

อาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่ง

ห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร)

คร้ัง 14 14 14 14 14

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายส่ิงแวดล้อม และ

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงส าเร็จท่ีปลอดภัยปราศจากการปนเป้ือนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคใน

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพ้ืนท่ีตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพ้ืนท่ีตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร,

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

และสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์

ระบบทางเดินอาหาร สถานท่ีประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตส านึกในการประกอบ

ปรุงและและจ าหน่ายอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซ้ืออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเส่ียงภัย

อันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดีปลอดภัยจากโรคและส่ิงคุกคามท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอัน เคร่ืองช่ัง 

เกิดจากปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองสลากอาหาร

ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

การตรวจสุขลักษณะสถาน

ประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146

 ประเภท

คร้ัง 885 885 885 885 885

การตรวจสอบเฝ่าระวังด้าน

ส่ิงแวดล้อมท้ังในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีร่ัว 

การท างานผิดกฎหมาย

คร้ัง 83 83 83 83 83

การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัยแก่

ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน

คร้ัง 48 48 48 48 48

ตรวจสอบ/ด าเนินการแก้ไขข้อ

ร้องเรียน/เหตุร าคาญ

คร้ัง 350 350 350 350 350

พิจารณาออก/ต่ออายุ 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่าย

อาหาร สะสมอาหาร (พ้ืนท่ีเกิน 

200 ตร.ม.)

ราย                300 300 300 300 300

พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต

สถานประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

ราย                885 885 885 885 885

ตรวจคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า

สาธารณะ

คร้ัง                   3                   3                       3                   3                    3

รวมท้ังส้ิน บาท         862,200         985,900                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 862,200        985,900        

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-2

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภาพดี 

เป้าประสงค์ท่ี 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัยจากเช้ือโรคและสารปนเป้ือนท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)  (Healthy City)

กิจกรรมหลัก

ด าเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนเช้ือโรคและสารพิษในอาหารและน้ า เพ่ือส่งเสริมให้สถาน

ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล

อาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพ้ืนท่ีด าเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และด าเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้

มาตรฐานอาหารปลอดภัย
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ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารท่ี

ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ

ปนเป้ือนเช้ือโรค

ร้อยละ

96

ร้อยละของตัวอย่างอาหารท่ี

ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ

ปนเป้ือนสารพิษ

ร้อยละ

                 98

รวมท้ังส้ิน บาท           90,900
เงินงบประมาณ บาท           90,900
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสานฌา

ปนสถาน

คร้ัง                  14                  14                      14                  14                   14

การตรวจสอบสถานท่ีเล้ียงสัตว์

และปล่อยสัตว์

คร้ัง                  20                  20                      20                  20                   20

รณรงค์ ก าจัดและท าลายแหล่ง

ลูกน้ ายุงลาย

คร้ัง                  76                  76                      76                  76                   76

ลงพ้ืนท่ีฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุง คร้ัง                400                400                    400                400                 400

ลงพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน ท าหมัน จับสุนัข คร้ัง                  20                  20                      20                  20                   20

รณรงค์ป้องกันการติดเช้ือเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คร้ัง                   5                   5                       5                   5                    5

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งน าโรค, รณรงค์การก าจัดและควบคุมลูกน้ ายุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค

ประสานการฉีดวัคซีน/ท าหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อ านวยการและ

บริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเข้าสู่รระบบการรักษา”

วัตถุประสงค์ :  “เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนร าคาญ และความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดจากเมลงและสัตว์น าโรครวมท้ัง

90,900                         
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจสอบ แนะน า และ

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือควบคุม

โรคติดต่อตามสถานการณ์และ

โรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเร่ือง

ร้องเรียน

คร้ัง             1,000             1,000                 1,000              1,000               1,000

รวมท้ังส้ิน บาท  -         210,700                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท -         210,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี รหัส 1300020-07199-3

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยา

เสพติด

ร้อยละ                  60

รวมท้ังส้ิน บาท         100,000

เงินงบประมาณ บาท         100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

100,000                       

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความ

เหมาะสม  กลยุทธ์ท่ี 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหร่ี
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง                   2                   1                       1                   2                    2

จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา

และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเย่ียม

สถานศึกษา

คร้ัง                  20                  22                      23                  24                   24

โรงเรียนท่ีอยู่ในความดูแล โรงเรียน                  13                  13                      13                  13                   23

จ านวนนักเรียน คน             8,759             9,300                 8,960              9,500               7,600

ตรวจเย่ียมสถานศึกษา คร้ัง                144                144                    144                144                 144

รวมท้ังส้ิน บาท       1,740,637       1,103,900                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 1,704,637            1,103,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน             7,759             8,300                 7,900              8,600               6,500

นักเรียน ม.1-ม.3 คน             1,000             1,000                 1,060                900               1,100

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

สอนว่ายน้ า คน             1,071             1,100                10,900              1,150               1,080

อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุว

กาชาด

คน                400                400                    400                400                 400

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายการศึกษา

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเย่ียมสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

น าศักยภาพท่ีมีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความส าเร็จตามเกณฑ์การศึกษาท่ีต้ังไว้ เพ่ือพัฒนา ติดตามและ

ประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ท้ังท่ีมีอยู่แล้วและท่ีปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจ าเป็น และได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถ

พัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้  เพ่ือบ ารุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช้งานได้

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกันนโยบาย

ผู้บริหาร และเด็กท่ีมีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด”

 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดท าทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา

และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนท่ีได้มาตรฐานตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

สนับสนุนอาหารกลางวันของ

นักเรียนมัธยม

ม้ือ                200                200                    200                200                 200

สนับสนุนอาหารเช้า ม้ือ                   2                   2                       2                   2                    2

อาคารเรียนท้ังส้ิน หลัง                  47                  47                      47                  47                   47

พ้ืนท่ีโรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ม.            28,564            28,564                28,564            28,564             28,564

รวมท้ังส้ิน บาท     73,596,433     87,296,800                     -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 73,596,433        87,296,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งบประมาณตามโครงสร้างงาน บาท

การจัดบริการของส านักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร บาท

1. งบบุคลากร บาท

1.1 เงินเดือน  บาท

01101-1 เงินเดือน 49,371,500 บาท

01102-1 เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 2,962,300 บาท

01106-1 เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 254,400 บาท

01107-1 646,400 บาท

01108-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 61,800 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 24,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจ า	 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจ า 89,771,100 บาท

01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 3,882,600 บาท

01205-1 1,787,900 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า 910,000 บาท

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว	 บาท

02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 26,048,800 บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้าง

ช่ัวคราว

3,711,200 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 5,952,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 35,800 บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 1,273,300 บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,821,600 บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 132,500 บาท

ส านักงานเขตมีนบุรี

3,263,200

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

188,647,600

188,647,600

53,320,800

96,351,600

35,712,000

428,982,700

เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า
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งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

เคร่ืองปรับอากาศ และค่าจ้างเหมาบริการ

เป็นรายบุคคล ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

และน้ ามันหล่อล่ืน และค่าวัสดุส านักงาน

ประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ค่าไฟฟ้าส านักงาน  ค่าน้ าประปา

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ

รักษาความปลอดภัย ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน

งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง

7,224,400

7,224,400

4,564,800

384,400

3,303,800

876,600

2,659,600
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งานปกครอง บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1

    (หลักสูตรหลัก) 64,100 บาท

07110-1

    ฝ่ายพลเรือน 352,000 บาท

บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1

114,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(2) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

แก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

114,700

416,100

416,100

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและ

114,700

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

1,364,000

1,364,000

1,364,000

427,800

581,700

354,500

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

ค่าไปรษณีย์

234,900

135,000

862,500

862,500

727,500

280,900

211,700

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ค่าไปรษณีย์

1,921,700

1,921,700

598,800

126,000

221,800

251,000

1,322,900

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

10,042,900

87,300

14,297,800

24,428,000

24,428,000

24,428,000

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
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งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย

ค่าเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

1,014,900

1,014,900

1,014,900

1,014,900
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีเก็บขนมูลฝอย

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีเก็บขนส่ิงปฏิกูล

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีเก็บขนไขมัน

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายส่ิงปฏิกูล

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ค่าไฟฟ้าส านักงาน  ค่าน้ าประปา

ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1

    เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 50,000 บาท

07199-2 119,400 บาท

1,386,400

366,900

169,400

7,531,000

7,361,600

6,994,700

5,043,000

565,300

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
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งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 1,300,000 บาท

7,293,400

5,993,400

5,993,400

1,304,400

308,100

4,380,900

1,300,000

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05144-1 14,200 บาท

3,839,000

3,592,000

40,100

206,900

14,200

14,200

3,853,200

3,839,000

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์

14,200

โต๊ะท างานระดับช านาญการพิเศษ,อ านวยการต้น 1 ชุด
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งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าเบ้ียประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่ารับรอง

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

ค่าเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงานเทศกิจ

476,300

600,700

600,700

600,700

33,200

91,200
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

1,345,000

1,345,000

1,345,000

994,400

68,200

282,400

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
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งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยละวัสดุ 1,300 บาท

    ค่าวัสดุ บาท

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

1,300

1,300

1,300
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งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ

ส่ิงสาธารณประโยชน์

ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

1.1.2 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05313-6

แยก 21 ถึงบ้านเลขท่ี 88/1 แขวงแสนแสบ 1,538,000 บาท

   เน้ือท่ีประมาณ 444 ตร.ม.

   เน้ือท่ีประมาณ 225 ตร.ม.

   876 ตร.ม.

   จ านวน 15 แห่ง

   ยาวประมาณ 215 ม.

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03

   พร้อมขอบและฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41

 - สร้างท่อระบายน้ าชนิดกลมในผิวจราจร

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03

 - ปรับเกรดพ้ืนฐานเดิม เน้ือท่ีประมาณ 800 ตร.ม.

 - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ

   3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01

 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ส าหรับถนน หนา 0.15 ม.

   ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพ้ืนฐาน ยาวประมาณ 414 ม.

 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

 - สร้างช้ันพ้ืนทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น

   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เน้ือท่ีประมาณ

 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ าในผิวจราจร

9,967,000

8,515,700

1,451,300

9,448,000

9,448,000

9,448,000

22,415,000

9,967,000

ค่าวัสดุส าหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)

ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 13 จากซอยสุวินทวงศ์ 13
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   ตามแบบ ท.03/41 จ านวน 15 แห่ง

   ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 30 ม.

05313-8

ถึงล ารางบึงส าลี แขวงแสนแสบ 7,910,000 บาท

   เน้ือท่ีประมาณ 1,590 ตร.ม.

   เน้ือท่ีประมาณ 2,114 ตร.ม.

   เน้ือท่ีประมาณ 318 ตร.ม.

   เน้ือท่ีประมาณ 1,202 ตร.ม.

   เน้ือท่ีประมาณ 2,114 ตร.ม.

   เน้ือท่ีประมาณ 2,114 ตร.ม.

   จ านวน 23 แห่ง

   ยาวประมาณ 305 ม.

 - สร้างช้ันรองพ้ืนทาง (SUBBASE COURSE)

   ลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉล่ีย 0.45 ม. ตามแบบ มท.-04

 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ าในผิวจราจร

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05

   พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41

 - สร้างท่อระบายน้ าชนิดกลมในผิวจราจร

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05

 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.

   พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04

 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ส าหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.

   ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพ้ืนฐาน ยาวประมาณ 576 ม.

 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

 - สร้างช้ันพ้ืนทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น

   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

 - สร้างช้ันพ้ืนทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น

   หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04

 - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

   ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี

 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

 - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ

   5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01

ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 38/2 จากถนนราษฎร์อุทิศ
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   ตามแบบ ท.03/41 จ านวน 23 แห่ง

   ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 115 ม.

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07123-1

ความเดือดร้อนของประชาชน 3,000,000 บาท

 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

 - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

   ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี

3,000,000

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน ตรอก

ซอย และส่ิงสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหา
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งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์

ท าความสะอาดท่อระบายน้ า ฯลฯ

4,226,100

7,871,600

7,871,600

7,871,600

1,029,300

2,616,200

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

1,679,000

1,679,000

1,679,000

1,026,000

109,400

543,600

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ

ค่าตอบแทนวิทยากร

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่ารับรอง

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมสาธิต และ

ค่าหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ค่าไฟฟ้าส านักงาน

ค่าน้ าประปา

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07102-1

    คณะกรรมการชุมชน 4,950,000 บาท

07199-1 2,187,600 บาท

07199-12 20,000 บาท

07199-13 567,000 บาท

07199-2

    สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 514,600 บาท

07199-3

    ด้านพัฒนาสังคม 585,200 บาท

07199-4

    กรุงเทพมหานคร 180,000 บาท

07199-5 10,000 บาท

07199-6

    เทคโนโลยีการเกษตร 115,100 บาท

07199-8

      กรุงเทพมหานคร 484,900 บาท

8,192,200

520,800

10,520,500

59,037,200

48,516,700

47,995,900

38,587,300

1,216,400

ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)

(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของ

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตม่ันคง

(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน

(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานด้านเด็ก

(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

(9) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด



43

07199-9

      วัฒนธรรมประเพณี 500,000 บาท

07199-10

      ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 406,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-7 520,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-11

522,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญอนุรักษ์สืบสาน

(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนใน

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

 สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุและคนพิการ 522,000

522,000

520,000

520,000
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์

531,200

531,200

11,700

58,200

461,300

531,200
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-2

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 90,900 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

985,900

820,800

820,800

820,800

165,100

90,900

90,900
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งานป้องกันและควบคุมโรค บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    ค่าวัสดุ บาท

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-4

กรุงเทพมหานคร 206,800 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-3 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา

210,700

3,900

3,900

3,900

206,800

100,000

100,000

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี



47

งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเคร่ืองแต่งกาย

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 12,900 บาท

07103-2

    และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 226,000 บาท

07109-1 34,600 บาท

301,300

273,500

ค่าวัสดุส านักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต

1,103,900

830,400

830,400

432,000

97,100
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

สังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่านิตยภัต

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

อาคาร ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน  ค่าน้ าประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05131-13

    1 จอ (โรงเรียนวัดใหม่ล านกแขวก) 12,900 บาท

05131-15

    5 เคร่ือง (โรงเรียนสุเหร่าบางชัน) 95,000 บาท

05131-18 39,800 บาท

05131-45

    1 จอ (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธ์ิ) 12,900 บาท

05131-48 39,800 บาท

05132-28 33,000 บาท

05136-20

201,000 บาท

(7) โต๊ะและเก้าอ้ีสแตนเลสส าหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ

    70x200x73 ซม. ขนาดม้าน่ัง 35x200x43 ซม.

    (1ชุด น่ังได้ 8 คน) 15 ชุด (โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์)

(2) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

    ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิเซล ขนาด 50 น้ิว

(3) เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 2 เคร่ือง (โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน)

(4) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 น้ิว

(5) เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 2 เคร่ือง (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธ์ิ)

(6) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 3 กล้อง (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธ์ิ)

4,640,700

2,300,200

2,300,200

1,003,200

87,296,800

29,569,100

24,928,400

6,016,000

ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเคร่ืองกรองน้ า และ

ค่าเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด

(1) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 น้ิว

ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา

ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างท าความสะอาด

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ส่วนตัว

18,088,000

824,400
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05136-24

281,400 บาท

05136-44

268,000 บาท

05136-7

13,400 บาท

05198-23

      (โรงเรียนศาลาคู้) 6,000 บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05304-46 ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1,297,000 บาท

   เน้ือท่ีประมาณ 1,100 ตร.ม.

   จ านวน 15 บ่อ

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 11,127,200 บาท

06199-1 25,347,000 บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07124-1

107,700 บาท

07125-1

29,900 บาท

07126-1

    ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ 162,300 บาท

07199-1

    โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5,069,400 บาท

07199-10

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 180,000 บาท

    ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

      (1ชุดน่ังได้ 8 คน) 1 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ล านกแขวก)

(10) โต๊ะและเก้าอ้ีสแตนเลสส าหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ

      70x200x73 ซม. ขนาดม้าน่ัง 35x200x43 ซม.

(11) เก้าอ้ีโครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 1 ตัว

(2) ทุนอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย

    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์

 - สร้างพ้ืนสนาม ค.ส.ล. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ผิวขัด

 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ าชนิดกลม

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03

 - สร้างท่อระบายน้ าชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

   0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 60 ม.

1,297,000

36,474,200

18,953,300

(8) โต๊ะและเก้าอ้ีสแตนเลสส าหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ

    70x200x73 ซม. ขนาดม้าน่ัง 35x200x43 ซม.

    (1 ชุด น่ังได้ 8 คน) 21 ชุด (โรงเรียนศาลาคู้)

(9) โต๊ะและเก้าอ้ีสแตนเลสส าหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ

    70x200x73 ซม. ขนาดม้าน่ัง 35x200x43 ซม.

    (1ชุด น่ังได้ 8 คน) 20 ชุด (โรงเรียนวัดทองสัมฤทธ์ิ)
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07199-11

    กรุงเทพมหานคร 56,200 บาท

07199-12

    กรุงเทพมหานคร 51,600 บาท

07199-13 199,000 บาท

07199-14 644,800 บาท

07199-15 40,000 บาท

07199-2 (11) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 10,000 บาท

07199-3 (12) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน 3,252,000 บาท

07199-4 (13) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ 1,776,000 บาท

07199-5 (14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญ่ีปุ่น 144,000 บาท

07199-6 6,852,000 บาท

07199-7

      สยามบรมราชกุมารี 50,000 บาท

07199-8

      พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 314,400 บาท

07199-9

14,000 บาท

      เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตามพระราชด าริ

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา

(18) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

      พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      สนองพระราชด าริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566

(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ปลอดภัย

(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต

(16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07101-1 ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 

เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน

ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนสิงหาคม 2564 29,127,400 บาท

29,127,400

29,127,400


