
          สํานักงานเขตหนองแขม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตาม

ความตองการของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน

สงเสริมใหเกิดการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ 

และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

สํานักงานเขตมอีํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทาง

ระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ 

การสาธารณูปการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการ

ศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษา
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค

และสิทธิเสรีภาพของประชาชนการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบ

เรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนท่ีดิน

การจัดเก็บรายได การบังคบัการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง

เปนธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเรื่องรองทกุขของประชาชน และประสานงานในสวนท่ีเกี่ยวของ 1,400            เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 456              ครั้ง

- การดาํเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 80                รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความ

  รับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 6                  ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนท่ีที่หนวยงานรับผิดชอบ 62,900          ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 382              ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศกึษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศกึษา 8,600            ราย



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (17) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (12) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (2)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

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

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (299) - ลูกจางประจํา (33)

- ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (184) - ลูกจางช่ัวคราว (1)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (17) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (55) - ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (4)

- ลูกจางช่ัวคราว (12) - ลูกจางช่ัวคราว ( ) - ลูกจางช่ัวคราว (2)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (15)

- ลูกจางประจํา (26)

- ลูกจางช่ัวคราว (39)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตหนองแขม

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 394,195,600       394,195,600       

งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                   -                   

งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ -                   -                   

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 29,230,400         29,230,400         

      423,426,000                    -         423,426,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 393,712,700    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 482,900          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 289,400          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 193,500          บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 192,153,200       192,153,200       

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 10,403,460         10,403,460         

งานปกครอง 1,084,700          1,084,700          

     และสารเสพติด 108,500             108,500             
งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,879,900          1,879,900          

งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 956,320             956,320             

งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได 1,205,700          1,205,700          

งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด 19,831,400         19,831,400         

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 718,400             718,400             

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 4,335,600          4,335,600          

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว 6,613,600          6,613,600          

งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี 4,069,500          4,069,500          

งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย 184,900             184,900             

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา 1,510,900          1,510,900          

งานบํารุงรักษาซอมแซม 9,840,800          9,840,800          

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 5,600,200          5,600,200          

งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน 2,696,400          2,696,400          

งานพัฒนาชมุชนและบริการสังคม 47,525,700         47,525,700         

 ผูสูงอายุและคนพิการ 193,500             193,500             

งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสขุาภิบาล 1,504,420          1,504,420          

งานสขุาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 165,100             165,100             

80,900              80,900              

100,000             100,000             
งานปองกันและควบคุมโรค 469,500             469,500             

งานบริหารท่ัวไปฝายการศกึษา 897,100             897,100             
งานงบประมาณโรงเรียน 80,065,900         80,065,900         

394,195,600      -                 394,195,600      

การจัดบริการของสํานักงานเขต

สํานักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

     คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา

คาใชจายในการจัดสวัสดกิาร การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน
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ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

29,230,400         29,230,400       

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 29,230,400       -                 29,230,400       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 152,140,400    36,720,100   3,292,700         192,153,200        

งบดําเนินงาน 110,097,750      7,507,400     117,605,150        

งบลงทุน 13,099,850    13,099,850         

งบเงินอุดหนุน 39,574,600          39,574,600         

งบรายจายอื่น 60,993,200          60,993,200         

รวมงบประมาณ    152,140,400    36,720,100      113,390,450     7,507,400    13,099,850          39,574,600         60,993,200         423,426,000

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจาย

ในลักษณะงบดังกลาว

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท   196,225,900 192,153,200    

เงินงบประมาณ บาท   196,225,900 192,153,200    

เงินนอกงบประมาณ บาท

สํานักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับ

มอบหมายและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสอื เรื่อง            14,200              14,300            14,400            14,500            14,550

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง              1,350                1,420              1,470             1,500             1,520

จัดประชุมประชาคมเขต/

ประชุมอื่นๆ

ครั้ง                  -                      -                    -                    -                    -   

ประชาสัมพันธ เรื่อง              1,350                1,400              1,450             1,480             1,500

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร 

สถานที่ของเขต

ตร.ม.            16,253              16,253            16,253            16,253            16,253

ปฏิบัติงานดานความ

รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

เรื่อง                   1                     2                    2                   2                   2

รวมทั้งสิ้น บาท     10,530,690 10,403,460      

เงินงบประมาณ บาท     10,530,690 10,403,460      

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานปกครอง - รหัส 1300002

การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับ

สวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน

เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ ราย 58                 60                   66                 70                73                

สมาคม ศาลเจา

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย                195                  205                215                226                230

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนในระดับมากรอยละ                  -                      -                    -                    -                    -   

อบรมอาสมัครปองกันภัย คน                  50                    50                  50                 50                 50

ฝายพลเรือน

งานทะเบียนพาณิชย ราย                  -                      -                    -                    -                    -   

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                  50                    65                  65                 70                 75

งานปองกันและบรรเทา       ราย/ครั้ง 20                 20                   20                 20                20                

สาธารณภัย

งานดานยาเสพติด ราย                260                  270                280                290                300

รวมทั้งสิ้น บาท 9,455,610      1,084,700        

เงินงบประมาณ บาท 9,455,610      1,084,700        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



6

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

เพ่ิมขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร รอยละ 65                   

ในการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท 108,500          

เงินงบประมาณ บาท 108,500          

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม

108,500                                

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



7

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสยีสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย            24,600              24,800            25,000            25,200            25,400

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว ราย 23,500           24,000             24,500           25,000           25,500           

ประชาชน

บริการทะเบียนทั่วไป ราย              4,500                4,700              4,900             5,000             5,200

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน รอยละ                  -                      -                    -                    -   

ในระดับมาก-มากที่สุด

ความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ -                -                  -                -               

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ในระดับมาก-มากที่สุด

การจัดทําและปรับปรุง ราย 6                  6                    6                   6                  6                  

ทะเบียนประวัติบุคคล

ที่มิไดมีสัญชาติไทย

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ ครั้ง 37                 39                   40                 42                44                

นอกสถานที่

รวมทั้งสิ้น บาท       9,052,600 1,879,900        

เงินงบประมาณ บาท 9,052,600      1,879,900        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

ภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณ

เพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลงั จัดทํา

และบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลงั การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลอง

ทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ 

และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย            62,279              62,590            62,902            63,216            63,300

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ              2,590                2,602              2,615             2,628             2,700

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา              5,818                5,847              5,876             5,905             5,900

บริหารงบประมาณ บาท 428,537,900     428,452,000       430,594,200     432,747,100     435,000,000     

ของสํานักงานเขต

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง                  39                    39                  39                 39                 39

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. เรื่อง/                  24                    24                  24                 24                 24

และสํานักงานตรวจสอบภายใน ฉบับ

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน รอยละ                100                  100                100                100                100

ภายในกําหนดเวลา

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ ราย

การเงิน การคลัง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น บาท       6,068,600 956,320          

เงินงบประมาณ บาท 6,068,600      956,320          

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลงั, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

วัตถุประสงค : เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงาน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชา

ทรัพยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

สิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย              5,000                5,000              5,000             5,000             5,000

จํานวนผูเสยีภาษีรายใหม ราย                200                  150                100                 50             2,000

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย            20,000              25,000            30,000            35,000            25,000

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน ราย                850                  800                750                830                850

ภาษีปาย

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน  ราย

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษี

โรงเรือนและที่ดิน

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน ราย 6,000             8,000               10,000           12,000           3,000            

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ใน รอยละ

ดําเนินการยึดและอายัด ราย              1,500                2,000              2,500             3,000             2,000

รับอุทธรณการประเมิน รอยละ                  30                    40                  50                 60                100

และคืนภาษีลดลง (จาก

จํานวน

รายของ

ปที่

ผานมา)

รวมทั้งสิ้น บาท       6,233,600 1,205,700        

เงินงบประมาณ บาท 6,233,600      1,205,700        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมาย

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

หรือสวนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.                182                  182                182                182                182

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                350                  400                450                500                500

จัดประชุมภายใน ครั้ง                  24                    24                  24                 24                 24

ประสานงานและรวม ครั้ง                400                  450                500                550                600

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ราย            63,580              63,800            64,000            64,500            65,000

และขนถายปฏิกูล

รวมทั้งสิ้น บาท     23,213,680 19,831,400      

เงินงบประมาณ บาท 23,213,680    19,831,400      

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม  ไดรับการสนับสนุนใหประสบ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงาน

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

สะพานลอยคนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ

และสถานที่จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตร.กม. 8                  8                    8                   8                  8                  

ตรอก ซอย

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                   2                     2                    2                   2                   2

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง                  10                    12                  12                 12                 12

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง                  15                    17                  17                 17                 17

ความพึงพอใจผูสัญจร รอยละ 90                 90                   90                 90                90                

ในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท     27,341,310 718,400          

เงินงบประมาณ บาท 27,341,310    718,400          

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สาํคัญ

วัตถุประสงค : เพ่ือใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี
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งานเก็บขยะขนมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

มูลฝอย จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถาย

ไปยังศูนยกําจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บคาธรรมเนียม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน            64,000              65,000            67,000            68,000            69,000

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ 1,750             1,800               1,850             1,900            1,950            

ครั้ง

บริการดูดไขมัน ลบ.ม.                550                  600                650                700                750

/ครั้ง

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล คนั/คัน                   7                     7                    7                   7                   7

และดูดไขมัน

ความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ                  90                    90                  90                 90                 90

ขนถายสิ่งปฏิกูล ในระดับ

มาก - มากที่สุด

ความพึงพอใจผูใชบริการ รอยละ                  90                    90                  90                 90                 90

ดูดไขมัน ในระดับ

มาก - มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท     47,240,610 4,335,600        

เงินงบประมาณ บาท 47,240,610    4,335,600        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหพ้ืนที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขน

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : เพ่ือใหพ้ืนที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง

และตนไมริมทางเทา ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการ 

ที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.            25,000              25,000            25,000            25,000            25,000

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน              3,500                3,500              3,500             3,500             3,500

รดน้ํา ลบ.ม.      17,000,000        17,000,000       17,000,000      17,000,000      17,000,000

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                  65                    70                  75                 80                 85

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง                  30                    35                  40                 45                 50

รวมทั้งสิ้น บาท     32,837,700 6,613,600        

เงินงบประมาณ บาท 32,837,700    6,613,600        

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ

กับงานดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี ผูกระทําผิด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                  15                    15                  15                 15                 15

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย              1,300                1,300              1,300             1,300             1,300

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน/ครั้ง                365                  365                365                365                365

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน/ครั้ง                365                  365                365                365                365

รวมทั้งสิ้น บาท 6,230,740      4,069,500        

เงินงบประมาณ บาท 6,230,740      4,069,500        

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

หาบเร และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ 

ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผูกระทําความผิด  ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย 

ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/              2,190                2,190              2,190             2,190             2,190

คน

ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทํา จุด/ราย

การคาในที่สาธารณะ

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข เรื่อง 400               400                 400               400               400               

ขอรองเรียน/รองทุกข

ตรวจความปลอดภัยขอ จุด/ราย                  13                    13                  13                 13                 13

งชุมชน/จุดเสี่ยง

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/                800                  800                800                800                800

คน

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/                624                  624                624                624                624

คน

รวมทั้งสิ้น บาท 10,197,560    184,900          

เงินงบประมาณ บาท 10,197,560    184,900          

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่

เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข / เรื่อง                305                  300                300                300                150

รองเรียน

ควบคุมการใชยานพาหนะ คนั                  12                    10                  10                 10                 10

สํารวจ ออกแบบ ประมาณ โครงการ                   3                     6                  10                 10                 10

ราคา ควบคุม

รวมทั้งสิ้น บาท 3,147,780      1,510,900        

เงินงบประมาณ บาท 3,147,780      1,510,900        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไป

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐาน

และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสราง ราย 268               200                 200               200               250               

อาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ตรวจสอบอาคาร อาคาร 20                 20                   20                 20                20                

ดานความปลอดภัยอาคาร

9 ประเภท

พิจารณาอนุญาตดัดแปลง ราย 15                 5                    5                   5                  5                  

รื้อถอนอาคาร

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ราย                   3                     3                    3                   3                   3

ทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/

ถมดิน/ขุดดิน

ตรวจสอบ/แกไข ครั้ง                  36                    30                  30                 30                 30

เรื่องรองทุกข/รองเรียน

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่

สาธารณะ

ครั้ง                150                  150                150                150                150

รวมทั้งสิ้น บาท       4,217,120

เงินงบประมาณ บาท 4,217,120       

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน

วัตถุประสงค : เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



18

งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”   

เครื่องจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                200                  200                200                200                200

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                200                  200                200                200                200

ซอมแซม บํารุงรักษา จุด 60                 20                   20                 20                20                

ปายบอกชื่อซอย คลอง ถนน

และกระจกโคง และสัญญาณ

จราจร

ซอมแซม บํารุงรักษา ครั้ง 7                  7                    7                   7                  7                  

เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา

ยานพาหนะ

ดําเนินตรวจสอบ/แกไข เรื่อง 10                 50                   50                 50                50                

ขอรองทุกข, รองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท 12,396,900    9,840,800        

เงินงบประมาณ บาท 12,396,900    9,840,800        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยาง

สะดวก

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอลฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการ

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

มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง 

โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง 

บึงรับน้ําระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา

สูบระบายน้ํา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                200                  250                300                300                300

ลางทําความสะอาด เมตร            28,612              30,000            30,000            30,000            30,000

ระบบทอระบายน้ํา

เก็บวัชพืช, ขยะ, เมตร                  -                24,331            24,331            24,331            24,331

เปดทางน้ําไหล

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.

ม.

           15,000              15,000            15,000            15,000            15,000

ดําเนินตรวจสอบ/แกไข เรื่อง                  77                    70                  70                 70                 70

ขอรองทุกข ,รองเรียน

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/ รอยละ 70                 75                   80                 85                80                

จุดออนน้ําทวม ในระดับ

มาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท 19,627,000    5,600,200        

เงินงบประมาณ บาท 19,627,000    5,600,200        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

สวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจและเย่ียมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ              2,800                2,950              2,980             3,000             3,000

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                195                  200                200                200                200

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย

จายเบ้ียผูพิการ ราย              3,203                3,203              3,203             3,203             3,203

จายเบ้ียผูสงูอายุ ราย            23,122              23,122            23,122            23,122            23,122

จายการจัดการศพ ราย 72                 72                   72                 72                72                

ผูสูงอายุตามประเพณี

จายโครงการเงินอุดหนุน ราย                739                  750                770                800                800

เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้ง                   6                     6                    6                   6                   6

สภาเยาวชนเขต

จัดประชุมแผนพัฒนา ครั้ง                   4                     4                    4                   4                   4

คุณภาพชีวิตผสงูอายุ

รวมทั้งสิ้น บาท 4,317,500      2,696,400        

เงินงบประมาณ บาท 4,317,500      2,696,400        

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง,

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและ

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

ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสู

ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู     

ประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนยสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                  71                    71                  71                 71                 71

จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ แหง                  18                    19                  19                 19                 19

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                  50                    50                  50                 50                 50

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                  12                    12                  12                 12                 12

สํารวจและตรวจเย่ียมชุมชน ครั้ง                720                  720                720                720                720

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                  11                    11                  11                 11                 11

ผูเขารวมกิจกรรม คน 1,500             1,600               1,700             1,800            1,800            

ออกกําลังกาย

ผูใชบริการบานหนังสือ คน

ผูใชบริการลานกีฬา คน              1,500                1,600              1,700             1,800             1,800

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย

จัดกิจกรรมวันสําคัญและ ครั้ง 6                  6                    6                   6                  6                  

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

อนุมัติโครงการที่ขอใช โครงการ                  42                    42                  42                 42                 42

เงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ กทม.

สงเสริมการบริหาร ราย              1,200                1,300              1,400             1,400             1,400

เงินออมครอบครัวและ

แกไขปญหาหนี้สิน

ดําเนินการขับเคลื่อน ครั้ง 71                 71                   71                 71                71                

ดานยาเสพติด

ดําเนินการกองทุน กองทุน                   1                     1                    1                   1                   1

สวัสดิการกองทุน

รวมทั้งสิ้น บาท 52,133,800    47,525,700      

เงินงบประมาณ บาท 52,133,800    47,525,700      

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ    รหัส 1300017-07199-9

ที่ 3.1 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับ

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น

 (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ

และผูพิการ

งบประมาณทั้งสิ้น 193,500          บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ       เพ่ิมขึ้น                   5                     5

และผูดอยโอกาสที่ไดรับ        รอยละ

สวัสดิการและการสงเคราะห

เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป

ที่ผานมา

รวมทั้งสิ้น บาท 193,500          

เงินงบประมาณ บาท 193,500          

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอย

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่

เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสอืรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียน

สุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                200                  200                200                200                200

ควบคุมการใชยานพาหนะ คนั                   5                     5                    5                   5                   5

งานการออก/ตอใบอนุญาต/ ฉบับ 800               800                 800               800               800               

หนังสือรับรองการแจงตาม

พรบ.การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึง

การจดทะเบียนสุนัขและ

ออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง

รวมทั้งสิ้น บาท 2,241,980      1,504,420        

เงินงบประมาณ บาท 2,241,980      1,504,420        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

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

วัตถุประสงค : เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบ

ทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุง

และจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตราย

ที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัย

ดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภค ในเรื่องสลากอาหารเครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรค

พิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงาน

กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่ ครั้ง 11 11 11 11 11

จําหนายอาหาร สถานที่

สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย

จําหนายอาหาร

การตรวจสอบความปลอดภัย ครั้ง 7 7 7 7 7

ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพ

อาหาร+เก็บตัวอยางอาหาร

สงหองแลป+ตรวจรับรอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร)

การตรวจสุขลักษณะสถาน ครั้ง 100 100 100 100 100

ประกอบการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพใน 13 กลุม

กิจการ 146 ประเภท

การตรวจสอบเฝาระวังดาน ครั้ง

สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน เชน สาร

เคมีรั่ว การทํางานผิดกฎหมาย

การสงเสริมความรูดานอาชีว- ครั้ง 5                  5                    5                   5                  5                  

อนามัยและความปลอดภัย

แกผูประกอบการ พนักงาน 

คนงาน

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข ครั้ง 100 100 100 100 100

ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการบังคบัใช

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาออก/ตออายุ ราย 100               100                 100               100               100               

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหาร สะสมอาหาร

(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

พิจารณาออก/ตออายุ ราย 100               100                 100               100               100               

ใบอนุญาตสถานประกอบ

กิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา ครั้ง 5                  5                    5                   5                  5                  

สาธารณะ

รวมทั้งสิ้น บาท 1,820,760      165,100          

เงินงบประมาณ บาท 1,820,760      165,100          

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย      รหัส 1300019-07199-1

เมืองสุขภาพดี (HealthyCity) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอน

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา

เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

ใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหาร รอยละ 96                   

ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ

การปนเปอนเชื้อโรค

รอยละของตัวอยางอาหาร รอยละ                    98

ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ

การปนเปอนสารพิษ

รวมทั้งสิ้น บาท 80,900            

เงินงบประมาณ บาท 80,900            

เงินนอกงบประมาณ บาท

80,900                                 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่       รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟู

 ูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 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

รอยละของนักเรียนมี รอยละ 60                   

ภูมิคุมกันยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท 100,000          

เงินงบประมาณ บาท 100,000          

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

100,000                       
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค : เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากเมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งให

ประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคตดิตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ 

และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูรระบบการรักษา

การฉีดวัคซนี/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, 

ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะ ครั้ง 7 7 7 7 7

สุสานฌาปนสถาน

การตรวจสอบสถานที่ ครั้ง

เลี้ยงสัตวและปลอยสัตว

รณรงค กําจัดและทําลาย ครั้ง                120                  120                120                120                120

แหลงลูกน้ํายุงลาย

ลงพื้นที่ฉีดพนหมอกควัน ครั้ง                100                  100                100                100                100

กําจัดยุง

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทําหมัน ครั้ง                  20                    20                  20                 20                 20

จับสุนัข

รณรงคปองกันการติด ครั้ง                   2                     2                    2                   2                   2

เชื้อเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ

ตรวจสอบ แนะนํา และ ครั้ง 2                  2                    2                   2                  2                  

ประชาสัมพันธ เพื่อควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไข

เรื่องรองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท 1,832,460      469,500          

เงินงบประมาณ บาท 1,832,460      469,500          

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคมุลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคตดิตอตามฤดูกาล, ประสาน
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ

กับงานดานธุรการตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุ

ครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเย่ียมสถานศึกษา การจัด

ประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษา

ใหแกเด็กครบเกณฑ 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                  20                    20                  20                 20                 20

จัดประชุมภายในฝาย ครั้ง 12                 12                   12                 12                12                

การศึกษาและโรงเรียนใน

สังกัด ตรวจเย่ียมสถานศึกษา

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน                   6                     6                    6                   6                   6

จํานวนนักเรียน คน              8,780                8,600              8,600             8,600             8,600

ตรวจเย่ียมสถานศึกษา ครั้ง                  30                    30                  30                 30                 30

รวมทั้งสิ้น บาท 11,696,500    897,100          

เงินงบประมาณ บาท 11,696,500    897,100          

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนํา

ศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศกึษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล

หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรียนไดรับการ

ชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน              6,900                6,900              6,900             6,900             6,900

นักเรียน ม.1-ม.3 คน              1,741                1,700              1,700             1,700             1,700

นักเรียน ม.4-ม.6 คน

สอนวายน้ํา คน                931                  930                930                930                900

อบรมนายหมูลูกเสือ คน                240                  240                240                240                240

และยุวกาชาด

สนับสนุนอาหารกลางวัน มื้อ                200                  200                200                200                200

ของนักเรียนมัธยม

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                200                  200                200                200                200

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                  35                    35                  35                 35                 35

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.ม.            14,727              58,908            58,908            58,908            58,908

รวมทั้งสิ้น บาท 66,821,800    80,065,900      

เงินงบประมาณ บาท 66,821,800    80,065,900      

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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.

งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 48,937,800   บาท

01102-1  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนระดับ 2,983,000    บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 321,600       บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 699,600       บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 49,800         บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 23,600         บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 92,384,800   บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 4,670,200    บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,349,400    บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 715,400       บาท

01206-2 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 5,200          บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 26,790,000   บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 3,845,900    บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 6,084,200    บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,371,900    บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,785,600    บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 135,200       บาท

192,153,200                   

192,153,200         

53,015,400          

99,125,000          

36,720,100          

สํานักงานเขตหนองแขม

394,195,600         

3,292,700            



32

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา-

ความปลอดภัย คาจางทําความสะอาดอาคาร

คาบํารุงรกัษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครวั และงานสวน

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    2.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

     (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน

     ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง 91,000         บาท

05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

     ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย 1 เครื่อง 30,510         บาท

05105-2 (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

     แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 2 เครื่อง 17,800         บาท

05198-3 (4) เกาอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเทาแขน 

     แบบปรับระดับได 6 ตัว 13,200         บาท

    2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05308-5 ปรับปรงุสํานักงานเขตหนองแขม 1,971,000    บาท

- ปรับปรงุอาคารสํานักงาน 1 ตามแบบเลขที่

  นข.35/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรงุอาคารสํานักงาน 2 ตามแบบเลขที่

   นข.36/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรงุทางเชื่อมอาคาร ตามแบบเลขที่

   นข.37/2566 จํานวน 1 งาน

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 คาใชจายในการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองคการ 388,300       บาท

934,850              

2,686,000            

2,123,510            

2,123,510            

152,510              

1,971,000            

10,403,460                     

7,891,650            

5,205,650            

387,400              

3,883,400            

388,300              
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-2 (1) คาใชจายในการอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

     ฝายพลเรอืน (หลักสูตรทบทวน) 41,500         บาท

07110-1 (2) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการ

     อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000       บาท

1,084,700                      

691,200              

691,200              

691,200              

393,500              
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกัน

และแกไขปญหายาและสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 108,500       บาท

108,500                         

108,500              



35

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคลฯ

คาซอมแซมครภุัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาตัดเย็บชุดแตงกายเจาหนาที่

ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยบริหารราชการฉับไว

ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1,879,900                      

1,879,900            

1,879,900            

425,100              

817,700              

637,100              
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย

     2 เครื่อง 51,020         บาท

05119-2 (2) เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 

     สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000         บาท

05199-3 (3) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงใตเพดาน 

     หรอืแบบติดผนัง หรอื แบบเคลื่อนยาย 

     (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) 2 เครื่อง 94,000         บาท

307,900              

57,000                

282,600              

148,800              

160,020              

160,020              

956,320                         

796,300              

647,500              

160,020              
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน

ในฝายรายได สํานักงานเขตหนองแขม

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

271,500              

605,400              

1,205,700                      

1,205,700            

600,300              

117,000              

211,800              
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน 

แบบพิมพ ฯลฯ

19,831,400                     

19,831,400          

19,831,400          

9,976,800            

76,300                

9,778,300            
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    คาวัสดุ บาท

คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุในการรกัษาความสะอาด

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาเคร่ืองแตงกาย

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป

มูลฝอยอินทรียเพ่ือนํามาใชประโยชน 50,000         บาท

668,400              

50,000                

718,400                         

668,400              

668,400              
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภท

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุในการรกัษาความสะอาด

คาวัสดุอุปกรณในการขนถายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ในชุมชน 59,700         บาท

4,335,600                      

4,275,900            

4,275,900            

2,682,000            

744,200              

849,700              

59,700                
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรกัษาตนไม

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรกัษา ปรับปรงุ

และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 1,000,000    บาท

1,445,600            

243,300              

3,794,700            

130,000              

1,000,000            

6,613,600                      

5,613,600            

5,483,600            
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

4,069,500                      

4,069,500            

4,069,500            

3,432,300            

90,600                

546,600              
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ

2. คาใชสอย บาท

คารับรอง

3. คาวัสดุ บาท

คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

184,900              

184,900              

10,000                

700                    

174,200              

184,900                         
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

3. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ

1,510,900                      

1,510,900            

1,510,900            

993,000              

77,700                

440,200              
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน

และสิ่งสาธารณประโยชน

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสําหรับหนวยบรกิารเรงดวน

กรงุเทพมหานคร (Best)

คาวัสดุกอสราง

คาเคร่ืองแตงกาย

คาวัสดุเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

2. งบลงทุน บาท

    2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

    แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

    ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง 58,500         บาท

05208-1 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

    กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

    สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

    แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน 850,000       บาท

2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05399-3 ปรับปรงุซอยเพชรเกษม 110 แยก 4-3-4 

จากบานเลขที่ 36 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

บริเวณบานเลขที่ 25 2,579,000    บาท

- ทุบร้ือผิวจราจรเดิมพรอมขนยาย พ้ืนที่ประมาณ 820 ตร.ม.

- สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง

  0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 185 ม.

- สรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง

  0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พรอมฝารางวี 

  ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 20 บอ

- สรางทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม.

   ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 50 ม.

3,353,300            

3,333,300            

2,059,000            

1,274,300            

20,000                

3,487,500            

9,840,800                      

3,487,500            

908,500              

2,579,000            
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- สรางบอพักทอลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พรอมฝารางวี 

  ตามแบบเลขที่ นข.27/2561 จํานวน 20 บอ

- สรางชั้นพ้ืนฐานหินคลุกบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

  ตามแบบ มท.-01 พ้ืนที่ประมาณ 503 ตร.ม.

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

  พื้นที่ประมาณ 503 ตร.ม.

- สรางรางวี ค.ส.ล. สําหรบัผิวทางหนา 0.15 ม.

  พรอมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน ตามแบบ มน.-01 

  ยาวประมาณ 360 ม.

- สรางไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.  

  ตามแบบ นข.22/2557 พ้ืนที่ประมาณ 93 ตร.ม.

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรกัษาถนน ตรอก 

ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000    บาท

3,000,000            
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ

5,600,200            

1,183,900            

1,910,700            

2,505,600            

5,600,200                      

5,600,200            
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา

ความปลอดภัย คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคลฯ

คาจางทําความสะอาด ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น วัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05101-1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 

1 เครื่อง 52,000         บาท

2,696,400                      

2,644,400            

52,000                

52,000                

2,632,400            

800,700              

1,152,700            

679,000              

12,000                

52,000                



49

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนกรรมการชุมชน

    1.2 คาใชสอย บาท

คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะสงเสริมการเกษตร

คารับรอง

    1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนยเด็กเล็ก)

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1   (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

      ของคณะกรรมการชุมชน 5,310,000    บาท

07103-1   (2) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 100,000       บาท

07199-1   (3) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,613,700    บาท

07199-10   (4) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000       บาท

07199-2   (5) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานดานเด็ก 

      สตร ีผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600       บาท

07199-3   (6) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

      ดานพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-4   (7) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง

      ของกรงุเทพมหานคร 10,000         บาท

07199-5   (8) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรกัษสืบสาน

      วัฒนธรรมประเพณี 485,000       บาท

07199-6   (9) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด

      เทคโนโลยีการเกษตร 230,200       บาท

07199-7 (10) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก

      และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-8 (11) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000         บาท

47,525,700                     

37,910,000          

37,910,000          

29,236,800          

65,200                

8,608,000            

9,615,700            
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-9 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก 

สตร ีครอบครวั ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 193,500       บาท

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 193,500                         

193,500              
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    2. คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล ฯ

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ ฯลฯ

    3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย

    2 เครื่อง 51,020         บาท

05143-2 (2) โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชํานาญงาน,

    อาวุโส, ชํานาญการ 2 ชุด 18,000         บาท

1,504,420                      

1,435,400            

1,435,400            

11,700                

850,300              

573,400              

69,020                

69,020                

69,020                
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,100       บาท

165,100                         

165,100              



53

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 80,900         บาท

80,900                

80,900                          



54

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000       บาท

100,000                         

100,000              
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05123-3 เครื่องพนหมอกควันสะพายไหล

ที่ใชในงานสาธารณสุข 3 เครื่อง 225,000       บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา

โรคไขเลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 232,800       บาท

469,500                         

11,700                

11,700                

11,700                

225,000              

225,000              

225,000              

232,800              
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

    3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 13,500         บาท

07109-1 (2) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ

    ศูนยวิชาการเขต 26,200         บาท

857,400              

857,400              

441,000              

54,000                

362,400              

39,700                

897,100                         
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คานิตยภัต

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา

ความปลอดภัยโรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาซอมแซมโรงเรยีน คาจางทําความสะอาด

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว 

ของเด็กอนุบาล คาเครื่องหมายสัญลักษณ

ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

คาสารกรองเครื่องกรองน้ํา ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท

2. งบลงทุน บาท

    2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 

2 เครื่อง (โรงเรียนมนตจรสัสิงหอนุสรณ) 55,800         บาท

2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-10 (1) ปรับปรงุโรงเรยีนวัดอุดมรังสี 854,000       บาท

     - ปรับปรงุหองน้ํานักเรียนอนุบาล 

       ตามแบบเลขที่ นข.1/2566 จํานวน 1 งาน 

05304-11 (2) ปรับปรงุโรงเรยีนวัดศรีนวลธรรมวิมล 1,994,000    บาท

     - ปรับปรงุบริเวณทางเดินระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 

       ตามแบบเลขที่ นข.5/2566 จํานวน 1 งาน

     - ปรับปรงุทางเดินรอบอาคาร 5 

       ตามแบบเลขที่ นข.6/2566 จํานวน 1 งาน

     - ปรับปรงุหลังคาและฝาเพดาน อาคาร 3 

       ตามแบบเลขที่ นข.7/2566 จํานวน 1 งาน

     - ปรับปรงุหลังคาโครงเหล็กโคงบริเวณโรงอาหาร 

       ตามแบบเลขที่ นข.9/2566 จํานวน 1 งาน

     - ปรับปรงุพ้ืนสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ นข.10/2566 

       จํานวน 1 งาน

3,905,200            

6,982,800            

6,982,800            

55,800                

6,927,000            

80,065,900                     

17,173,400          

13,268,200          

2,480,000            

10,080,600          

707,600              



58

05304-12 (3) ปรับปรงุโรงเรยีนบานขุนประเทศ 469,000       บาท

     - เสริมระดับพื้นอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.11/2566 

       จํานวน 1 งาน

05304-13 (4) ปรับปรงุโรงเรยีนมนตจรัสสิงหอนุสรณ 918,000       บาท

     - ปรับปรงุอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.15/2566

       จํานวน 1 งาน 

     - ปรับปรงุบริเวณทางเดินขางอาคาร 1 

       ตามแบบเลขที่ นข.16/2556 จํานวน 1 งาน

     ครภุัณฑ

     - ถังดักไขมันสําเร็จรูปชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 20 ลิตร

       (พรอมติดตั้ง) 4 ถัง

05304-14 (5) ปรับปรงุโรงเรยีนวัดหนองแขม 963,000       บาท

     - ปรับปรงุหลังคาอาคาร 5 ตามแบบเลขที่ 

        นข.26/2566 จํานวน 1 งาน

     - ปรับปรงุหลังคาอาคาร 6 ตามแบบเลขที่

        นข.27/2566 จํานวน 1 งาน

05304-15 (6) ปรับปรงุโรงเรยีนประชาบํารุง 1,729,000    บาท

     - ปรับปรงุปายชื่อโรงเรียนและประตูทางเขาโรงเรียน 

       ตามแบบเลขที่ นข.30/2566 จํานวน 1 งาน

     - ปรับปรงุระบบระบายน้ําหลังคา อาคาร 1 และอาคาร 2 

       ตามแบบเลขที่ นข.31/2566 จํานวน 1 งาน

     - ปรับปรงุทาสีอาคาร 1, อาคาร 2 และทางเชื่อมอาคาร 

       ตามแบบเลขที่ นข.32/2566 จํานวน 1 งาน

     - ปรับปรงุราวบันได อาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.33/2566

       จํานวน 1 งาน

     ครภุัณฑ

     - ถังดักไขมันสําเร็จรูป ชนิดตั้งพ้ืนหรือฝงดิน 

       ขนาด 120 ลิตร (พรอมติดตั้ง) 4 ถัง

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรยีน 14,170,600   บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

     กรุงเทพมหานคร 25,404,000   บาท

39,574,600          



59

4. งบรายจายอื่น บาท

07124-1   (1) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

       สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 61,500         บาท

07125-1   (2) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครอง

       เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 15,400         บาท

07126-1   (3) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

       สรางสรรคผลงานเพ่ือการเรยีนรู 86,600         บาท

07199-1    (4) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 10,000         บาท

07199-2    (5) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ

       และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 169,500       บาท

07199-3    (6) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรยีนดี อยางมีคุณภาพ 

       โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5,080,800    บาท

07199-4    (7) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 3,396,000    บาท

07199-5    (8) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 6,288,000    บาท

07199-6    (9) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชน

       เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

       สยามบรมราชกุมารี 50,000         บาท

07199-7 (10) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย

      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000         บาท

07199-8 (11) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

      กรุงเทพมหานคร 99,000         บาท

07199-9 (12) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

      กรุงเทพมหานคร 51,600         บาท

07199-10 (13) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 199,400       บาท

07199-11 (14) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 599,300       บาท

07199-12 (15) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 138,000       บาท

16,335,100          
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564

     เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา 

     คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะ

     เดียวกัน สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 14,620,100   บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564

    เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา 

    คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะ

    เดียวกัน สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 14,610,300   บาท

29,230,400                     

29,230,400          


