
ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับบริการอยางท่ัวถึง เปนธรรม

 มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเร่ืองรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของ 800             เร่ือง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีสํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานส่ิงแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 1,072           คร้ัง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายท่ีกําหนด 80               รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและส่ิงสาธารณประโยชนท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 250             คร้ัง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนท่ีท่ีหนวยงานรับผิดชอบ 36,000         ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 400             ราย

- จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา

3,526           ราย

สํานักงานเขตคลองสาน

สํานักงานเขตมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก 

          สํานักงานเขตคลองสาน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตาม

ความตองการของประชาชนผูรับบริการเฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดอันตรายกับประชาชน 

สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะต้ังแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ 

และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอ่ืน  ๆ

การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา  และการใชประโยชนท่ีดิน การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 

ทางนํ้า และทางระบายนํ้าการจัดใหมีและควบคุมตลาดทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภค 

และการกอสรางอ่ืน  ๆการสาธารณูปการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริม

การทองเท่ียว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับ

ท่ีอยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจการสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร 



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง
 หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (16) - ขาราชการ (13)

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

- ลูกจางช่ัวคราว (8) - ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (-)
- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (10) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (12)
- ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (304) - ลูกจางประจํา (48)
- ลูกจางช่ัวคราว (1) - ลูกจางช่ัวคราว (175) - ลูกจางช่ัวคราว (-)
- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

 หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (17) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (32) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (3)
- ลูกจางช่ัวคราว (8) - ลูกจางช่ัวคราว (1) - ลูกจางช่ัวคราว (3)
- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

ฝายการศึกษา
 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (15)

- ลูกจางประจํา (15)
- ลูกจางช่ัวคราว (15)
- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตคลองสาน

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 297,660,600     297,660,600      

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                 -                  

งบประมาณเพ่ือการชําระหน้ี -                 -                  

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม 26,393,400       26,393,400        

    324,054,000                  -        324,054,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 296,369,700    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 1,290,900       บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 383,900         บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 907,000         บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 176,150,260     176,150,260      

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 5,111,300        5,111,300          

งานปกครอง 1,509,500        1,509,500          

86,100            86,100              

งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,844,800        1,844,800          

งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 853,300           853,300            

งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได 1,116,100        1,116,100          

งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด 1,734,900        1,734,900          

งานกวาดทําความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 7,398,700        7,398,700          

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายส่ิงปฏิกูล 22,243,600       22,243,600        

งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว 5,616,000        5,616,000          

งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี 1,231,100        1,231,100          

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 4,297,900        4,297,900          

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา 1,264,500        1,264,500          

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง 99,700            99,700              

งานบํารุงรักษาซอมแซม 4,898,440        4,898,440          

งานระบายนํ้าและแกไขปญหานํ้าทวม 4,348,900        4,348,900          

งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน 405,100           405,100            

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 11,371,700       11,371,700        

โครงการครอบครัวรักการอาน 80,000            80,000              

907,000           907,000            

งานบริหารท่ัวไปฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 161,200           161,200            

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม 1,078,600        1,078,600          

117,800           117,800            

งานปองกันและควบคุมโรค 207,800           207,800            

100,000           100,000            

งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา 281,460           281,460            

งานงบประมาณโรงเรียน 43,144,840       43,144,840        

297,660,600    -               297,660,600     

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

การจัดบริการของสํานักงานเขต

สํานักงานเขตคลองสาน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ
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ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

26,393,400       26,393,400.00  

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 26,393,400     -               26,393,400      

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 144,052,560     29,016,000    3,081,700         176,150,260        

งบดําเนินงาน 68,845,600       6,339,300      75,184,900          

งบลงทุน 4,093,040        4,093,040            

งบเงินอุดหนุน 19,184,600          19,184,600          

งบรายจายอื่น 49,441,200          49,441,200          

รวมงบประมาณ     144,052,560    29,016,000       71,927,300      6,339,300        4,093,040          19,184,600         49,441,200         324,054,000

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม
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ดานการจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

ในลักษณะงบดังกลาว"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมท้ังส้ิน บาท   177,832,900     176,150,260                 -                   -                    -   

เงินงบประมาณ บาท   177,832,900     176,150,260

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

สํานักงานเขตคลองสาน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณท่ีกําหนดไวในงบบุคลากร

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

เชนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน และงบกลาง ซ่ึงเบิกจาย
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เร่ือง             5,000              5,500            6,000             6,500              6,500

รับเร่ืองรองทุกข เร่ือง               800              2,300            2,390             2,500              2,600

จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอ่ืนๆ คร้ัง                 -                     -                   -                   -   

ประชาสัมพันธ เร่ือง               200                 550               600               700                900

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ีของเขต ตร.ม.             2,400              2,400            2,400             2,400              2,400

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/

ละเมิด

เร่ือง                 -                     -                   -                   -   

รวมทั้งสิ้น บาท      5,050,256        5,111,300                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       5,050,256        5,111,300

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

งานปกครอง - รหัส 1300002

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจา ราย               110                 110               110               110                110

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย                 -                     -                   -                   -   

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน

ระดับมาก-มากท่ีสุด

รอยละ                 92                  95                97                 98                  98

อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คน                 -                    50                 -                   -   

งานทะเบียนพาณิชย ราย               220                 220               220               220                220

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                 30                  30                30                 30                  30

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/คร้ัง                  2                    2                  2                  2                    2

งานดานยาเสพติด ราย                 65                  66                67                 68                  69

รวมทั้งสิ้น บาท      2,190,544        1,509,500                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       2,190,544        1,509,500

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาท่ีเก่ียวกับการปกครองทองท่ีการทะเบียนปกครอง การปฏิบัติ

หนาท่ี ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาท่ีในทางอาญาตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ ดําเนินงานเก่ียวกับ

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ ส่ังการสํานักงานเขต ดําเนินงานเก่ียวกับสวนราชการอ่ืนท่ีมิใชของสวนราชการใดตามท่ีไดรับมอบหมาย

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ประชาสัมพันธและรับเร่ืองรองทุกข, กิจการสภาเขต 

และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด

สวนราชการอ่ืนท่ีมิใชของสวนราชการใดตามท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดต้ัง ยุบและเปล่ียนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ

แนวเขตท่ีมีปญหาขอขัดแยงงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาท่ีทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-3

และมีความเหมาะสม

กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนท่ีมีอาสาสมัคร

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา       

ยาเสพติด

รอยละ                  65

รวมทั้งสิ้น บาท                -              86,100

เงินงบประมาณ บาท                -              86,100

เงินนอกงบประมาณ บาท                -                    -   

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

กิจกรรมหลัก

86,100                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพ่ิมข้ึนชุมชนละ 1 คน

เปาประสงคท่ี 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐาน

กลยุทธท่ี 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย           11,600            10,000           10,100           10,200            10,300

บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ราย           14,000            14,500           14,600           14,700            14,800

บริการทะเบียนท่ัวไป ราย             3,200                 700               725               750                775

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน

ระดับมาก-มากท่ีสุด

รอยละ                 95                  85                90                 90                  90

ความพึงพอใจผูรับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

รอยละ                 95                  85                90                 90                  90

การจัดทําและปรับปรุงทะเบียนประวัติ

บุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทย

ราย               594                 210               220               220                220

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี คร้ัง                 36                  60                60                 60                  60

รวมทั้งสิ้น บาท      2,250,400        1,844,800                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       2,250,400        1,844,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนท่ัวไป นอกจากน้ียังมีหนาท่ี

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนท่ัวไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กําหนดหนวยเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายช่ือผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย         123,000           124,000         124,500         125,000          125,500

เขียนเช็คส่ังจาย ฉบับ             2,700              2,800            2,900             3,000              3,000

ฎีกาท่ีตองตรวจจาย ฎีกา             4,850              4,900            4,900             4,900              4,900

บริหารงบประมาณของ  สํานักงานเขต บาท   287,100,000     287,100,000   287,100,000   287,100,000     287,100,000

จัดทํารายงานการเงิน เร่ือง                  3                    3                  3                  3                    3

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. และ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

เร่ือง/ฉบับ 2/48 2/48 2/48 2/48 2/48

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทันภายใน

กําหนดเวลา

รอยละ               100                 100               100               100                100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการเงิน     

การคลัง งบประมาณ

ราย                 60                  60                60                 60                  60

รวมทั้งสิ้น บาท        649,900          853,300                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท         649,900           853,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครัฐ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผน

และตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง  ๆโดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ

บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม

รวมท้ังมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง  ๆ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารท่ัวไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย             1,129              1,000               500               500                500

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย             1,129              1,000               500               500                500

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย           16,500            17,170           17,505           17,840            18,175

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีปาย ราย               600                 600               600               600                600

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีบํารุงทองท่ี/ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

ราย               140                   -                   -                   -                    -   

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสราง

ราย             2,475              2,576            2,626             2,676              2,726

ความพึงพอใจผูเสียภาษี                     

 ในระดับมาก-มากท่ีสุด

รอยละ             94.00              94.25            94.50             95.00              95.50

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย                 -                     -                   -                   -   

รับอุทธรณการประเมินและคืนภาษีลดลง รอยละ 

(จาก

จํานวน

รายของ

ปท่ีผาน

มา)

                -                     -                   -                   -   

รวมทั้งสิ้น บาท      2,608,300        1,116,100                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       2,608,300        1,116,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอ่ืน  ๆเชน คาธรรมเนียม

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีปาย อากรท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ท่ีดิน

ท่ีสาธารณะท่ีไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหน่ึงโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารท่ัวไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง,
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานท่ี ตร.ม.             3,000              37.80            37.80             37.80              37.80

รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เร่ือง               150                 120               120               120                120

จัดประชุมภายใน คร้ัง                 12                  24                24                 24                  24

ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับ

หนวยงานหรือองคกรอ่ืน

คร้ัง               200                  12                12                 12                  12

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

และขนถายปฏิกูล

ราย                 80            32,000           32,000           32,000            32,000

รวมทั้งสิ้น บาท      3,117,110        1,734,900                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       3,117,110        1,734,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม.             37.50              37.80            37.80             37.80              37.80

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                  2                    1                  1                  1                    1

ทําความสะอาดชุมชน คร้ัง                 34              2,900            2,900             2,900              2,900

ทําความสะอาดสถานท่ีสําคัญ แหง/คร้ัง                 30 21/126 21/126 21/126 21/126

ความพึงพอใจผูสัญจรในพ้ืนท่ีระดับมาก-

มากท่ีสุด

รอยละ                 80                  85                85                 90                  90

รวมทั้งสิ้น บาท      6,407,500        7,398,700                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       6,407,500        7,398,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

 โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป”

กับหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานท่ัวไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวม

สะพานลอยคนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง  ๆใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

และสถานท่ีจัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนนและพ้ืนท่ีสัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนท่ีเขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง  ๆสถานท่ีสําคัญ
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

 โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน               113            34,000           34,000           34,000            34,000

บริการขนถายส่ิงปฏิกูล ลบ.ม./              1.40 12 12 12 12

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./              1.40 14 14 14 14

จํานวนรถสูบส่ิงปฏิกูล และดูดไขมัน คัน/คัน                  6 5/2 5/2 5/2 5/2

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถายส่ิงปฏิกูล 

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

รอยละ                 80                  90                90                 90                  90

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูดไขมัน ใน

ระดับมาก-มากท่ีสุด

รอยละ                 70                  90                90                 90                  90

รวมทั้งสิ้น บาท    18,439,090      22,243,600                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท     18,439,090       22,243,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.         419,228           198,990         199,980         200,970          201,960

ตัดแตงก่ิงตนไม ตน             4,250              3,450            3,450             3,450              3,450

รดนํ้า ลบ.ม.         419,359           419,359         419,359         419,359          419,359

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                 14                  30                30                 30                  30

ใหบริการตกแตงสถานท่ี คร้ัง                  7                   -                   -                   -                    -   

รวมทั้งสิ้น บาท      4,240,700        5,616,000                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       4,240,700        5,616,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

จุดจัดเก็บตามบาน  ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางนํ้า และบริการสูบส่ิงปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพ้ืนท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพ้ืนท่ีเขตมีภูมิทัศนท่ีสวยงามรมร่ืน มีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง

 และตนไมริมทางเทา ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตาง  ๆใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานท่ี, บริการรถนํ้า

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

สวนราชการท่ีรองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ”
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

ผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เร่ือง                 30                  20                20                 25                  25

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย             4,000              4,000            4,000             4,000              4,000

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

ควบคุมการใชยานพาหนะ (จักรยานยนต) คัน/คร้ัง 4/365 4/365 4/365 4/365 4/365

รวมทั้งสิ้น บาท      1,271,340        1,231,100                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       1,271,340        1,231,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

ตรวจพ้ืนท่ีจุดเส่ียงภัย”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ช่ัวโมง/คน             4,015              4,015            4,015             4,015              4,015

ดูแลพ้ืนท่ีผอนผันเพ่ือทําการคาในท่ี

สาธารณะ

จุด/ราย                 11                  11                11                 11                  11

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

เร่ือง               360                 360               360               360                360

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเส่ียง จุด/ราย                 24                  24                24                 24                  24

สนับสนุนดานการจราจร ช่ัวโมง/คน             4,320              4,320            4,320             4,320              4,320

ปฏิบัติตามนโยบาย ช่ัวโมง/คน             4,015              4,015            4,015             4,015              4,015

รวมทั้งสิ้น บาท      3,002,860        4,297,900                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       3,002,860        4,297,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีมีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชท่ีสาธารณะของผูประกอบการคา

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ตักเตือน จับกุมในกรณีท่ีพบผูกระทําความผิด  ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจรดูแลความปลอดภัย

หาบเร และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพ้ืนท่ี

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายเทศกิจ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

ท่ีเก่ียวของกับงานดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนท่ีเก่ียวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี

 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวน
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

ดานธุรการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเร่ืองราวรองทุกข /รองเรียน เร่ือง               300                  70                70                 70                  70

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                 11                  12                12                 12                  12

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม โครงการ                 17                  16                16                 16                  16

รวมทั้งสิ้น บาท        548,958        1,264,500                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท         548,958        1,264,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบท่ีสาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลง 

 ร้ือถอนอาคาร

ราย                 65                  60                60                 60                  60

ตรวจสอบอาคารดานความปลอดภัย

อาคาร  9 ประเภท

อาคาร                 40                  40                40                 40                  40

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงร้ือถอนอาคาร ราย                 20                  15                15                 15                  15

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา เช่ือม

ทอเช่ือมทาง/ถมดิน/ขุดดิน

ราย                  4                    5                  5                  5                    5

ตรวจสอบ/แกไข เร่ืองรองทุกข/รองเรียน คร้ัง                 65                  60                60                 60                  60

ระวังแนวเขตและตรวจสอบท่ีสาธารณะ คร้ัง                 20                  30                30                 30                  30

รวมทั้งสิ้น บาท        127,190            99,700                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท         127,190            99,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมี

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหส่ิงกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัว

และความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด ดูแลท่ีสาธารณประโยชนมิใหถูกรุกลํ้าหรือเปล่ียนแปลงสภาพ”

ของเมืองสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ไมทําลายส่ิงแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะท่ีเขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐาน

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนท่ีเก่ียวของกับงาน

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

บริการเคร่ืองจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา คร้ัง               120                 130               130               130                130

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด               200                 250               250               250                250

ซอมแซม บํารุงรักษา ปายบอกช่ือซอย   

คลอง ถนน และกระจกโคง                 

 และสัญญาณจราจร

จุด                  5                    5                  5                  5                    5

ซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล       

เคร่ืองสูบนํ้ายานพาหนะ

คร้ัง                 10                  10                10                 10                  10

ตรวจสอบ/แกไขขอรองทุกข ,รองเรียน เร่ือง                 67                  70                70                 70                  70

รวมทั้งสิ้น บาท      4,406,152        4,898,440                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       4,406,152        4,898,440

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปล่ียนฝาทอระบายนํ้า ฝา                 30                  40                40                 40                  40

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายนํ้า เมตร           24,703            20,000           20,000           20,000            20,000

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางนํ้าไหล ตร.ม.             1,000              1,000            1,000             1,000              1,000

ขุดลอกคลอง เมตร/

ลบ.ม.

1371/6032 1400/6160 1400/6160 1400/6160 1400/6160

ตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เร่ือง                 31                  30                30                 30                  30

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออน   

นํ้าทวม ในระดับมาก-มากท่ีสุด

รอยละ                 90                  90                90                 90                  90

รวมทั้งสิ้น บาท      4,151,300        4,348,900                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       4,151,300        4,348,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ไดอยางสะดวก ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายช่ือถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพท่ีดี ใชการได”

วัตถุประสงค : “เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพ้ืนผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพท่ีดี เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสัญจร

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอลฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนํ้าฝน นํ้าปลอยท้ิงจากบานเรือน อาคาร และนํ้าปลอยท้ิงจากแหลงอ่ืน  ๆไดรับการจัดการอยางเปนระบบ

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปล่ียนฝาทอระบายนํ้า, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายนํ้า, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายนํ้า

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

บึงรับนํ้า ระบบบังคับนํ้า อุโมงคระบายนํ้า ระบบบอสูบนํ้า ปองกันนํ้าทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายนํ้า”

โดยจัดใหมีการระบายนํ้าจากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงนํ้าผิวดินผานระบบทอระบายนํ้า ระบบรวบรวมนํ้าเสีย คลอง

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหานํ้าทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

สวนท่ีเก่ียวของกับงานดานธุรการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ                  4                    4                  4                  4                    4

รับเร่ืองราวรองทุกข เร่ือง                  2                  30                30                 30                  30

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย             2,793              3,593            4,893             6,193              6,200

จายเบ้ียผูพิการ ราย             1,500              1,400            1,500             1,600              1,700

จายเบ้ียผูสูงอายุ ราย           15,300            14,400           14,900           15,300            16,000

จายการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี                173                 230               250               270                300

จายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู    

 เด็กแรกเกิด

ราย               300              1,250            1,400             1,650              1,800

จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต คร้ัง                  6                    6                  6                  6                    6

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คร้ัง                  4                    3                  3                  3                    3

รวมทั้งสิ้น บาท        575,280          405,100                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท         575,280           405,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

และใหคําปรึกษา, สํารวจและเย่ียมชุมชน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายใน
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชน                 34                  34                34                 34                  34

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนท่ี แหง                 10                  10                10                 10                  10

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน           18,600            18,700           18,800           18,900            19,000

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถ่ิน ราย               500                 520               530               540                550

ประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง                 12                  12                12                 12                  12

สํารวจและตรวจเย่ียมชุมชน คร้ัง                 60                  65                65                 65                  65

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                  2                    1                  1                  1                    1

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน               550                 580               600               620                640

ผูใชบริการบานหนังสือ คน             3,300              2,000            1,950             1,900              1,850

ผูใชบริการลานกีฬา คน         269,890           269,965         270,566         270,848          270,900

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย               160                 160               160               160                160

จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

คร้ัง                  4                    4                  4                  4                    4

อนุมัติโครงการท่ีขอใชเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพกทม.

โครงการ                 23                  10                12                 14                  17

สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและ

แกไขปญหาหน้ีสิน

ราย               850                 930            1,020             1,070              1,100

ดําเนินการขับเคล่ือนดานยาเสพติด คร้ัง                  2                    2                  2                  2                    2

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน                  7                    8                  9                 10                  11

รวมทั้งสิ้น บาท      9,717,780      11,371,700                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       9,717,780       11,371,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทาง

สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับรวมท้ังสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน เด็กและเยาวชนไดแลกเปล่ียนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี, พิพิธภัณฑทองถ่ิน, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค
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โครงการครอบครัวรักการอาน รหัส 1300017-07199-8

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือท่ีสามารถ รอยละ                 100

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตาม

อัธยาศัยท่ีตรงตามความตองการของ

ประชาชน

รวมทั้งสิ้น บาท                -              80,000

เงินงบประมาณ บาท                -              80,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -                    -   

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

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสท่ีไดรับสวัสดิการและการ

สงเคราะหเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา

รอยละ                    5

รวมทั้งสิ้น บาท                -            907,000

เงินงบประมาณ บาท                -            907,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -                    -   

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไป เสริมสรางทัศนคติพ้ืนฐานรวมกันของครอบครัวในการมี

80,000                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด

ท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

และกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลยุทธท่ี 3.3.7.2 นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัย

เปาประสงคท่ี 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย

ยุทธศาสตรยอยท่ี 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน

สวนรวมกิจกรรมรักการอานเพ่ิมข้ึนในบานหนังสือแตละแหงในพ้ืนท่ีเขตคลองสาน รวม 2 แหง

วัตถุประสงค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การลดความเหล่ือมลํ้าดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน

วัตถุประสงค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การลดความเหล่ือมลํ้าดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยท่ี

กิจกรรมหลัก ชวยเหลือสงเคราะหแกผูท่ีประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

907,000                      

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด

การสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังน้ี กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

 ผูพิการและผูดวยโอกาส กลยุทธท่ี 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพ่ิมข้ึน (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคท่ี 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

ออกบัตรประจําตัวสัตวเล้ียง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเร่ืองราวรองทุกข เร่ือง               320                 450               460               470                480

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                  3                    3                  3                  3                    3

งานการออก/ตอใบอนุญาต/หนังสือ

รับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุข

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงการจด

ทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตว

เล้ียง

ฉบับ               450              1,150            1,100             1,150              1,200

รวมทั้งสิ้น บาท        306,300          161,200                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท         306,300          161,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาลให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนท่ีเก่ียวของกับ

งานธุรการท่ัวไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

ในแตละพ้ืนท่ี”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานท่ีจําหนาย

อาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร ตลาด แผง

ลอยจําหนายอาหาร

คร้ัง 540 485 490 495 500

การตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร 

(ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอยางอาหาร

สงหองแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)

คร้ัง 5450 182 184 186 188

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพใน 13 กลุม         

  กิจการ 146 ประเภท

คร้ัง 690 540 550 560 570

การตรวจสอบเฝาระวังดานส่ิงแวดลอมท้ัง

ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เชน         

  สารเคมีร่ัว การทํางานผิดกฎหมาย

คร้ัง 44 43 43 43 43

การสงเสริมความรูดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยแกผูประกอบการ พนักงาน

 คนงาน

คร้ัง 690 690 690 690 690

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไขขอรองเรียน/

เหตุรําคาญ

คร้ัง 310 450 460 470 480

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาตจัดต้ัง

สถานท่ีจําหนายอาหาร สะสมอาหาร 

(พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.)

ราย 100 75 80 85 90

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จท่ีปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคในระบบ

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพ้ืนท่ีตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพ้ืนท่ีตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการบังคับใช

กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

ออกนอกสถานท่ีเล้ียง รวมท้ังปญหาคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการแกไขปญหา

ในเร่ืองสลากอาหาร เคร่ืองช่ัง ตวง วัด สถานท่ีจําหนายแอลกอฮอลและบุหร่ี ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเล้ียงสัตว ปลอยสัตว

วัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดีปลอดภัยจากโรคและส่ิงคุกคามท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานส่ิงแวดลอม คุมครองผูบริโภค

อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซ้ืออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเส่ียงภัยอันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีและ

ทางเดินอาหาร สถานท่ีประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและจําหนาย
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาตสถาน

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ราย 690 540 550 560 570

ตรวจคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าสาธารณะ คร้ัง 4 4 4 4 4

รวมทั้งสิ้น บาท        801,500        1,078,600                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท         801,500        1,078,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199- 1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุม

ตรวจไมพบการปนเปอนเช้ือโรค

รอยละ                  96

รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุม

ตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ

รอยละ                  98

รวมทั้งสิ้น บาท                -            117,800

เงินงบประมาณ บาท                -            117,800

เงินนอกงบประมาณ บาท                -                    -   

วัตถุประสงค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ

 ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) 

กิจกรรมหลัก ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือโรคและสารพิษในอาหารและนํ้า

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กลยุทธท่ี 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

เปาประสงคท่ี 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัยจากเช้ือโรคและสารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

117,800                      
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

รูจักปองกันตนเองและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ 

และสงตอผูติดเช้ือหรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา

ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสานฌาปนสถาน คร้ัง 1 1 1 1 1

การตรวจสอบสถานท่ีเล้ียงสัตวและ       

ปลอยสัตว

คร้ัง 12 12 12 12 12

รณรงค กําจัดและทําลายแหลงลูกนํ้า

ยุงลาย

คร้ัง               102                 102               102               102                102

ลงพ้ืนท่ีฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง คร้ัง               150                  30                30                 30                  30

ลงพ้ืนท่ีฉีดวัคซีนทําหมัน จับสุนัข คร้ัง                 20                  20                20                 20                  20

รณรงคปองกันการติดเช้ือเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

คร้ัง                  4                    4                  4                  4                    4

ตรวจสอบ แนะนํา และประชาสัมพันธ 

เพ่ือควบคุมโรคติดตอตามสถานการณและ

โรคอุบัติใหม และแกไขเร่ืองรองเรียน

คร้ัง               100                 200               200               200                200

รวมทั้งสิ้น บาท          56,400          207,800                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท           56,400           207,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป,

วัตถุประสงค : เพ่ือลดความเส่ียงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยท่ีเกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมท้ังใหประชาชน

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกนํ้ายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 130020-07199-4

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกันยาเสพติด รอยละ                  60

รวมทั้งสิ้น บาท                -            100,000

เงินงบประมาณ บาท                -            100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -                    -   

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เร่ือง                  1                    1                  1                  1                    1

จัดประชุมภายในฝายการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัด ตรวจเย่ียมสถานศึกษา

คร้ัง                 12                  10                10                 10                  10

โรงเรียนท่ีอยูในความดูแล โรงเรียน                  8                    8                  8                  8                    8

จํานวนนักเรียน คน             3,704              3,526            3,526             3,526              3,526

ตรวจเย่ียมสถานศึกษา คร้ัง                 12                  10                10                 10                  10

รวมทั้งสิ้น บาท      1,151,370          281,460                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท       1,151,370           281,460

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมี

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเย่ียมสถานศึกษา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ
ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคท่ี 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัด

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหร่ี

100,000                      

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

สถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ ดําเนินการเร่ืองรองทุกข

การจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษาและจัดหา

กลยุทธท่ี 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

รักษาและฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

ทุกคนเขารับการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด”

ธุรการตลอดจนเพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร และเด็กท่ีมีอายุครบเกณฑ

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนท่ีเก่ียวของกับงานดาน



 

22

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน             2,382              2,382            2,382             2,382              2,382

นักเรียน ม.1-ม.3 คน               876                 876               876               876                876

นักเรียน ม.4-ม.6 คน               446                 446               446               446                446

สอนวายนํ้า คน               333                 333               333               333                333

อบรมนายหมูลูกเสือ และยุวกาชาด คน               174                 174               174               174                174

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม ม้ือ               200                 200               200               200                200

สนับสนุนอาหารเชา ม้ือ               200                 200               200               200                200

อาคารเรียนท้ังส้ิน หลัง                 22                  22                22                 22                  22

พ้ืนท่ีโรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ม.             5,676              5,676            5,676             5,676              5,676

รวมทั้งสิ้น บาท    35,127,530      43,144,840                -                  -   

เงินงบประมาณ บาท 35,127,530          43,144,840

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนท่ีไดมาตรฐานตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียน

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

จิตใจตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว  เพ่ือบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

การชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและ

หลักสูตรและเทคนิคการสอน ท้ังท่ีมีอยูแลวและท่ีปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว เพ่ือใหนักเรียนไดรับ

นําศักยภาพท่ีมีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาท่ีต้ังไว เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมินผล
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งบประมาณตามโครงสรางงาน 297,660,600  บาท

.

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 43,080,600     บาท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 2,582,200      บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 254,400         บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 646,400         บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ 63,100           บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 23,560           บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 91,877,800     บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 3,553,600      บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางประจํา 1,284,500      บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 686,400         บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางช่ัวคราว 21,225,880     บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางช่ัวคราว 2,954,120      บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางช่ัวคราว 4,836,000      บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,566,900      บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,450,800      บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 64,000           บาท

3,081,700           

สํานักงานเขตคลองสาน

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

176,150,260                    

176,150,260       

46,650,260         

97,402,300         

29,016,000         
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 282,400         บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

คาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงฯ

คาวัสดุสํานักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟาสํานักงาน คานํ้าประปา คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

127,550         บาท

05105-2 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

38,510           บาท

05105-3 (3) เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

8,900            บาท

05131-4 (4) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA

ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 26,900           บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการจัดงานนอมรําลึกถึงสมเด็จยา

ณ นิวาสสถานเดิม คร้ังท่ี 24 150,000         บาท

736,240             

ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) 1 เคร่ือง

5,111,300                       

4,759,440           

1,811,440           

282,400             

792,800             

201,860             

150,000             

2,948,000           

201,860             

201,860             

GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เคร่ือง

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 5 เคร่ือง

แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-2 คาอาหารทําการนอกเวลา 104,900         บาท

2. คาวัสดุ บาท

03502-2 41,300           บาท

03601-2 คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 11,300           บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07110-1 (1) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000         บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช 1,000,000      บาท

157,500             

52,600               

104,900             

1,509,500                       

1,352,000           

157,500             

คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ
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86,100          บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

86,100           บาทดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและ

แกไขปญหายาและสารเสพติด

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

86,100               
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 733,600         บาท

2. คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงฯ

คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05199-1 (1) เกาอ้ีพักคอย แบบแถว 4 ท่ีน่ัง 9 ชุด 58,500           บาท

05199-3 (2) เกาอ้ีเหล็กหมุนมีพนักพิง มีเทาแขน

แบบปรับระดับได 52 ตัว 114,400         บาท

172,900             

172,900             

172,900             

1,844,800                       

1,671,900           

1,671,900           

733,600             

792,500             

145,800             
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 294,400         บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 18,100           บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 24,000           บาท

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

04301-1 คาโทรศัพทสํานักงาน 66,200           บาท

04401-1 คาไปรษณีย 55,000           บาท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

204,080         บาท

05105-2 (2) เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

26,700           บาท

853,300                          

622,520             

ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หนา/นาที) 3 เคร่ือง

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 8 เคร่ือง

501,320             

294,400             

42,100               

164,820             

121,200             

230,780             

230,780             

230,780             
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 78,000           บาท

1.2 คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 36,200           บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 14,000           บาท

03292-1 คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล 172,800         บาท

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

04401-1 คาไปรษณีย 624,700         บาท

1,116,100                       

1,116,100           

491,400             

78,000               

223,000             

190,400             

624,700             
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 521,300         บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 77,200           บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 34,800           บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

178,570         บาท

178,570             

178,570             

178,570             

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 7 เคร่ือง

923,030             

1,734,900                       

1,556,330           

1,556,330           

521,300             

112,000             
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-2 คาอาหารทําการนอกเวลา 4,842,500      บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-2 คาซอมแซมยานพาหนะ 16,000           บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุในการรักษาความสะอาด คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

4,842,500           

7,398,700                       

7,398,700           

7,398,700           

2,540,200           

16,000               
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

สวนใหญเปนคาอาหารทําการนอกเวลา 

คาตอบแทนเจาหนาท่ีเก็บขน ฯลฯ

2. คาใชสอย บาท

03208-3 คาซอมแซมยานพาหนะ 462,100         บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุในการรักษาความสะอาด คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 149,300         บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย

อินทรียเพ่ือนํามาใชประโยชน 50,000           บาท

199,300             

11,405,900         

(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

22,243,600                     

22,044,300         

22,044,300         

10,176,300         

462,100             
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 691,500         บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 248,000         บาท

03209-1 คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง 21,000           บาท

03292-1 คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล 1,222,800      บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05122-1 เคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง 4 เคร่ือง 38,000           บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 500,000         บาท

5,616,000                       

5,078,000           

5,078,000           

691,500             

1,491,800           

2,894,700           

500,000             

38,000               

38,000               

38,000               
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 857,400         บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 36,200           บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 22,000           บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียนแบบพิมพ

คาเคร่ืองแตงกาย คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 7 เคร่ือง 178,570         บาท

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

1,231,100                       

1,052,530           

1,052,530           

857,400             

58,200               

136,930             

178,570             

178,570             

178,570             
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-2 คาอาหารทําการนอกเวลา 3,768,400      บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-2 คาซอมแซมยานพาหนะ 103,400         บาท

3. คาวัสดุ บาท

03501-2 คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน 169,500         บาท

03602-2 คาวัสดุยานพาหนะ 69,600           บาท

03611-2 คาเคร่ืองแตงกาย 187,000         บาท

4,297,900                       

4,297,900           

4,297,900           

103,400             

426,100             

3,768,400           
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 1,016,200      บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 18,100           บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 22,800           บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 

คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน ฯลฯ

1,264,500                       

1,264,500           

1,264,500           

1,016,200           

40,900               

207,400             
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

03208-2 คาซอมแซมยานพาหนะ 23,700           บาท

2. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสุดอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

99,700                           

99,700               

99,700               

23,700               

76,000               
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาใชสอย บาท

03208-3 คาซอมแซมยานพาหนะ 55,800           บาท

03211-1 150,000         บาท

03212-1 คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 168,800         บาท

1.1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุกอสราง 

คาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร 

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

04102-1 คาไฟฟาสาธารณะ 270,000         บาท

04203-1 คานํ้าประปาสวนสาธารณะ 6,000            บาท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05313-1 372,000         บาท

ปรับปรุงบอพักทอระบายนํ้า

− สกัดพรอมเสริมขอบบอพักทอระบายนํ้า

ขนาด 0.95x1.35 ม. ลึก 0.30 ม. 7 แหง

− สกัดพรอมเสริมขอบบอพักทอระบายนํ้า

ขนาด 1.25x1.50 ม. ลึก 0.30 ม. 7 แหง

− ติดต้ังฝาบอพักในผิวจราจรแบบรางวี

ตามแบบ มน.-01 จํานวน 14 ฝา

− สรางผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีตหนา

ปรับปรุงซอยเจริญรัถ 30 จากตนซอยถึงบานเลขท่ี 32

ปรับปรุงผิวผิวจราจรแบบ Over-Lay แอสฟลตติกคอนกรีต

− ขุดร้ือผิว AC หนา 5 ซม. เน้ือท่ีประมาณ 231 ตร.ม.

ยาว 77.50 ม. หรือตามสภาพ เน้ือท่ีประมาณ  231 ตร.ม.

4,898,440                       

1,526,440           

1,250,440           

875,840             

372,000             

372,000             

374,600             

372,000             

276,000             

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและส่ิงสาธารณประโยชน

0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 กวางเฉล่ีย 2.25 ม.
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3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1

ความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000      บาท

คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก

ซอยและส่ิงสาธารณประโยชน เพ่ือแกไขปญหา

3,000,000           
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 593,300         บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 69,900           บาท

03209-1 คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง 11,000           บาท

03213-1 คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า 1,480,000      บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญคาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณบํารุงรักษาระบบระบายนํ้าฯ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05314-1

ถึงแมนํ้าเจาพระยา 1,325,000      บาท

ความยาวประมาณ  1,350 ม. ลึกจากระดับ

05314-2 (2) ขุดลอกคลองขางโรงนํ้าแข็ง

จากสุดระยะคลองถึงแมนํ้าเจาพระยา 358,000         บาท

ความยาวประมาณ  470 ม. ลึกจากระดับ

05314-3 (3) ขุดลอกคลองขางวัดอนงค จากคลอง

หลังวัดพิชัยญาติถึงคลองสมเด็จเจาพระยา 205,000         บาท

 - ขุดลอกคลองกวางประมาณ 2.5 ม. - 3.00 ม.ความยาวประมาณ

  212 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 1.00 ม.

1,888,000           

4,348,900                       

2,460,900           

2,460,900           

1,560,900           

306,700             

1,888,000           

593,300             

1,888,000           

(1) ขุดลอกคลองโรงหนัง จากคลองบางไสไก

ทองคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 1.00 ม.

ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 3,765 ลบ.ม.

ทองคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 1.00 ม.

ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 1,017.8 ลบ.ม.

 - ขุดลอกคลองกวางประมาณ 1.20 ม. - 4.80 ม.

 - ขุดลอกคลองกวางประมาณ 1.40 ม. - 3.00 ม.

ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 583 ลบ.ม.
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 223,700         บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 36,200           บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 12,800           บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียนแบบพิมพ

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

405,100                          

405,100             

405,100             

223,700             

49,000               

132,400             
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

สวนใหญเปนคาอาหารทําการนอกเวลา 

คาตอบแทนกรรมการชุมชน 

คาตอบแทนอาสาสมัครหองสมุด/บานหนังสือฯลฯ

1.1.2 คาใชสอย บาท

03237-1 คารับรอง 29,400           บาท

03292-1 คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

โครงการศูนยสงเสริมการบริหารเงินออม

ครอบครัวและแกไขปญหาหน้ีสิน 414,000         บาท

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนยเด็กเล็ก)

คาซ้ือหนังสือ วารสารฯ คาวัสดุสํานักงาน

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คานํ้าประปา คาโทรศัพทสํานักงาน

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 2,460,000      บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 1,404,000      บาท

07199-2 (3) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 855,900         บาท

07199-3 (4) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 52,000           บาท

07199-4 (5) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติงานดานเด็ก 

สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 514,600         บาท

07199-5 (6) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ดานพัฒนาสังคม 585,200         บาท

07199-6 (7) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000           บาท

07199-7 (8) คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 854,300         บาท

(1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

11,371,700                     

3,368,700           

3,331,700           

2,528,300           

443,400             

360,000             

37,000               

8,003,000           



 

43

07199-9 (9) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000         บาท

07199-10 (10) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตม่ันคง 20,000           บาท

07199-12 (11) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี 500,000         บาท

07199-13 (12) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000         บาท
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-8 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 80,000           บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-11 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห

ชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส

 ผูสูงอายุและคนพิการ 907,000         บาท

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 907,000                          

907,000             

80,000                           

80,000               
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 18,100           บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 32,000           บาท

2. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

161,200             

50,100               

111,100             

161,200                          

161,200             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 13,500           บาท

2. คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมยานพาหนะ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯลฯ

3. คาวัสดุ บาท

03501-2 คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน 27,500           บาท

03602-3 คาวัสดุยานพาหนะ 12,000           บาท

03699-1 คาตัวอยางผักสด 39,600           บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 165,100         บาท

820,900             

79,100               

1,078,600                       

913,500             

165,100             

13,500               

913,500             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 117,800         บาทคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

117,800                          

117,800             
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

03208-3 คาซอมแซมยานพาหนะ 18,100           บาท

03245-2 คาซอมแซมครุภัณฑ 26,100           บาท

2. คาวัสดุ บาท

03501-3 คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน 35,900           บาท

03602-2 คาวัสดุยานพาหนะ 12,000           บาท

03611-2 คาเคร่ืองแตงกาย 3,900            บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรค

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 111,800         บาท

44,200               

51,800               

96,000               

96,000               

207,800                          

111,800             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 100,000         บาท

100,000             

คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี

100,000                          
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 20,000           บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 49,300           บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 22,000           บาท

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน

คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05198-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

51,020           บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 6,400            บาท

07109-1

ศูนยวิชาการเขต 28,600           บาท

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  2 เคร่ือง

(2) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

20,000               

51,020               

35,000               

195,440             

195,440             

281,460                          

51,020               

51,020               

71,300               

104,140             
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

03101-2 คาอาหารทําการนอกเวลา 201,000         บาท

03118-1 คานิตยภัต 2,160,000      บาท

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาซอมแซมโรงเรียน คาจางเหมาบริษัทเอกชนทําความสะอาด

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใชสวนตัวของเด็กอนุบาล

คาเคร่ืองหมายสัญลักษณของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาวัสดุอุปกรณการสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

04105-1 คาไฟฟาโรงเรียน 1,861,200      บาท

04202-1 คานํ้าประปาโรงเรียน 411,500         บาท

04302-1 คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี 48,000           บาท

04306-1 คาโทรศัพทโรงเรียน 11,700           บาท

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

โรงเรียนวัดทองนพคุณ

05101-3

2 เคร่ือง 86,000           บาท

05199-9

ขนาด 50 น้ิว  3 เคร่ือง 57,000           บาท

โรงเรียนวัดสุวรรณ

(2) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

2,361,000           

9,946,200           

298,600             

2,332,400           

781,340             

43,144,840                     

12,605,800         

14,938,200         

781,340             

535,340             

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู

(1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง)

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
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05101-6 (3) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน

58,500           บาท

05105-1 (4) เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

ชนิด Network แบบท่ี 2 (38หนาตอนาที)

1 เคร่ือง 15,000           บาท

โรงเรียนวัดสุทธาราม

05198-15 (5) เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

51,020           บาท

05198-16

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

30,510           บาท

05199-14 (7) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA

ขนาด 4,500 ANSI Lumens  2 เคร่ือง 91,800           บาท

โรงเรียนวัดทองเพลง

05198-18 (8) เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

25,510           บาท

โรงเรียนวัดสุวรรณ

05199-10

ขนาด 50 น้ิว  4 เคร่ือง 76,000           บาท

05199-11 (10) กลองจุลทรรศน ชนิดตาเดียว 4 เคร่ือง 44,000           บาท

(9) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เคร่ือง

GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  1 เคร่ือง

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

(ราคารวมคาติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เคร่ือง

(6) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล

GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เคร่ือง
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2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05304-28 ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ 246,000         บาท

ปรับปรุงหองสมุด

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค

ทาสีอาคารอเนกประสงค

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 8,624,600      บาท

06199-1 10,560,000     บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-2

สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 113,000         บาท

07124-1

74,700           บาท

07125-1

18,300           บาท

07126-1 (4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

สรางสรรคผลงานเพ่ือการเรียนรู 98,800           บาท

07199-1 (5) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอยางมี

คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2,112,000      บาท

07199-10 167,700         บาท

07199-11 30,000           บาท

07199-2 (8) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ

สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200           บาท

(1) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ

(2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(3) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(6) คาใชจายโครงการวายนํ้าเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย

(7) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ

8,240,700           

19,184,600         

 - ขูดลางสีผนังเดิมอาคารอเนกประสงค ภายในและภายนอก

246,000             

 - ติดต้ังหนาตางอลูมิเนียมขนาด 1.20x2.40 ม. 2 ชุด

พ้ืนท่ีประมาณ  2,030 ตร.ม.

 - ทาสีนํ้าอะคริลิก 100% ภายใน พ้ืนท่ีประมาณ 580 ตร.ม.

 - ทาสีนํ้าอะคริลิก 100% ภายนอก พ้ืนท่ีประมาณ 500 ตร.ม.

 - ทาสีนํ้าอะคริลิก 100% ฝาเพดานท้ังภายในและภายนอก

พ้ืนท่ีประมาณ 600 ตร.ม.

 - ทาสีนํ้ามัน พ้ืนท่ีประมาณ 350 ตร.ม.
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07199-4 (9) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 1,860,000      บาท

07199-5 (10) คาใชจายในการสอนภาษาญ่ีปุน 360,000         บาท

07199-6 3,108,000      บาท

07199-7 90,000           บาท

07199-8 51,600           บาท

ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

07199-9 100,400         บาท

(11) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต

(12) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน

(14) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(13) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
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งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น 26,393,400    บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมสะสม ปงบประมาณ 2564 

เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือน คาจาง

รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 13,048,100     บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมสะสม ปงบประมาณ 2564 

เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือน คาจาง

รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 13,345,300     บาท

26,393,400                     


