
          สํานักงานเขตภาษีเจริญ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรบับริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะ

มูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรงุและฟนฟู

แหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน 

การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

การสาธารณปูโภค และการกอสรางอื่น ๆ การสาธารณูปการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน 

การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรงุแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมี

และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรกัษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได 

การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรอืกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม

 มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเร่ืองรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 1,100           เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 196             ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100             รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูใน

ความรบัผิดชอบของสํานักงานเขตเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 4                 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 56,210         ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรงุเทพมหานคร 70               ราย

- จํานวนนักเรยีนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 6,000           ราย

สํานักงานเขตภาษีเจริญ



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 (12) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

- ลูกจางชั่วคราว (5) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (-)

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (12) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (295) - ลูกจางประจํา (43)

- ลูกจางชั่วคราว (1) - ลูกจางชั่วคราว (138) - ลูกจางชั่วคราว (-)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

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

- ลูกจางประจํา (37) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางชั่วคราว (9) - ลูกจางชั่วคราว (1) - ลูกจางชั่วคราว (1)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ ( 24)

- ลูกจางประจํา (37)

- ลูกจางชั่วคราว (36)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตภาษีเจริญ

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 350,186,200   350,186,200  

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                -              

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                -              

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม 29,412,800     29,412,800    

  379,599,000                      -    379,599,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 349,442,400  บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 743,800        บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 304,300        บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 439,500        บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 192,895,390   192,895,390  

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 6,174,000       6,174,000     

งานปกครอง 352,000         352,000        

118,400         118,400        

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 2,094,200       2,094,200     

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 1,046,460       1,046,460     

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 3,099,630       3,099,630     

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 12,403,420     12,403,420    

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 580,500         580,500        

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 15,947,300     15,947,300    

งานดูแลสวนและพื้นที่สเีขียว 4,237,700       4,237,700     

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 5,145,100       5,145,100     

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 290,100         290,100        

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,731,320       1,731,320     

งานบํารุงรักษาซอมแซม 7,512,500       7,512,500     

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 5,188,400       5,188,400     

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 1,428,560       1,428,560     

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 13,460,700     13,460,700    

439,500         439,500        

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 468,450         468,450        

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 1,025,500       1,025,500     

85,900           85,900          

งานปองกันและควบคุมโรค 402,200         402,200        

100,000         100,000        

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 642,900         642,900        

งานงบประมาณโรงเรียน 73,316,070     73,316,070    

350,186,200  -                    350,186,200 

คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

และคนพิการ

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

การจัดบริการของสํานกังานเขต

สํานักงานเขตภาษเีจริญ

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

29,412,800     29,412,800   

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 29,412,800    -                    29,412,800   

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนนุ รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 157,725,990  31,868,700  3,300,700       192,895,390 

งบดําเนินงาน 81,090,300      10,617,700       91,708,000   

งบลงทุน 7,712,810    7,712,810     

งบเงินอดุหนุน 28,682,600     28,682,600   

งบรายจายอื่น 58,600,200          58,600,200   

รวม

งบประมาณ  157,725,990  31,868,700      84,391,000       10,617,700    7,712,810     28,682,600          58,600,200  379,599,000

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)



3

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งส้ิน บาท      193,207,300 192,895,390     

เงินงบประมาณ บาท      193,207,300 192,895,390     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเก่ียวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย

และปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง              31,539              33,108              34,763              36,501              36,500

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง               1,096               1,100               1,120               1,150               1,150

จัดประชมุประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ คร้ัง -  - -  -  - 

ประชาสัมพันธ เรื่อง                  760                  780                  805                  820                  820

ดูแล บํารงุรักษาอาคาร สถานที่ของเขต ตร.ม.               7,996               7,996               7,996               7,996               7,996

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ เรื่อง -  - -  -  - 

รวมทั้งสิ้น บาท       10,141,840 6,174,000       -  -  - 

เงินงบประมาณ บาท       10,141,840 6,174,000       

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรบัเร่ืองรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

สํานักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร

เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุงบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"
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งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรยีบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรกัษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับ

สวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขต

ที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจา ราย                   80                   84                   88                   90                   92

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย                   16                   18                   20                   22                   24

ความพึงพอใจผูรบับริการทะเบียนในระดับ

มาก-มากที่สุด
รอยละ - - - - -

อบรมอาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คน - - - - -

งานทะเบียนพาณิชย ราย                  244                  256                  269                  282                  290

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                   23                   25                   27                   30                   35

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/คร้ัง - - - - -

งานดานยาเสพติด ราย - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท        9,318,760 352,000          - - -

เงินงบประมาณ บาท        9,318,760 352,000          

เงินนอกงบประมาณ บาท

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพ่ิมขึ้นชุมชนละ 1 คน

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดําเนินการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รอยละ                   80

รวมทั้งสิ้น บาท 118,400          

เงินงบประมาณ บาท 118,400          

เงินนอกงบประมาณ บาท                   -   

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

118,400                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชรีายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”  

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย 13,293 15,287 16,815 18,496 20,346 

บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ราย              10,275              17,016              22,000              25,000              27,000

บริการทะเบียนทั่วไป ราย               2,849               3,400               3,740               3,927               4,320

ความพึงพอใจผูรบับริการทะเบียนในระดับ

มาก-มากที่สุด
รอยละ                   93                   95                   95                   95                   95

ความพึงพอใจผูรบับริการจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ

ในระดับมาก-มากที่สุด
รอยละ - - - - -

การจัดทําและปรับปรงุทะเบียนประวัติ

บุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย
ราย - - - - -

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ คร้ัง - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท        9,543,100 2,094,200       - - -

เงินงบประมาณ บาท        9,543,100 2,094,200       

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญช ีและรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครฐั

ตามมาตรฐานการบัญชภีาครัฐของไทย ใหบรกิารประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงนิการคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผน

และตัดสินใจของคณะผูบรหิารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลงั จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและ

เงินคงคลัง การรบัและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ

สนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสาํหรบัเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย 65,478 65,478 65,478 65,478 65,478

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ 2,997 3,147 3,147 3,147 3,147

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา 3,627 3,808 3,808 3,808 3,808

บริหารงบประมาณของสาํนักงานเขต บาท 378,042,300 381,822,700 385,640,900 389,497,300 389,497,300

จัดทํารายงานการเงนิ เรื่อง 24 24 24 24 24

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. และ

สํานักงานตรวจสอบภายใน
เรื่อง/ฉบับ 24 24 24 24 24

จัดทํารายงานการเงนิเสร็จทันภายใน

กําหนดเวลา
รอยละ 100 100 100 100 100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ

การเงิน การคลัง งบประมาณ
ราย - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท        5,818,500 1,046,460       - - -

เงินงบประมาณ บาท        5,818,500 1,046,460       

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน 

ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง,

ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย              15,870               6,350               4,760               3,170               4,610

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย              15,870               6,350               4,760               3,170               4,610

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย              15,870              22,220              26,980              30,150              22,390

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีปาย ราย                  118                  105                   90                   85                  205

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษี

บํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ราย - - - - -

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีที่ดนิ 

และสิ่งปลกูสราง
ราย - - - - -

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับมาก-มาก

ที่สุด
รอยละ - - - - -

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย - - - - -

รับอุทธรณการประเมินและคืนภาษีลดลง

รอยละ 

(จาก

จํานวน

รายของ

ปที่ผาน

มา)

- - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท        8,208,250 3,099,630       - - -

เงินงบประมาณ บาท        8,208,250 3,099,630       

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือ

สวนราชการอื่น, จัดประชมุ, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม. - - - - -

รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เรื่อง                  186                  186                  186                  186                  186

จัดประชมุภายใน คร้ัง - - - - -

ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับ

หนวยงานหรือองคกรอื่น
คร้ัง                  135                  141                  145                  145                  145

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

และขนถายปฏิกูล
ราย 45,775 48,100 48,100 48,100 48,100

รวมทั้งสิ้น บาท       18,747,650 12,403,420      - - -

เงินงบประมาณ บาท       18,747,650 12,403,420      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินขาม

อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ” 

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สําคัญ และสถานที่

จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม. 132.31 132.31 132.31 132.31 132.31

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                     1                     1                     1                     1                     1

ทําความสะอาดชุมชน คร้ัง                   24                   26                   26                   26                   26

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/คร้ัง                   20                   22                   22                   22                   22

ความพึงพอใจผูสญัจรในพื้นที่ระดับ

มาก-มากที่สุด
รอยละ - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท       29,957,900 580,500          - - -

เงินงบประมาณ บาท       29,957,900 580,500          

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสบูสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย 

โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 56,201.27 56,200 56,200 56,200 56,200

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง 1,973.50               2,000               2,000               2,000               2,000

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./คร้ัง                  459                  470                  470                  470                  470

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน คัน/คัน 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1

ความพึงพอใจผูรบับริการขนถาย

สิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด
รอยละ - - - - -

ความพึงพอใจผูใชบรกิาร ดูดไขมัน ใน

ระดับมาก-มากที่สุด
รอยละ - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท       58,058,700 15,947,300      - - -

เงินงบประมาณ บาท       58,058,700 15,947,300      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมร่ืน มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมรมิทางเทา

ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบรกิารตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบรกิาร”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน               5,100               5,400               5,400               5,400               5,400

รดน้ํา ลบ.ม.              32,850              32,850              32,850              32,850              32,850

ใหบรกิารตัดแตงตนไม ราย                   80                   85                   85                   85                   85

ใหบรกิารตกแตงสถานที่ คร้ัง                   20                   24                   24                   24                   24

รวมทั้งสิ้น บาท       18,330,800 4,237,700                         -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท       18,330,800 4,237,700       

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดแูลบํารุงรกัษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



10

งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ 

สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิตกิาร และสอบสวนดําเนินคดผูีกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                   30                   30                   30                   30                   30

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย               1,560               1,560               1,560               1,560               1,560

ควบคมุการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/คร้ัง - - - - -

ควบคมุการใชยานพาหนะ (จักรยานยนต) คัน/คร้ัง - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท        8,633,170 5,145,100       - - -

เงินงบประมาณ บาท        8,633,170 5,145,100       - - -

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัตฯิ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตอืน จับกุมในกรณี

ที่พบผูกระทําความผิด ใหบรกิารและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเส่ียงภัย”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัตกิาร ชั่วโมง/คน 11 ช.ม./24คน 11 ช.ม./24คน 11 ช.ม./24คน 11 ช.ม./24คน 11 ช.ม./24คน

ดูแลพื้นที่ผอนผนัเพ่ือทําการคาในที่

สาธารณะ
จุด/ราย - - - - -

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

เรื่อง
730คร้ัง/ป 730คร้ัง/ป 730คร้ัง/ป 730คร้ัง/ป 730คร้ัง/ป

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเส่ียง จุด/ราย 1จุด/1ราย 1จุด/1ราย 1จุด/1ราย 1จุด/1ราย 1จุด/1ราย

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน 4 ช.ม./2คน 4 ช.ม./2คน 4 ช.ม./2คน 4 ช.ม./2คน 4 ช.ม./2คน

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน 110คร้ัง/ป 110คร้ัง/ป 110คร้ัง/ป 110คร้ัง/ป 110คร้ัง/ป

รวมทั้งสิ้น บาท       12,922,230 290,100                            -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท       12,922,230 290,100          

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคบัการ, บริการและปฏิบัตกิารกิจการพิเศษ, ควบคมุการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, จัดประชมุคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



11

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายโยธาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”  

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง                  357                  350                  330                  300                  300

ควบคมุการใชยานพาหนะ คัน                     6                     6                     6                     6                     6

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม โครงการ                   25                   20                   20                   20                   20

รวมทั้งสิ้น บาท        2,565,040 1,731,320                         -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท        2,565,040 1,731,320       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคลองกับศกัยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคมุมีมาตรฐานและ

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ” 

ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ราย                  196                  190                  182                  180                  180

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท
อาคาร                   24                   24                   26                   28                   28

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงร้ือถอนอาคาร ราย - - - - -

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา 

เช่ือมทอเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน
ราย                     9                   10                   11                   12                   12

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/รองเรียน ครั้ง                   30                   25                   20                   20                   20

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ ครั้ง                  154                  150                  140                  130                  130

รวมทั้งสิ้น บาท        3,700,000 - - - -

เงินงบประมาณ บาท        3,700,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคบัใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคนัหิน ถมดิน ฯลฯ,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

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

วัตถุประสงค : "เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได ” 

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผวิจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเคร่ืองจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผวิจราจร ทางเทา คร้ัง                   98                   80                   80                   80                   80

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                  399                  400                  400                  400                  400

ซอมแซม บํารุงรักษา ปายบอกชื่อ

ซอย คลอง ถนน และกระจกโคง และ

สัญญาณจราจร

จุด                   20                   20                   20                   20                   20

ซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

เคร่ืองสูบน้ํา ยานพาหนะ
คร้ัง                     3                     4                     4                     4                     4

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอรองทุกข ,

รองเรียน
เรื่อง                  120                  100                  100                  100                  100

รวมทั้งสิ้น บาท        9,113,160 7,512,500                         -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท        9,113,160 7,512,500       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่นๆ ไดรบัการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดอืดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจาก

แหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัด หรอืสูแหลงน้ําผิวดนิผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสยี คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคบัน้ํา อุโมงคระบายน้ํา 

ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”    

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                  149                  100                  100                  100                  100

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา เมตร              41,840              40,000              40,000              40,000

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม. 231,189 231,189 231,189 231,189 231,189 

ขุดลอกคลอง
เมตร/

ลบ.ม.
17,504 17,504 17,504 17,504 17,504 

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอรองทุกข ,

รองเรียน
เรื่อง                  168                  173                  156                  167                  167

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออนน้ํา

ทวม ในระดับมาก-มากที่สุด
รอยละ - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท       11,758,400 5,188,400       - - -

เงินงบประมาณ บาท       11,758,400 5,188,400       

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



13

งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัตหินาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคมใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบรหิารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

และใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ -  - -  -  - 

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง -  - -  -  - 

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย -  - -  -  - 

จายเบ้ียผูพิการ ราย               2,827               2,968               3,116               3,271               3,598

จายเบ้ียผูสงูอายุ ราย              22,213              23,323              24,489              25,713              30,800

จายการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี                   112  -  -  -                  500

จายโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการ

เล้ียงดูเด็กแรกเกิด
ราย  -  -  -  -                  390

จัดประชมุคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต ครั้ง                     6                     6                     6                     6                     6

จัดประชมุแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คร้ัง                     3                     4                     5                     6                     4

รวมทั้งสิ้น บาท        3,096,020 1,428,560        -  -  - 

เงินงบประมาณ บาท        3,096,020 1,428,560       

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคณุคาทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน เดก็และเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สาํหรับการเขาสูระบบการศกึษา

ภาคบังคบั รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”     

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสาํคัญและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี,

กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                   51                   51                   51                   51                   51

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนที่ แหง                   19                   19                   19                   19                   19

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                   72                  107                  156                  173                  180

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย                    -                      -                      -                      -                      -   

ประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง                     7                   12                   12                   12                   12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน คร้ัง                  365                  365                  365                  365                  365

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                     2                     2                     2                     2                     1

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลงักาย คน              22,300              23,760              24,950              26,200              26,500

ผูใชบริการบานหนังสือ คน                    -                      -                      -                      -                      -   

ผูใชบริการลานกีฬา คน              28,260              29,427              30,880              32,430              35,000

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

จัดกิจกรรมวันสาํคัญและสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี
คร้ัง                     5                     5                     5                     5                     5

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงิน

กองทุนหลักประกันสขุภาพกทม.
โครงการ                   13                   17                   22                   30                   30

สงเสริมการบรหิารเงินออมครอบครัวและ

แกไขปญหาหนี้สิน
ราย               4,748               4,985               5,234               5,495               5,745

ดําเนินการขับเคลื่อนดานยาเสพติด คร้ัง                   70                   75                   80                  100                  100

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน                     1                     1                     1                     1                     1

รวมทั้งสิ้น บาท       15,603,040 13,460,700                        -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท       15,603,040 13,460,700      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

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

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรปูแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรบัการดแูลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูดอยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพ่ิมขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเดก็ดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการและการ

สงเคราะหเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

รอยละ                   55

รวมทั้งสิ้น บาท 439,500          

เงินงบประมาณ บาท 439,500          

เงินนอกงบประมาณ บาท                   -   

งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ

กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสขุและกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ

ออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                  226                  226                  226                  226                  310

ควบคมุการใชยานพาหนะ คัน  -  -  -  -  - 

งานการออก/ตอใบอนุญาต/หนังสอืรับรอง

การแจงตาม พรบ.การสาธารณสขุและ

กฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียน

สุนัขและออกบัตรปรจําตัวสัตวเล้ียง

ฉบับ 1,298 1,298 1,298 1,298 1,200

รวมทั้งสิ้น บาท        1,683,640 468,450                            -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท        1,683,640 468,450          

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

439,500                        



16

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสขุาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

ผูบริโภคมคีวามรูความเขาใจในการเลอืกซื้ออาหารใหถูกสขุลักษณะ ลดความเส่ียงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี

ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคกุคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบรโิภคในเรื่องสลากอาหาร เคร่ืองชั่ง ตวง วัด 

สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ํา

ในแหลงน้ําสาธารณะ และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพ้ืนที่ตรวจ/ระงับเหตรัุบแจง, ลงพ้ืนที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการบังคบัใชกฎหมาย

สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่จําหนายอาหาร

สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย

จําหนายอาหาร

คร้ัง 73 73 73 73 73

การตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร 

(ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอยางอาหารสง

หองแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)

คร้ัง 73 73 73 73 73

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใน 13 กลุม 

กิจการ 146 ประเภท

คร้ัง 828 828 828 828 828

การตรวจสอบเฝาระวังดานส่ิงแวดลอมทั้ง

ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมี

รั่ว 

การทํางานผิดกฎหมาย

คร้ัง - - - - 40

การสงเสรมิความรูดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยแกผูประกอบการ พนักงาน 

คนงาน

คร้ัง - - - - 300

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไขขอ

รองเรียน/เหตุราํคาญ
คร้ัง 226 226 226 226 310

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จําหนายอาหาร 

สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

ราย                   16                   16                   16                   16                   60

พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาต

สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ

ราย                  828                  828                  828                  828                  790

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ คร้ัง - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท        2,831,040 1,025,500       - - -

เงินงบประมาณ บาท        2,831,040 1,025,500       

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสขุภาพดี (Healthy City)

เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบรโิภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริม

การตรวจเฝาระวังคณุภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพ่ือสงเสริม

ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาลอาหาร

แกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุม

ตรวจไมพบการปนเปอนเช้ือโรค
รอยละ                   96

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุม

ตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ
รอยละ                   98

รวมทั้งสิ้น บาท            85,900

เงินงบประมาณ บาท            85,900

เงินนอกงบประมาณ บาท                   -   

งานปองกนัและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค : “เพ่ือลดความเส่ียงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งใหประชาชนรูจัก

ปองกันตนเองและหลีกเล่ียงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดกูาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสมัพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรอืผูปวย

เขาสูระบบการรักษา"

กิจกรรมหลัก : ควบคมุพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลกูน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/

ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสตัวและปลอย

สัตว
คร้ัง - - - - -

รณรงค กําจัดและทําลายแหลงลูกน้ํายุงลาย คร้ัง                  102                  102                  102                  102                  102

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง คร้ัง                  389                  389                  389                  389                  389

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน ทําหมัน จับสนุัข คร้ัง                   20                   20                   20                   20                   20

รณรงคปองกันการติดเชื้อเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คร้ัง                     3                     3                     3                     3                     3

ตรวจสอบ แนะนํา และประชาสัมพันธ เพ่ือ

ควบคมุโรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไขเร่ืองรองเรียน

คร้ัง                   48                   48                   48                   48                   48

รวมทั้งสิ้น บาท        2,139,640 402,200          - - -

เงินงบประมาณ บาท        2,139,640 402,200          

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

85,900                           



18

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและ

มีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

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                   -   

งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

ตลอดจนเพื่อใหการดาํเนินงานของสถานศกึษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษา

ตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผูบริหารสถานศกึษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ตดิตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ 

ดําเนินการเร่ืองรองทุกข 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดําเนินการเร่ืองรองทุกข เรื่อง - - - - -

จัดประชมุภายในฝายการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
คร้ัง                   12                   15                   15                   15                   15

โรงเรียนที่อยูในความดแูล โรงเรียน                   13                   13                   13                   13                   13

จํานวนนักเรียน คน               6,741               6,500               6,500               6,500               6,500

ตรวจเย่ียมสถานศกึษา คร้ัง                   40                   44                   44                   44                   44

รวมทั้งสิ้น บาท       16,141,120 642,900          - - -

เงินงบประมาณ บาท       16,141,120 642,900          

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

100,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่
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งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลกัสูตรที่สถานศกึษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนําศักยภาพ

ที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลกัสูตรและเทคนิคการสอน 

ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรบัปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรยีนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน 

และไดทํากิจกรรมเสรมิหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสงัคมและจิตใจตามมาตรฐานการศกึษาที่กําหนดไว เพื่อบํารุงรักษา

สถานศกึษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเตม็ประสทิธิภาพ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน               5,594               5,500               5,500               5,500               5,500

นักเรียน ม.1-ม.3 คน               1,147               1,100               1,100               1,100               1,100

นักเรียน ม.4-ม.6 คน - - - -

สอนวายน้ํา คน                  779                  800                  800                  800                  800

อบรมนายหมูลูกเสือและยุวกาชาด คน                  320                  320                  320                  320                  320

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม มื้อ                  200                  200                  200                  200                  200

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                  200                  200                  200                  200                  200

อาคารเรียนทั้งส้ิน หลัง - - - - -

พื้นที่โรงเรียนทั้งส้ิน ตร.ม. - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท       65,852,100 73,316,070      - - -

เงินงบประมาณ บาท       65,852,100 73,316,070      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรยีน, บริหารจัดการสถานศกึษา
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.

งบประมาณตามโครงสรางงาน 350,186,200      บาท

การจัดบริการของสํานกังานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1 52,640,190         บาท

01102-1 3,046,800           บาท

01106-1 254,400             บาท

01107-1 728,400             บาท

01108-1 121,900             บาท

01109-1 43,000               บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 94,960,600         บาท

01202-1 3,771,000           บาท

01205-1 1,323,300           บาท

01206-1 836,400             บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 22,333,200         บาท

02102-1 3,247,500           บาท

02103-1 6,288,000           บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 96,000               บาท

03128-1 1,541,300           บาท

03217-1 1,593,400           บาท

03293-1 70,000               บาท

31,868,700         

3,300,700          

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

สํานักงานเขตภาษีเจริญ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

192,895,390                        

192,895,390       

56,834,690         

100,891,300       

 เงินเดือน

 เงินเลื่อนขั้นเล่ือนระดับ

 เงินประจําตําแหนงของขาราชการ

 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ

 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

 เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

คาจางประจํา

เงินเพิ่มคาจางประจํา

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

คาจางช่ัวคราว

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ
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งานอํานวยการและบริหารสํานกังานเขต บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงาน

คาวัสดไุฟฟา ประปา งานบาน งานครัว และงานสวน

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพทเคลื่อนที่

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05118-1 160,000             บาท

05118-2 110,000             บาท

6,174,000                           

5,904,000          

3,465,200          

464,400             

(1) โตะประชุมพรอมเกาอี้ ขนาด 21 ที่นั่ง 1 ชุด

(2) โตะประชุมพรอมเกาอี้ ขนาด 14 ที่นั่ง 1 ชุด

609,400             

2,438,800          

270,000             

270,000             

2,391,400          

270,000             



22

งานปกครอง บาท

งบรายจายอื่น บาท

07110-1

352,000             บาท

352,000                              

352,000             

คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2

118,400             บาท

118,400                              

118,400             

คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพตดิ

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหา

ยาและสารเสพติด
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงาน

คาวัสดอุุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาโทรศัพท คาบริการเชาคูสาย Lead Line

2,094,200          

2,094,200          

680,500             

2,094,200                           

1,041,700          

231,000             

141,000             
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงาน

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดอุุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท คาไปรษณยี

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1

153,060             บาท

152,300             

153,060             

153,060             

153,060             

1,046,460                           

893,400             

741,100             

279,500             

215,700             

245,900             

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 6 เครื่อง
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

คาธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ฯ

คาซอมแซมยานพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงาน

คาวัสดอุุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1

76,530               บาท

639,100             

126,000             

228,400             

284,700             

2,384,000          

76,530              

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 3 เครื่อง

3,099,630                           

3,023,100          

76,530              

76,530              
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

    1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดสํุานักงาน คาเครื่องแตงกาย 

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1)

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020               บาท

05119-3 (2)

13,500               บาท

05198-2 (3)

8,900                 บาท

10,800              

72,200              

73,420              

73,420              

73,420              

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสาร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด

ไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง

12,403,420                         

12,330,000         

12,330,000         

12,247,000         
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

580,500                              

คาวัสดใุนการรักษาความสะอาด

คาวัสดปุองกันอุบัติภัย

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

580,500             

580,500             

580,500             
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05129-4

900,000             บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 235,800             บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย

เพื่อนํามาใชประโยชน 50,000               บาท

3,363,000          

593,600             

10,804,900         

900,000             

900,000             

900,000             

เรือไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 ม. พรอม

เครื่องยนตตดิทายเรือ ขนาดไมนอยกวา 40 แรงมา

ชนิด 4 จังหวะ 1 ลํา

285,800             

15,947,300                         

14,761,500         

14,761,500         

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดยุานพาหนะ คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดอุุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม

คาวัสดยุานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 500,000             บาท

2,355,100          

500,000             

3,737,700          

3,737,700          

916,500             

466,100             

4,237,700                           
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนนิคดี บาท

งบดําเนนิงาน บาท

 1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

 1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

 1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

 1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

 1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

12,800              

616,200             

36,000              

5,145,100                           

5,145,100          

5,145,100          

4,480,100          
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งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

192,300             

97,800              

290,100                              

290,100             

290,100             
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดสํุานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 

36,000 บีทียู 1 เครื่อง 53,600               บาท

05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020               บาท

05198-3 (3) เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชํานาญงาน, 

อาวุโส, ชํานาญการ 4 ตัว 11,200               บาท

171,600             

541,800             

115,820             

115,820             

115,820             

1,731,320                           

1,615,500          

1,615,500          

902,100             
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

    1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดสํุาหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร (Best)

คาวัสดกุอสราง คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05199-4 (1) เครื่องตบดนิ 1 เครื่อง 21,000               บาท

05199-5 (2) เครื่องตัดเหล็กแบบแทน 1 เครื่อง 14,900               บาท

2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05313-8

1,781,000           บาท

-

-

- จากวัดโตนดถึงบานเลขที่ 39/8

- จากบานเลขที่ 73 ถึงหมูบาน The city

วัดโตนด จํานวน 4 แหง

    เนื้อที่ประมาณ 67.5 ตร.ม.

-   ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กวาง 1.50 ม.

35,900              

1,781,000          

2,695,600          

2,695,600          

1,743,200          

952,400             

1,816,900          

1,816,900          

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนขาง

จากบานเลขที่ 39/8 ถึงคลองบางแวก

รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดมิที่ชํารุดพรอมขนทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กวาง 1.25 ม.

ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 84 ม.

    ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 45 ม.

-   รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดมิที่ชํารุดพรอมขนทิ้ง

จากวัดโตนดถึงบานเลขที่ 140

-   รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดมิที่ชํารุดพรอมขนทิ้ง

7,512,500                           

    เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.

-   ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กวาง 1.50 ม.

    ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 12 ม.
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- จากถนนหมูบาน The city ถึงลํากระโดงสาธารณะ

- จากลํากระโดงสาธารณะถึงบานเลขที่ 140

จากสะพานขามลาํกระโดงสาธารณะ ถึงบานเลขที่ 333

-

-

- ติดต้ังราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 100 ม.

จากบานเลขที่ 333 ถึงบานเลขที่ 337

- ติดต้ังราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 45 ม.

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1

3,000,000           บาท

    ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 143 ม.

รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดมิที่ชํารุดพรอมขนทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กวาง 1.50 ม.

ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 100 ม.

คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย 

และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน

3,000,000          

-   รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดมิที่ชํารุดพรอมขนทิ้ง

-   ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กวาง 1.50 ม.

-   รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดมิที่ชํารุดพรอมขนทิ้ง

    เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.

-   ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กวาง 1.50 ม.

    ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 28 ม.

    เนื้อที่ประมาณ 214.5 ตร.ม.
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดอุุปกรณบํารุงรักษาระบบระบายน้ําฯ

คาวัสดอุุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    2.1 คาครุภัณฑ บาท

05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 3,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

80 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย 1 คัน 1,800,000           บาท

    2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05314-2 (1) ขุดลอกคลองวัดประดู 474,700             บาท

-  ขุดลอกคลอง กวางประมาณ 5 - 6 ม.

   ยาวประมาณ 568 ม. จากระดับทองคลองเดิม

   ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก

   -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,874 ลบ.ม.

05314-3 (2) ขุดลอกคลองวัดนาคปรก 359,700             บาท

-  ขุดลอกคลอง กวางประมาณ 3 - 4 ม.

   ยาวประมาณ 754 ม. จากระดับทองคลองเดิม

   ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก

   -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,584 ลบ.ม.

834,400             

5,188,400                           

2,554,000          

2,554,000          

529,400             

1,663,200          

361,400             

2,634,400          

2,634,400          

1,800,000          
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงาน

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดอุุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 6 เครื่อง 153,060             บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

1,428,560                           

1,275,500          

1,275,500          

895,000             

73,800              

153,060             

153,060             

153,060             

306,700             
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งานพฒันาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนอาสาสมคัรผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนกรรมการชุมชน

    1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก คารับรอง

    1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดอุุปกรณการเรียนการสอน

คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนยเด็กเล็ก)

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการชุมชน 3,450,000           บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 2,804,400           บาท

07199-2 (3) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 873,900             บาท

07199-3 (4) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 100,000             บาท

07199-4 (5) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี 500,000             บาท

07199-5 (6) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน

ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600             บาท

07199-6 (7) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ดานพัฒนาสังคม 585,200             บาท

07199-7 (8) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000               บาท

07199-8 (9) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 230,200             บาท

07199-9 (10) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000               บาท

07199-10 (11) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร 180,000             บาท

07199-12 (12) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัตงิาน 567,000             บาท

540,400             

538,000             

9,835,300          

3,625,400          

3,625,400          

2,547,000          

13,460,700                         
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-11

439,500             บาท

คาใชจายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก

 สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสงูอายุและคนพิการ

439,500             

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 439,500                              
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดสํุานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1

127,550             บาท

74,000              

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 5 เครื่อง

468,450                              

340,900             

340,900             

11,700              

255,200             

127,550             

127,550             

127,550             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปยรายบุคคลฯ

    1.2 คาวัสดุ บาท

คาจัดซื้อตัวอยางผักสดและผลไม

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2

165,100             บาท

165,100             

860,400             

820,800             

39,600              

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

1,025,500                           

860,400             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900               บาท

85,900                               

85,900              
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

    1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ คารับรอง

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-3

167,400             บาท

คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสทิธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

167,400             

402,200                              

234,800             

234,800             

75,200              

159,600             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000             บาท

100,000                              

100,000             
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งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดสํุานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

642,900                              

642,900             

58,200              

179,700             

405,000             

642,900             
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คานิตยภัต

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมโรงเรียน

คาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยฯ

คาซอมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสวนตัวของเดก็อนุบาล

คาเครื่องหมายสัญลักษณของสถานศึกษาฯ

คาวัสดอุุปกรณการสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-36 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 7 เครื่อง 178,570             บาท

05203-1 (2) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500               บาท

โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม

05101-2 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)          

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด          

30,000 บีทียู 2 เครื่อง 94,400               บาท

โรงเรียนวัดมะพราวเตี้ย

05101-6 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)          

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด          

30,000 บีทียู 1 เครื่อง 47,200               บาท

20,243,000         

594,800             

5,465,600          

1,392,070          

1,392,070          

1,392,070          

73,316,070                         

29,103,400         

23,637,800         

2,800,000          
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โรงเรียนวัดทองศาลางาม

05101-7 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)          

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด            

20,000 บีทียู 1 เครื่อง 35,500               บาท

05218-9 (6) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 

300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000             บาท

โรงเรียนวัดกําแพง

05109-19 (7) ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 2 ตู 13,400               บาท

โรงเรียนวัดโตนด

05199-15 (8) โตะเกาอี้สแตนเลสสําหรับโรงอาหาร 14 ชุด 252,000             บาท

โรงเรียนวัดประดูบางจาก (พวงอุทิศ)

05199-16 (9) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 

ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง 38,000               บาท

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)

05199-18 (10) โตะเกาอี้สแตนเลสสําหรับโรงอาหาร 13 ชุด 234,000             บาท

โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา)

05199-5 (11) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 

ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง 38,000               บาท

โรงเรียนวัดโคนอน

05203-10 (12) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500               บาท

โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร

05203-11 (13) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500               บาท

โรงเรียนวัดตะลอม

05203-13 (14) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500               บาท

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 9,788,600           บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 18,894,000         บาท

28,682,600         
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4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 226,000             บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการประชุมครู 11,600               บาท

07106-1 (3) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ

โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 3,778,800           บาท

07109-1 (4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต 34,600               บาท

07124-1 (5) คาใชจายในการจัดประชมุสัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 107,700             บาท

07125-1 (6) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 29,100               บาท

07126-1 (7) คาใชจายในการสงเสริมสนบัสนุนใหนักเรียนสรางสรรค

ผลงานเพื่อการเรียนรู 154,300             บาท

07199-1 (8) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 5,000                 บาท

07199-2 (9) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 2,544,000           บาท

07199-3 (10) คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน 360,000             บาท

07199-4 (11) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 5,616,000           บาท

07199-5 (12) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 270,000             บาท

07199-6 (13) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200               บาท

07199-7 (14) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600               บาท

07199-8 (15) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 406,000             บาท

07199-9 (16) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 427,100             บาท

07199-10 (17) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 60,000               บาท

14,138,000         
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 เพื่อทดรองจายเปน

เงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว และ

เงินอ่ืนที่เบิกจายในลกัษณะเดียวกัน สําหรับงวด

เดือนกรกฎาคม 2564 14,737,900         บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 เพื่อทดรองจายเปน

เงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว และ

เงินอ่ืนที่เบิกจายในลกัษณะเดียวกัน สําหรับงวด

เดือนสงิหาคม 2564 14,674,900         บาท

29,412,800         

29,412,800                         


