
          สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตาม

ความตองการของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน 

สงเสรมิใหเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใช

ทรัพยากรอยางคุมคาปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีเขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานเขต

มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

การจัดใหมแีละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณปูโภค และการกอสรางอื่น ๆ 

การสาธารณปูการ การสงเสรมิ และการประกอบอาชีพ การสงเสรมิการลงทุน การสงเสรมิการทองเท่ียว การจัด

การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรกัษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

การจัดใหมพีิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมี และบํารุงรักษา

สถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสรมิกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสรมิการมีสวนรวมของราษฎรการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครองดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน 

การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม 

มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต  

- การรบัเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 800              เร่ือง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 284              ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100              รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความ 6                 ครั้ง

  รับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 35,700          ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 15,900          ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานครประจําปการศึกษา 4,097           ราย



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 (7) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

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

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (282) - ลูกจางประจํา (32)

- ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (163) - ลูกจางช่ัวคราว (3)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (19) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (11)

- ลูกจางประจํา (41) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (5)

- ลูกจางช่ัวคราว (23) - ลูกจางช่ัวคราว (1) - ลูกจางช่ัวคราว (1)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (19)

- ลูกจางช่ัวคราว (21)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 293,458,600     293,458,600      

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                  -                  

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                  -                  

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม 26,189,400       26,189,400        

    319,648,000                  -        319,648,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 292,795,800    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 662,800          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 223,800          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 439,000          บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 168,025,700     168,025,700      

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 12,531,240       12,531,240        

52,900             52,900              

งานปกครอง 25,000             25,000              

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 931,000           931,000            

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 915,330           915,330            

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 2,009,260        2,009,260         

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 21,346,000       21,346,000        

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 497,700           497,700            

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 3,603,900        3,603,900         

งานดูแลสวนและพื้นที่สเีขียว 5,411,300        5,411,300         

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 4,356,320        4,356,320         

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 78,200             78,200              

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,483,700        1,483,700         

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง 21,000             21,000              

งานบํารุงรักษาซอมแซม 6,367,800        6,367,800         

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 3,421,300        3,421,300         

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 1,573,440        1,573,440         

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 9,978,800        9,978,800         

       คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส 439,000           439,000            

       ผูสูงอายุและคนพิการ

  งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 640,610           640,610            

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 795,100           795,100            

70,900             70,900              

100,000           100,000            

งานปองกันและควบคุมโรค 130,500           130,500            

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 640,500           640,500            

งานงบประมาณโรงเรียน 48,012,100       48,012,100        

293,458,600    -                293,458,600     

คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

  คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

  คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

การจัดบริการของสํานกังานเขต

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

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

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

26,189,400       26,189,400.00   

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 26,189,400      -                26,189,400       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนนุ รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 135,496,000   29,880,100   2,649,600     168,025,700     

งบดําเนินงาน 68,016,800   9,517,800     77,534,600       

งบลงทุน 8,124,700     8,124,700        

งบเงินอดุหนุน 18,503,600       18,503,600       

งบรายจายอื่น 47,459,400      47,459,400       

รวม

งบประมาณ   135,496,000   29,880,100   70,666,400     9,517,800      8,124,700       18,503,600      47,459,400      319,648,000

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023
วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร
เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจาย
ในลักษณะงบดังกลาว

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รวมทั้งสิ้น บาท   172,159,700 168,025,700  
เงินงบประมาณ บาท   172,159,700 168,025,700  
เงินนอกงบประมาณ บาท

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รับ-สง หนังสอื เรื่อง           25,241           26,221           27,001           27,880           28,000
รับเรื่องรองทุกข เรื่อง               557               562               567               572               577
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ ครั้ง               105               120               131               145               150
ประชาสัมพันธ เรื่อง             1,000             1,200             1,400             1,600             1,800
ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต ตร.ม.             7,318             7,318             7,318             7,318             7,318
ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทาง เรื่อง                  1                   1                  1                  1                  1
รวมทั้งสิ้น บาท    15,715,630 12,531,240   
เงินงบประมาณ บาท    15,715,630 12,531,240   
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1
วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1   เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพิ่มขึ้น
ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)
งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร รอยละ                 65
ดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
รวมทั้งสิ้น บาท          52,900
เงินงบประมาณ บาท          52,900
เงินนอกงบประมาณ บาท

52,900                      

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ราย 11                11                11                11                11                
ศาลเจา
รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย               320               350               385               425               470
ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน รอยละ
ในระดับมาก-มากที่สุด
อบรมอาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คน                 50                 50                 50                 50                 50
งานทะเบียนพาณิชย ราย               320               350               385               425               470
งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                 25                 30                 30                 30                 40
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/ครั้ง
งานดานยาเสพติด ราย               180               200               200               200               200
รวมทั้งสิ้น บาท      6,661,890 25,000         
เงินงบประมาณ บาท      6,661,890 25,000         
เงินนอกงบประมาณ บาท

เกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการ
สอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยงานดานยาเสพติด

วัตถุประสงค : เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง
การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
บริการทะเบียนราษฎร ราย           31,707           32,000           33,000           34,000           35,000
บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ราย           15,415           16,000           17,000           18,000           19,000
บริการทะเบียนทั่วไป ราย             2,744             2,800             2,900             3,000             3,100
ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน รอยละ                 99               100               100               100               100
ในระดับมาก-มากที่สุด
ความพึงพอใจผูรับบริการจุดเดียว รอยละ
เบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด
การจัดทําและปรับปรุงทะเบียน ราย                 80                 80                 80                 80                 80
ประวัติบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ ครั้ง
นอกสถานที่
รวมทั้งสิ้น บาท      7,326,800 931,000        
เงินงบประมาณ บาท      7,326,800 931,000        
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่
กําหนดหนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004
วัตถุประสงค : เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงาน
ภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณเพ่ือ
ประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงนิและจายเงินจากคลงั จัดทําและ
บริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทาง
การเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลาง
สําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รับชําระเงิน ราย             5,900             5,900             5,950             6,000             6,050
เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ             1,830             1,820             1,820             1,820             1,820
ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา             3,750             3,700             3,700             3,700             3,700
บริหารงบประมาณของสํานักงานเขต บาท    329,800,000    329,800,000    329,800,000    329,800,000    355,900,000
จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง                 40                 40                 40                 40                 40
จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. เรื่อง/                 26                 26                 26                 26                 26
และสํานักงานตรวจสอบภายใน
จัดทํารายงานการเงินเสร็จทันภายใน รอยละ               100               100               100               100               100
ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเงิน ราย
การคลัง งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น บาท      5,866,820 915,330        
เงินงบประมาณ บาท      5,866,820 915,330        
เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลงั, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



9

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005
วัตถุประสงค : เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมาย
กําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม
คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะ     ที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย             2,000             1,000             1,000             1,000               500
จํานวนผูเสยีภาษีรายใหม ราย             2,000             1,000             1,000             1,000               500
ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย             8,000           10,000           11,000           12,000           12,500
ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีปาย ราย               200               100               100               100               100
ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีบํารุง ราย               200               100               100               100               100
โรงเรือนและที่ดิน
ออกหนังสือเตือนผูคางชําระภาษีที่ดิน ราย               800               900               950             1,000             1,000
และสิ่งปลูกสราง
ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับมาก- รอยละ                 90               100               100               100               100
ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย
รับอุทธรณการประเมินและ รอยละ 
คืนภาษีลดลง (จาก

จํานวน
รายของป
ที่ผานมา)

รวมทั้งสิ้น บาท      6,457,520 2,009,260     
เงินงบประมาณ บาท      6,457,520 2,009,260     
เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง,
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

โดยจัดให มีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือ
สวนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.
รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                 73                 73                 73                 73                 50
จัดประชุมภายใน ครั้ง                 12                 12                 12                 12                 12
ประสานงานและรวมปฏิบัติงาน  ครั้ง                 24                 24                 24                 24                 24
กับหนวยงานหรือองคกรอื่น
การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน  ราย             2,840             2,840             2,840             2,840           35,239
มูลฝอยและขนถายปฏิกูล
รวมทั้งสิ้น บาท
เงินงบประมาณ บาท 18,786,000   21,346,000   

เงินนอกงบประมาณ บาท 18,786,000   21,346,000   

วัตถุประสงค : เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

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

คนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สาํคัญ และสถานที่
จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม.              2.53               2.53              2.53              2.53              2.53
จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                  1                   1                  1                  1                  1
ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง                 52                 52                 52                 52                 52
ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง                 17                 17                 17                 17                 17
ความพึงพอใจผูสัญจรในพ้ืนที่ รอยละ 80                80                80                80                80                
ระดับมาก-มากที่สุด
รวมทั้งสิ้น บาท    37,933,710 497,700        
เงินงบประมาณ บาท    37,933,710 497,700        
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008
วัตถุประสงค : เพ่ือใหพ้ืนที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย
จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศนูยกําจัดมูลฝอย
 โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
จัดเก็บมูลฝอย ตัน           37,499           37,499           37,499           37,499           37,800
บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./  1,467 ลบ.ม./  1,467 ลบ.ม./  1,467 ลบ.ม./  1,467 ลบ.ม./  1,850 ลบ.ม./
บริการดูดไขมัน ลบ.ม./  1,423 ลบ.ม./  1,423 ลบ.ม./  1,423 ลบ.ม./  1,423 ลบ.ม./  1,600 ลบ.ม./
จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน คัน/คัน                  4                   4                  4                  4                  4
ความพึงพอใจผูรับบริการขนถาย รอยละ                 80                 80                 80                 80                 80
สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูดไขมัน รอยละ                 80                 80                 80                 80                 80
ในระดับมาก-มากที่สุด
รวมทั้งสิ้น บาท    41,260,910 3,603,900     
เงินงบประมาณ บาท    41,260,910 3,603,900     
เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน



13

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

ริมทางเทา ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอ โดยจัดเก็บ
คาบริการ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.         478,625          478,625         478,625         478,625         478,625
ตัดแตงกิ่งตนไม ตน             5,500             5,500             5,500             5,500             5,500
รดน้ํา ลบ.ม.           14,400           14,400           14,400           14,400           15,000
ใหบริการตัดแตงตนไม ราย               200               200               200               200               220
ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง                 50                 50                 50                 50                 60
รวมทั้งสิ้น บาท    21,153,800 5,411,300     
เงินงบประมาณ บาท    21,153,800 5,411,300     
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหพ้ืนที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไม

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                 35                 35                 35                 35                 35
สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย               550               550               550               550               550
ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/ครั้ง               365               365               365               365               365
ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน/ครั้ง 365              365              365              365              365              
(จักรยานยนต)
รวมทั้งสิ้น บาท      8,397,350 4,356,320     
เงินงบประมาณ บาท      8,397,350 4,356,320     
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
ดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี ผูกระทําผิด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

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

หาบเร และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน 
จับกุมในกรณีที่พบผูกระทําความผดิ  ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่
จุดเสี่ยงภัย

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/             1,890             1,890             1,890             1,890             1,890
ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทําการคาในที่ จุด/ราย
ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข เรื่อง               140               140               140               140               140
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง จุด/ราย                  6                   6                  6                  6                  6
สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/               400               400               400               400               400
ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/
รวมทั้งสิ้น บาท      8,397,350 78,200         
เงินงบประมาณ บาท      8,397,350 78,200         
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

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

มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานดานธุรการ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง               100                 90                 90                 85                 80
ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                  8                   9                  9                  9                  9
สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการ                 12                 15                 15                 15                 12
รวมทั้งสิ้น บาท      1,621,720 1,483,700     
เงินงบประมาณ บาท      1,621,720 1,483,700     
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยาง

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

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

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและ
ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ    

ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง ราย               120               120               120               120               140
รื้อถอนอาคาร
ตรวจสอบอาคารดานความปลอดภัย อาคาร                  2                   2                  2                  2                  3
อาคาร 9 ประเภท
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน ราย                 24                 20                 20                 15                 10
อาคาร
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา ราย                  1                   1                  1                  1                  1
เชื่อมทอ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน
ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/ ครั้ง 100              90                90                85                95                
รองเรียน
ระวังแนวเขตและตรวจสอบ ครั้ง 59                60                55                50                57                
ที่สาธารณะ
รวมทั้งสิ้น บาท      3,246,690 21,000         
เงินงบประมาณ บาท      3,246,690 21,000         
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

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

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

สะดวก ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได        

เครื่องจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                  6                   5                  5                  5                  5
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด             1,340               800               800               800               800
ซอมแซม บํารุงรักษา ปายบอกชื่อซอย จุด 7                 5                  5                 5                 5                 
คลอง ถนน และกระจกโคง และ
สัญญาณจราจร
ซอมแซม บํารุงรักษา เครื่องจักรกล ครั้ง                  5                   7                  5                  7                  5
เครื่องสูบน้ํา ยานพาหนะ
ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ รองทุกข, เรื่อง                  1                   1                  1                  1                  1
รองเรียน
รวมทั้งสิ้น บาท      7,763,690 6,367,800     
เงินงบประมาณ บาท      7,763,690 6,367,800     
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยาง

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการ

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

และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ํา
จากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงค
ระบายน้ํา ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา   

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                 80                 72                 75                 78                 80
ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา เมตร           17,500           17,800           18,000           17,600           18,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.           24,523           24,523           24,523           24,523           24,523
ขุดลอกคลอง เมตร/             4,000             5,000             5,000             6,000             4,000
ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอรองทุกข, เรื่อง 40                42                42                42                40                
รองเรียน
ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออน รอยละ 80                85                85                85                90                
น้ําทวมในระดับมาก-มากที่สุด
รวมทั้งสิ้น บาท    15,213,300 3,421,300     
เงินงบประมาณ บาท    15,213,300 3,421,300     
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

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

ที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

และใหคําปรึกษา, สํารวจและเย่ียมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ               160               140               120               100               100

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                  7                   7                  7                  6                  6

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย             1,660             1,700             1,800             1,900             2,000
จายเบ้ียผูพิการ ราย             1,640             1,800             2,000             2,220             2,420

จายเบ้ียผูสงูอายุ ราย           14,300           15,500           16,500           17,500           18,500

จายการจัดการศพผูสูงอายุตาม ราย                 80               100               120               140               160
ประเพณี
จายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ ราย             1,250             1,550             1,850             2,200             2,500
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จัดประชุมคณะกรรมการสภา ครั้ง                  6                   6                  6                  6                  6
เยาวชนเขต
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้ง                  4                   4                  4                  4                  4
ผูสูงอายุ

รวมทั้งสิ้น บาท      2,899,600 1,573,440     
เงินงบประมาณ บาท      2,899,600 1,573,440     
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวน

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

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

ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสูระบบ
การศึกษาภาคบังคบั รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู    

ประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                 28                 28                 28                 28                 28

จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ แหง                 14                 14                 14                 14                 14

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                 21                 21                 21                 21                 21

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย             1,670             1,750             1,800             1,890             2,000

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                 12                 12                 12                 12                 12

สํารวจและตรวจเย่ียมชุมชน ครั้ง               360               360               360               360               360

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  แหง                  4                   4                  4                  4                  4

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย  คน         157,042          220,000         240,000         260,000         270,000

ผูใชบริการบานหนังสือ คน

ผูใชบริการลานกีฬา คน         139,441          200,000         210,000         220,000         230,000

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย               150               180               180               180               180

จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม ครั้ง                  4                   5                  5                  5                  5

วัฒนธรรมประเพณี

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงินกองทุน โครงการ                 22                 20                 20                 20                 20

หลักประกันสุขภาพ กทม.

สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว ราย             2,000             2,000             2,000             2,000             2,000

และแกไขปญหาหนี้สิน

ดําเนินการขับเคลื่อนดานยาเสพติด ครั้ง                 20                 20                 20                 20                 20

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน                  9                   9                  9                  9                  9

รวมทั้งสิ้น บาท    13,018,400 9,978,800     
เงินงบประมาณ บาท    13,018,400 9,978,800     
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-12

ที่ 3.1 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
ผูพิการ และผูดวยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

และการสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)
งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รอยละของผูสูงอายุ คนพิการและ เพิ่มขึ้น

ผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการและการ รอยละ                   5

สงเคราะหเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปที่ผานมา

รวมทั้งสิ้น บาท 439,000        
เงินงบประมาณ บาท 439,000        
เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอย

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการ

439,000                    



23

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง               127               100                 90                 95                 95

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                  3                   4                  4                  4                  4

งานการออก/ตอใบอนุญาต/หนังสือ ฉบับ               170               170               170               170               170
รับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุข
และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการ
จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจํา
ตัวสัตวเลี้ยง
รวมทั้งสิ้น บาท      1,158,870 640,610        
เงินงบประมาณ บาท      1,158,870 640,610        
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวน
ที่เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสอืรับรองการแจงตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการ
จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

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

ในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่

ใชกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
การตรวจสุขลักษณะสถานที่จําหนาย ครั้ง 180 180 180 180 180
อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด 
แผงลอยจําหนายอาหาร
การตรวจสอบความปลอดภัยดาน ครั้ง 180 180 180 180 180
อาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บ
ตัวอยางอาหารสงหองแลป+ตรวจ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร)
การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ครั้ง 914 914 914 914 914
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใน 13 กลุม
กิจการ 146 ประเภท
การตรวจสอบเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม ครั้ง 48 48 48 48 48
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เชน 
สารเคมีรั่ว การทํางานผิดกฎหมาย 
การสงเสริมความรูดานอาชีวอนามัย ครั้ง 48 48 48 48 48
และความปลอดภัยแกผูประกอบการ 
พนักงาน คนงาน
ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข ครั้ง 150 150 150 150 150
ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ
พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง ราย                 53                 53                 53                 53                 53
สถานที่จําหนายอาหาร สะสมอาหาร 
(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาต ราย               914               914               914               914               914
สถานประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา ครั้ง
สาธารณะ
รวมทั้งสิ้น บาท      2,824,420 795,100        
เงินงบประมาณ บาท      2,824,420 795,100        
เงินนอกงบประมาณ บาท

คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจาก
การเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

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

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและ
จําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-2

(Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
ใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรม
พัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)
งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการ รอยละ                 96
สุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค
รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการ รอยละ                 98
สุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ
รวมทั้งสิ้น บาท          70,900
เงินงบประมาณ บาท          70,900
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา

70,900                      

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300019-07199-3
วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอด
อาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 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
รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกัน รอยละ 60                
ยาเสพติด
รวมทั้งสิ้น บาท         100,000
เงินงบประมาณ บาท         100,000
เงินนอกงบประมาณ บาท

100,000                    

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในพื้นที่
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

ประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคตดิตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ 
และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา

การฉีดวัคซนี/  ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, 
ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
การตรวจสุขลักษณะสุสานฌาปนสถาน  ครั้ง                  7                   7                  7                  7                  7

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว ครั้ง
และปลอยสัตว

รณรงค กําจัดและทําลายแหลง ครั้ง 81                81                81                81                81                
ลูกน้ํายุงลาย

ลงพื้นที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง               150               150               150               150               150

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทําหมัน จับสุนัข ครั้ง                  2                   2                  2                  2                  2
รณรงคปองกันการติดเชื้อเอดสและ ครั้ง                 20                 20                 20                 20                 20
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ตรวจสอบ แนะนํา และประชาสัมพันธ ครั้ง 365              365              365              365              365              
เพ่ือควบคุมโรคติดตอตามสถานการณ
และโรคอุบัติใหม และแกไขเรื่อง
รองเรียน
รวมทั้งสิ้น บาท      2,298,720 130,500        
เงินงบประมาณ บาท      2,298,720 130,500        
เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากเมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งให

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคมุลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคตดิตอตามฤดูกาล, ประสาน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021
วัตถุประสงค : เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
ดานธุรการตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ
ทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเย่ียมสถานศึกษา การจัดประชุม
ผูบริหารสถานศกึษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็ก
ครบเกณฑ ดําเนินการเรื่องรองทุกข 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
ดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                  4                   4                  4                  4                  4

จัดประชุมภายในฝายการศึกษา ครั้ง                  2                   4                  4                  4                  4
และโรงเรียนในสังกัดตรวจเย่ียม
สถานศกึษา

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน                  6                   6                  6                  6                  6

จํานวนนักเรียน คน             4,200             4,200             4,200             4,200             4,200

ตรวจเย่ียมสถานศึกษา ครั้ง                  3                   4                  4                  4                  4

รวมทั้งสิ้น บาท      5,799,100 640,500        
เงินงบประมาณ บาท      5,799,100 640,500        
เงินนอกงบประมาณ บาท

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน             3,400             3,400             3,400             3,400             3,400

นักเรียน ม.1-ม.3 คน               810               810               810               810               810

นักเรียน ม.4-ม.6 คน

สอนวายน้ํา คน               480               480               470               470               470

อบรมนายหมูลูกเสือและยุวกาชาด คน               240               240               240               240               240

สนับสนุนอาหารกลางวันของ มื้อ 200              200              200              200              200              

นักเรียนมัธยม

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ               200               200               200               200               200

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                 26                 26                 26                 26                 26

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.ม.           11,253           11,253           11,253           11,253           11,253

รวมทั้งสิ้น บาท    40,864,400 48,012,100   
เงินงบประมาณ บาท    40,864,400 48,012,100   
เงินนอกงบประมาณ บาท

หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรียนไดรับ
การชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียน
นําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศกึษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมินผล
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.

งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

1. งบบุคลากร บาท

    1.1 เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 46,101,700   บาท

01102-1  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนระดับ 2,764,600    บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 321,600       บาท

01107-1 เงนิคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 643,600       บาท

01108-1 เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 104,300       บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 19,600        บาท

    1.2 คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 79,912,300   บาท

01202-1 เงนิเพิ่มคาจางประจํา 3,305,800    บาท

01205-1 เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,374,300    บาท

01206-1 เงนิชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 948,200       บาท

    1.3 คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 21,880,500   บาท

02102-1 เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 3,019,600    บาท

02103-1 เงนิชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 4,980,000    บาท

    1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงนิตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,083,600    บาท

03217-1 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 1,494,000    บาท

03293-1 เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 72,000        บาท

2,649,600               

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

168,025,700                   

168,025,700            

49,955,400              

85,540,600              

29,880,100              

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ

293,458,600                   
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งานอาํนวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสิน

และรักษาความปลอดภัย

คาจางทําความสะอาดอาคาร 

คาบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน 

งานครัว และงานสวน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงานประเภท 

เครื่องเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

     4 เครื่อง 102,040       บาท

05131-3 (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  

     ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง 29,900        บาท

05134-7 (3) กลองถายภาพระบบดิจิตอล  ความละเอียด

     ไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล 1 ตัว 33,900        บาท

12,531,240                     

11,919,200              

7,796,200               

387,400                  

6,892,300               

516,500                  

4,123,000               

218,540                  

218,540                  

218,540                  
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05144-5 (4) โตะทํางานระดับชํานาญการพิเศษ, 

     อํานวยการตน 2 ชุด 28,400        บาท

05145-4 (5) โตะทํางานระดับอํานวยการสูง, บริหารตน 

     1 ชุด 24,300        บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

     ฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 41,500        บาท

07110-1 (2) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

     ปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000       บาท

393,500                  
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกัน

และแกไขปญหายาและสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 52,900        บาท

52,900                           

52,900                   
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งานปกครอง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

25,000                   

25,000                           

25,000                   

25,000                   
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
2. คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ
3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน

แบบพิมพ คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

931,000                         

931,000                  

931,000                  

400,500                  

240,100                  

290,400                  
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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

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน 

แบบพิมพ คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

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 ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

     3 เครื่อง 76,530        บาท

05198-2 (2) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร

     หรือ LED ขาวดํา 1 เครื่อง 10,000        บาท

86,530                   

86,530                   

915,330                         

828,800                  

603,300                  

335,300                  

31,700                   

236,300                  

225,500                  

86,530                   
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน

แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

     6 เครื่อง 153,060       บาท

05198-3 (2) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

     ความเร็ว 20 แผน ตอนาที 1 เครื่อง 87,500        บาท

320,200                  

959,100                  

240,560                  

240,560                  

240,560                  

2,009,260                      

1,768,700               

809,600                  

117,000                  

372,400                  
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
    2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาซอมแซมครุภัณฑ
    3.  คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05198-2 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา)  

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500        บาท

87,500                   

87,500                   

87,500                   

11,062,100              

21,346,000                     

21,258,500              

21,258,500              

9,668,500               

527,900                  
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุในการรักษาความสะอาด

497,700                         

497,700                  

497,700                  

497,700                  
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมลูฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน

    2. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณในการขนถายสิ่งปฏิกูล

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 262,700       บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย

     เพื่อนํามาใชประโยชน 50,000        บาท

111,200                  

3,603,900                      

3,291,200               

3,291,200               

3,180,000               

312,700                  
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
    2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง
    3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง 

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,300,000    บาท

4,111,300               

916,500                  

466,800                  

2,728,000               

1,300,000               

5,411,300                      

4,111,300               



42

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
    2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ
คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาเครื่องแตงกาย

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

2 เครื่อง 51,020        บาท

103,100                  

697,100                  

51,020                   

51,020                   

51,020                   

4,356,320                      

4,305,300               

4,305,300               

3,505,100               
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร

78,200                   

78,200                   

78,200                   

78,200                           
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ
3. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

1,483,700               

1,483,700               

998,400                  

103,000                  

382,300                  

1,483,700                      
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งานอนญุาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

21,000                           

21,000                   

21,000                   

21,000                   
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน

และสิ่งสาธารณประโยชน

    2. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร (Best) 

คาวัสดุกอสราง

คาเครื่องแตงกาย

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05313-2 ปรับปรุงสะพานทางเดนิเลียบคลองแจงรอน 

จากถนนราษฎรบูรณะถึงซอยราษฎรบูรณะ 37 1,197,000    บาท

- รื้อราวเหล็กกันตกเดิมพรอมกองเก็บ ยาวประมาณ 380 ม.

- รื้อราวกันตกสเตนเลสพรอมกองเก็บ ยาวประมาณ 8 ม.

- ทุบรื้อสะพานทางเดนิพรอมขนทิ้ง ยาวประมาณ 214 ม.

- สรางสะพานทางเดนิ ค.ส.ล. กวาง 1.40 ม.

   ตามแบบเลขที่ ขรณ.3/2565 ยาวประมาณ 214 ม.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ ขรณ.3/2565 

   ยาวประมาณ 396 ม.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตกสเตนเลสเดิม ยาวประมาณ 8 ม.

    

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย

 และสิ่งสาธารณประโยชน 3,000,000    บาท

3,000,000               

6,367,800                      

2,170,800               

2,170,800               

1,200,000               

970,800                  

1,197,000               

1,197,000               

1,197,000               
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาด

ทอระบายน้ํา ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟ คาน้ําประปา

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05314-1 ขุดลอกลํากระโดงสาธารณประโยชนจากชุมชนสุขสวัสดิ์ 36  

ถึงคลองราษฎรบูรณะ 291,000       บาท

- ขุดลอกลํากระโดงกวางประมาณ 2.50 - 3 ม. 

   ยาวประมาณ 760 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม

   ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -0.50 ม. รทก.

   ปริมาณดินประมาณ 1,045 ลบ.ม.

3,421,300                      

3,130,300               

3,096,800               

1,214,000               

582,500                  

1,300,300               

33,500                   

291,000                  

291,000                  

291,000                  
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
    2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ
    3. คาวัสดุ  บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

     4 เครื่อง 102,040       บาท

05198-4 (2) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

     ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500        บาท

1,383,900               

895,000                  

69,900                   

419,000                  

189,540                  

189,540                  

189,540                  

1,573,440                      

1,383,900               
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนกรรมการชุมชน
1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาพาหนะ เบ้ียเลี้ยง ที่พัก

คารับรอง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนนุการดําเนินงานของ

     คณะกรรมการชุมชน 1,890,000    บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 863,900       บาท

07199-2 (3) คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน

     กรุงเทพมหานคร 625,600       บาท

07199-3 (4) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

     ดานพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-4 (5) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 861,000       บาท

07199-5 (6) คาใชจายในการสนับสนนุเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานดานเด็ก 

     สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600       บาท

07199-6 (7) คาใชจายในการดําเนนิงานศูนยบริการและถายทอด

     เทคโนโลยีการเกษตร 115,100       บาท

07199-7 (8) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน 

     กรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

9,978,800                      

3,146,400               

22,300                   

6,832,400               

3,124,100               

2,011,200               

460,300                  

652,600                  
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07199-8   (9) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง

       ของกรุงเทพมหานคร 10,000        บาท

07199-9 (10) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน

       วัฒนธรรมประเพณี 500,000       บาท

07199-10 (11) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 100,000       บาท

07199-11 (12) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000        บาท

07199-13 (13) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000       บาท
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-12 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก 

สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 439,000       บาท

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 439,000                         

439,000                  
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
    2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ
    3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

1 เครื่อง 25,510        บาท

640,610                         

615,100                  

538,700                  

25,510                   

25,510                   

25,510                   

13,500                   

62,900                   

615,100                  
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลโครงการจางเจาหนาที่

เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร 

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลโครงการจางเจาหนาที่ 

เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลโครงการจางเจาหนาที่

เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ตกคางในผักสด

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี  สะอาด ปลอดภัย 165,100       บาท

165,100                  

630,000                  

630,000                  

630,000                  

795,100                         
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 70,900        บาท

70,900                   

70,900                           
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000       บาท

100,000                         

100,000                  
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1. คาตอบแทน บาท

คาเบ้ียประชุม

    2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    3. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 91,900        บาท

130,500                         

91,900                   

33,800                   

38,600                   

38,600                   

1,800                     

3,000                     
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งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุ

เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

640,500                  

640,500                  

282,000                  

45,400                   

313,100                  

640,500                         
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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

สวนใหญเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

คาซอมแซมโรงเรียน คาจางทําความสะอาดอาคาร

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว  

ของเด็กอนุบาล คาสารกรองเครื่องกรองนํ้า

คาเครื่องหมายสัญลักษณของสถานศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

    2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-8 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

     รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 

     30,000 บีทียู 1 เครื่อง 41,500        บาท

      (โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ)

05104-12 (2) พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 

     10 เครื่อง 39,000        บาท

     (โรงเรียนวัดแจงรอน)

05131-10 (3) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

     ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

     ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง 38,000        บาท

     (โรงเรียนวัดสารอด)

48,012,100                     

15,259,400              

11,105,000              

229,500                  

2,080,000               

8,648,400               

376,600                  

4,154,400               

5,737,500               

5,737,500               
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05198-14 (4) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 

     ความละเอียด 300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 

     1 เครื่อง 111,000       บาท

     (โรงเรียนวัดบางปะกอก)

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก บาท

     - ปรับปรุงหองครัว  ตามแบบเลขที่

       ขรณ.7/2565 จํานวน 1 แหง

05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจงรอน บาท

     - ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ตามแบบเลขที่

       ขรณ.6/2565 จํานวน 1 แหง

05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ บาท

     - ปรับปรุงพื้นทางเดินอาคารเรียน 5 

       พรอมบอพักและทอระบายน้ํา

     - ปรับปรุงรั้วกําแพงดานหลังสนามเปตอง

       ถึงบริเวณครัว

     ตามแบบเลขที่ ขรณ.4/2565

05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน บาท

     - ปรับปรุงทาสีอาคาร 1 เน้ือที่ประมาณ 2,550 ตร.ม.

     - ปรับปรุงทาสีอาคาร 2 เน้ือที่ประมาณ 2,160 ตร.ม.

     - ปรับปรุงทาสีอาคาร 3 เน้ือที่ประมาณ 4,677 ตร.ม.

     - ปรับปรุงหองครัว จํานวน 1 แหง

     ตามแบบเลขที่ ขรณ.8/2565

05304-6 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด บาท

     ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค  ตามแบบเลขที่

      ขรณ.9/2565

     - รื้อสกัดพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,230 ตร.ม. 

     - เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เน้ือที่ประมาณ 1,230 ตร.ม.

     - พื้นสนามเรซินฮารดคอรท (Hard Court) หนา 2 มม.

       เน้ือที่ประมาณ 467 ตร.ม.

2,251,000                        

1,109,000                        

1,696,000                        

187,000                           

265,000                           

5,508,000               
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     ปรับปรุงทางระบายน้ําสนามกีฬาอเนกประสงค 

     ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

     - รื้อฝาทางระบายน้ําเดิม พรอมกองเก็บ ยาวประมาณ 50 ม.

     - ปรับระดับขอบบอทางระบายน้ําเดิม ยาวประมาณ 50 ม.

     - สรางทางระบายน้ําพรอมฝาตะแกรงเหล็ก กวาง 0.30 ม.

       ยาวประมาณ 128 ม.

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนกัเรียนในโรงเรียน

     สังกัดกรุงเทพมหานคร บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1   (1) คาใชจายในการประชุมครู 6,800          บาท

07103-2   (2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

       สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 169,500       บาท

07106-1   (3) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ

       โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2,409,000    บาท

07109-1   (4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

       ศูนยวิชาการเขต 26,200        บาท

07124-1   (5) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

       สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 61,500        บาท

07125-1   (6) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ   เครือขาย

       ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 13,900        บาท

07126-1   (7) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน ใหนกัเรียน

       สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู 74,600        บาท

07199-1   (8) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 5,000          บาท

07199-2   (9) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย 290,600       บาท

07199-3 (10) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 1,632,000    บาท

07199-4 (11) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 2,916,000    บาท

07199-5 (12) คาใชจายในการสนับสนนุการสอนในศนูยศึกษา

       พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 578,400       บาท

6,458,600                        

12,045,000                      

18,503,600              

8,511,600               
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07199-6 (13) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย โรงเรียน

       สังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000        บาท

07199-7 (14) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ และสวนสนาม

       ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200        บาท

07199-8 (15) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาด

       กรุงเทพมหานคร 51,600        บาท

07199-9 (16) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน 

       สังกัดกรุงเทพมหานคร 110,300       บาท

07199-10 (17) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 20,000        บาท
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น

07101-1 (1) ชดใชเงนิยืมสะสม ปงบประมาณ 2564

      เพื่อทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง 

      และเงนิอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

      สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 บาท

07101-2 (2) ชดใชเงนิยืมสะสม ปงบประมาณ 2564

     เพื่อทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง 

     และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

     สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 บาท

13,131,200                      

13,058,200                      

26,189,400                     


