
ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง

เปนธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 1,700          เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 164             ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 80              รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

  ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

  และทรัพยสินของประชาชน 150 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 19,104         ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ

  ของกรุงเทพมหานคร 16,680         ราย

- จํานวนนักเรยีนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  ประจําปการศึกษา 747             ราย

ประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย 

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรกัษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได การบังคับ

การใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ

การสาธารณูปการ การสงเสริมการประกอบอาชีพ การสงเสรมิการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดให

มีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอน

หยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

          สํานักงานเขตสาทร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยก

ขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุง

และฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว  

          สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และ 

สํานักงานเขตสาทร



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)

- ลูกจางชั่วคราว (3) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (-)

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

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

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (305) - ลูกจางประจํา (36) 

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (191) - ลูกจางชั่วคราว (3)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (17) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (32) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (5)

- ลูกจางชั่วคราว (2) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (1)

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

ฝายการศกึษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (7)

- ลูกจางประจํา (4)

- ลูกจางชั่วคราว (9)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตสาทร

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกจิ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 249,968,200 249,968,200

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                -                

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                -                

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม 24,310,400 24,310,400

   274,278,600                    -     274,278,600

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 249,537,900   บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 430,300        บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 321,800           บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 108,500           บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 158,276,400   158,276,400   

งานอํานวยการและบรหิารสํานักงานเขต 8,924,110       8,924,110      

งานปกครอง 830,880         830,880         

54,000           54,000           

งานบริหารทั่วไปและบรกิารทะเบียน 1,305,620       1,305,620      

งานบริหารทั่วไปและบรหิารการคลัง 618,110         618,110         

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 971,100         971,100         

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 13,511,420     13,511,420     

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 1,437,700       1,437,700      

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 18,751,400     18,751,400     

งานดแูลสวนและพื้นที่สีเขียว 5,154,300       5,154,300      

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 5,144,220       5,144,220      

งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย 231,800         231,800         

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,143,010       1,143,010      

งานอนุญาตกอสราง ควบคมุอาคารและผงัเมือง 133,300         133,300         

งานบํารุงรกัษาซอมแซม 3,975,700       3,975,700      

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 3,168,800       3,168,800      

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 4,490,000       4,490,000      

การจัดบริการของสํานักงานเขต

สํานักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสงัคม 10,706,700     10,706,700     

80,000           80,000           

108,500         108,500         

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 1,630,630       1,630,630      

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 177,700         177,700         

87,800           87,800           

งานปองกันและควบคุมโรค 137,300         137,300         

100,000         100,000         

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 2,399,400       2,399,400      

งานงบประมาณโรงเรียน 6,418,300       6,418,300      

249,968,200   -                  249,968,200  

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

24,310,400 24,310,400

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 24,310,400    -                  24,310,400    

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม

โครงการครอบครัวรักการอาน

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเดก็ สตร ีครอบครัว ผูดอยโอกาส

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

ผูสูงอายุ และคนพิการ
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ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจาํ
คาจางช่ัวคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

   เงินอุดหนุน     รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 126,423,800 29,376,000 2,476,600 158,276,400

งบดําเนินงาน 66,109,920 4,836,400 70,946,320

งบลงทุน 4,365,100 4,365,100

งบเงินอุดหนุน 2,838,600 2,838,600

งบรายจายอื่น 37,852,180 37,852,180
รวม

งบประมาณ    126,423,800    29,376,000    68,586,520     4,836,400     4,365,100        2,838,600 37,852,180    274,278,600
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งส้ิน บาท    156,271,200    158,276,400

เงินงบประมาณ บาท    156,271,200    158,276,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง             28,500             28,000             27,000            26,000              28,000

รับเรื่องรองทุกข เร่ือง                    4                    3                    2                    1                      3

จัดประชมุประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ คร้ัง                   12                   12                   12                  12                    10

ประชาสัมพันธ เร่ือง                 500                 500                 500                 500                   550

ดูแล บํารงุรักษาอาคาร สถานที่ของเขต ตร.ม. 12888.5

0

12888.5

0

12888.5

0

12888.5

0

12888.50

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ เร่ือง                    7                    6                    5                    4                      4

ทางวินัย/ละเมิด

รวมทั้งสิ้น บาท        9,190,979       8,924,110                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        9,190,979       8,924,110                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

และปฏิบัตงิานรวมกับ หรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัตงิานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรบัเร่ืองรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

สํานักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร เชน เงินเดือน

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย

และคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุนงบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"
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งานปกครอง - รหัส 1300002

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจา ราย                 258                 268                 278                 293                   300

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย                 120                 130                 140                 150                   200

ความพึงพอใจผูรบับริการทะเบียน รอยละ                4.90                4.90                4.90                4.90                  4.90

ในระดับมาก-มากที่สุด

อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คน                   50                   50                   50                  50                    50

งานทะเบียนพาณิชย ราย                 150                 160                 170                 180                   200

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                   40                   60                   55                  65                    75

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/คร้ัง                 115                 120                 125                 130                   130

งานตานยาเสพติด ราย                 235                 240                 245                 245                   250

รวมทั้งสิ้น บาท        1,460,021          830,880                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        1,460,021          830,880                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-2 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพ่ิมขึ้น ชุมชนละ 1 คน

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

54,000                            

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัตหินาที่

ในทางปกครองและรักษาความสงบเรยีบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของ

สวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย งานดานยาเสพติด”
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครเขาประชุม รอยละ                  -                     65                  -                    -                      -   

เชิงปฏิบัตกิารดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหา

รวมทั้งสิ้น บาท                  -              54,000                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท                  -              54,000                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย             14,276             14,561             14,852            15,150              15,300

บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ราย             19,642             20,625             21,655            22,738              23,875

บริการทะเบียนทั่วไป ราย              3,446              3,515              3,550              3,586                3,600

ความพึงพอใจผูรบับริการทะเบียน รอยละ              92.16              93.08              94.01              94.95                95.00

ในระดับมาก-มากที่สุด

ความพึงพอใจผูรบับริการจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ รอยละ              96.09              97.05              98.02              99.00                99.25

ในระดับมาก-มากที่สุด

การจัดทําและปรับปรงุทะเบียนประวัติ ราย              1,004              1,054              1,086              1,140                1,160

บุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ คร้ัง                   53                   56                   59                  62                    65

รวมทั้งสิ้น บาท        1,627,500       1,305,620                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        1,627,500       1,305,620                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบรกิารประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชรีายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการ-

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน"

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย             10,000             10,000             10,000            10,000              10,000

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ              1,900              1,900              1,900              1,900                1,900

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา              4,300              4,300              4,300              4,300                4,300

บริหารงบประมาณของสาํนักงานเขต บาท     300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000       300,000,000

จัดทํารายงานการเงนิ เรื่อง                   48                   48                   48                  48                    48

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. เรื่อง/ฉบับ                   50                   50                   50                  50                    50

และสาํนักงานตรวจสอบภายใน

จัดทํารายงานการเงนิเสร็จทันภายใน รอยละ                 100                 100                 100                 100                   100

กําหนดเวลา

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเงิน ราย                   12                   12                   12                  12                    12

การคลัง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น บาท          679,300          618,110                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท          679,300          618,110                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

และตัดสินใจของคณะผูบรหิารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลงั จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด

และเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงนิใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ

สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสาํหรบัเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครฐั

ตามมาตรฐานการบัญชภีาครัฐของไทย ใหบรกิารประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงนิการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผน

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน

ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง, ประเมิน

และจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย              2,720              2,720              2,720              2,720                2,720

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย              2,720              2,720              2,720              2,720                2,720

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย             13,000             15,000             17,000            19,000              15,000

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีปาย ราย                 370                 340                 300                 270                   300

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีบํารงุทองที่/ ราย  -  -  -  -                     -   

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีที่ดนิ ราย                 765                 690                 620                 560                   600

และสิ่งปลกูสราง

ความพึงพอใจผูเสียภาษี รอยละ                   85                   90                   95                 100                    85

ในระดับมาก-มากที่สุด

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย  -  -  -  -                     -   

รับอุทธรณการประเมินและคืนภาษีลดลง รอยละ                    1                    1                    1                    1                      1

(จาก

จํานวน

รายของป

ที่ผานมา)

รวมทั้งสิ้น บาท          615,600          971,100                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท          615,600          971,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.

รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เร่ือง                   90                   81                   73                  66                    60

จัดประชมุภายใน คร้ัง                   12                   12                   12                  12                    12

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี

การอํานวยการ  ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือ

สวนราชการอื่น, จัดประชมุ, ดูแลยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับ คร้ัง 28/28 28/28 32/32 32/32 35/35

หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ราย             30,000             30,000             30,500            30,500              31,000

และขนถายปฏิกูล

รวมทั้งสิ้น บาท        4,346,100      13,511,420                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        4,346,100      13,511,420                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม. 9.326 9.326 9.326 9.326 9.326

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                    2                    2                    2                    2                      2

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง                    3                 120                 120                 120                   120

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/คร้ัง                    6 6/156 6/156 6/156 6/156

ความพึงพอใจผูสญัจรในพื้นที่ รอยละ                   97                   97                   98                  98                    98

ระดับมาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท        5,848,620       1,437,700                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        5,848,620       1,437,700                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

คาธรรมเนียม”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บ

ตามบาน ตรอก ซอย ตลาดสด รมิถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศนูยกําจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บ

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินขาม

อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

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

ของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 

10

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 51,683 50,390 48,659 48,059 48,000

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง  3,580/2,581 3,560/2,561 3,600/2,601 3,800/2,800 3,800/2,800

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./คร้ัง    982.5/453 1,001.8/471 1,032/502 1,040.32/510 1,040.32/510

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน คนั/คัน                    8                    4                    4                    4                      4

ความพึงพอใจผูรบับริการขนถายสิ่งปฏิกูล รอยละ                   98                   98                   98                  98                    98

ในระดับมาก-มากที่สุด

ความพึงพอใจผูใชบรกิาร ดูดไขมัน รอยละ                   97                   97                   98                  98                    98

ในระดับมาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท      17,292,880      18,751,400                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท      17,292,880      18,751,400                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000

รดน้ํา ลบ.ม. 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

ใหบรกิารตัดแตงตนไม ราย                   14                   15                   15                  16                    16

ใหบรกิารตกแตงสถานที่ คร้ัง                   13                   13                   14                  14                    15

รวมทั้งสิ้น บาท        4,381,500       5,154,300                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        4,381,500       5,154,300                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมรมิทางเทา

ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบรกิารตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบรกิาร”

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดแูลบํารุงรกัษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 

11

งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                    8                    8                    8                    8                   8

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย                   -                     -                     -                     -                       -   

ควบคมุการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/คร้ัง 7 คัน 7 คัน 7 คัน 7 คัน 7 คัน

ควบคมุการใชยานพาหนะ (จักรยานยนต) คัน/คร้ัง 3 คัน 3 คัน 3 คัน 3 คัน 3 คัน

รวมทั้งสิ้น บาท          879,720       5,144,220                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท          879,720       5,144,220                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัตกิาร ชั่วโมง/คน 12 ชม./คน 12 ชม./คน 12 ชม./คน 12 ชม./คน
12 ชม./

คน
ดูแลพื้นที่ผอนผนัเพ่ือทําการคา จุด/ราย

ในที่สาธารณะ

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข เรื่อง                   80                   70                   60                  50                    45

ขอรองเรียน/รองทุกข

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเส่ียง จุด/ราย              1,097              1,097              1,098              1,097                1,097

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

 เดิมจุดผอนผัน22 จุด ผูคา 960 ราย กทม.ไดประกาศยกเลิกจุดผอนผันไปแลวทุกจุด เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิตกิาร และสอบสวนดําเนินคด ีผูกระทําผิด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, จัดประชมุคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

และแผงลอย ใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัตฯิ จัดชุดปฏิบัตกิารออกตรวจพื้นที่ ตักเตอืน จับกุมในกรณี

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

ที่พบผูกระทําความผิด ใหบรกิารและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเส่ียงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคบัการ, บริการและปฏิบัตกิารกิจการพิเศษ, ควบคมุการใชยานพาหนะ
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน                 360                 380                 380                 380                   380

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน   6 ชั่วโมง / คน   6 ชั่วโมง / คน   6 ชั่วโมง / คน   6 ชั่วโมง / คน     6 ชั่วโมง / คน

รวมทั้งสิ้น บาท        2,588,880          231,800                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        2,588,880          231,800                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา – รหัส 1300012

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เร่ือง                 250                 250                 250                 250                   220

ควบคมุการใชยานพาหนะ คัน                   10                   10                   10                  10                    10

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม โครงการ                    8                    8                    8                    8                    10

รวมทั้งสิ้น บาท          572,280       1,143,010                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท          572,280       1,143,010                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

ที่สาธารณะ

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคมุมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมาย

กําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรอืเปลี่ยนแปลงสภาพ”
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร ราย                   60                   55                   50                  50                    60

ตรวจสอบอาคารดานความปลอดภัยอาคาร อาคาร                   30                   30                   30                  30                    30

9 ประเภท

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงร้ือถอนอาคาร ราย                   20                   20                   20                  20                    15

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา ราย                    5                    8                    7                    6                      7

เช่ือมทอเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/รองเรียน คร้ัง                 150                 150                 150                 150                   130

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ คร้ัง                   35                   35                   35                  35                    40

รวมทั้งสิ้น บาท            95,500          133,300                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท            95,500          133,300                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผวิจราจร ทางเทา ครั้ง                   50                   50                   50                  50                    60

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                 100                 100                 100                 100                   100

ซอมแซม บํารุงรักษา ปายบอกชื่อซอย คลอง จุด                   -                     -                     -                     -                       -   

คลอง ถนน และกระจกโคง และสัญญาณ

จราจร

ซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล คร้ัง                   -                     -                     -                     -                       -   

เคร่ืองสูบน้ํา ยานพาหนะ

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอรองทุกข , เรื่อง                 250                 250                 250                 250                   230

รองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท        2,900,820       3,975,700                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        2,900,820       3,975,700                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : "เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก ปลอดภัย

ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได ”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผวิจราจรดวยแอลฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเคร่ืองจักรกล

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                   50                   50                   50                  50                    60

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา เมตร             29,872             25,938             34,238            28,487              26,000

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.              2,680              2,680              2,680              2,680                2,680

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม.                   -                     -                     -                     -                       -   

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอรองทุกข , เรื่อง                 130                 130                 130                 130                   100

รองเรียน

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออน รอยละ                   85                   85                   85                  85                    85

น้ําทวม ในระดับมาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท        1,964,000       3,168,800                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        1,964,000       3,168,800                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

ธุรการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ                 484                 484                 484                 484                   484

รับเรื่องราวรองทุกข เร่ือง                   10                   10                   10                  10                    10

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย                   -                     -                     -                     -                       -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามการปฏิบัตหินาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบรหิารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดาน

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

แหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดนิผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสยี คลอง  บึงรบัน้ํา ระบบบังคบัน้ํา อุโมงคระบายน้ํา

ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวม และบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”

และใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดอืดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจาก
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จายเบ้ียผูพิการ ราย              1,300              1,520              1,620              1,720                1,820

จายเบ้ียผูสงูอายุ ราย             16,310             17,310             18,310            19,310              20,310

จายการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี                  120                 120                 120                 120                   120

จายโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู ราย                 277                 300                 300                 300                   300

เดก็แรกเกิด

จัดประชมุคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต ครั้ง                    6                    6                    6                    6                      6

จัดประชมุแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คร้ัง                    4                    4                    4                    4                      4

รวมทั้งสิ้น บาท        3,801,266       4,490,000                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        3,801,266       4,490,000                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                   24                   24                   24                  24                    24

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนที่ แหง                   11                   11                   11                  11                    11

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน             19,674             17,553             17,553            17,553              17,553

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย                   -                     -                     -                     -                       -   

ประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง                   12                   12                   12                  12                    12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน คร้ัง                 700                 700                 700                 700                   700

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                    3                    2                    2                    2                      2

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลงักาย คน             81,600             89,760             89,760            89,760              89,760

ผูใชบริการบานหนังสือ คน              3,499              3,700              3,700              3,700                3,700

ผูใชบริการลานกีฬา คน           212,823           234,100           234,100           234,100             234,100

พิพิธภัณฑทองถ่ิน, บานหนังสอื, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบรหิารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคณุคาทางศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สาํหรบัการเขาสูระบบการศกึษาภาคบังคบั

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสาํคัญและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี,

รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย                 250                 220                 220                 220                   220

จัดกิจกรรมวันสาํคัญและสงเสริมวัฒนธรรม คร้ัง                   -                     -                     -                     -                       -   

ประเพณี

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงินกองทุน โครงการ                    3                   20                   20                  20                    20

หลักประกันสุขภาพกทม.

สงเสริมการบรหิารเงินออมครอบครัว ราย                 400                 400                 400                 400                   400

และแกไขปญหาหนี้สิน

ดําเนินการขับเคลื่อนดานยาเสพติด ครั้ง                   38                   64                   64                  64                    64

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน                    1                   -                     -                     -                       -   

รวมทั้งสิ้น บาท        9,584,834      10,706,700                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        9,584,834      10,706,700                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการครอบครัวรักการอาน - รหัส 1300017-07199-3

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือที่สามารถ รอยละ                  -                   100                  -                    -                      -   

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย

ที่ตรงตามความตองการของประชาชน

รวมทั้งสิ้น บาท                  -              80,000                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท                  -              80,000                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรปูแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.3

การศกึษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนานื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย

และกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการพัฒนานื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัย

ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพ้ืนฐานรวมกันของครอบครัวในการมีสวนรวม

กิจกรรมรักการอานเพ่ิมขึ้นในบานหนังสอืพื้นที่เขตสาทร จํานวน 2 แหง

80,000                            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-11

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และ รอยละ                  -                      5                  -                    -                      -   

ผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการและ

การสงเคราะหเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ

ปที่ผานมา

รวมทั้งสิ้น บาท                  -   108,500                          -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท                  -   108,500                          -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

สัตวเลี้ยง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เร่ือง                 300                 300                 300                 300                   300

ควบคมุการใชยานพาหนะ คัน                    6                    6                    6                    6                      6

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงาน

ธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสอืรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสขุและกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัว

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรปูแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดแูลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ

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

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการ

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

108,500                           

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

งานการออก/ตอใบอนุญาต/หนังสอื ฉบับ          1,335.00          1,339.00          1,339.00          1,339.00            1,339.00

รับรองการแจง ตาม พรบ.การสาธารณสขุ

และกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงการ

จดทะเบียนสนุัขและออกบัตรประจําตัว

สัตวเลี้ยง

รวมทั้งสิ้น บาท        1,116,045       1,630,630                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        1,116,045       1,630,630                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่จําหนาย ครั้ง                 500                 500                 500                 500                   500

อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด

แผงลอยจําหนายอาหาร

การตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร คร้ัง                    5                    5                    5                    5                      6

(ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอยางอาหาร

สงหองแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ คร้ัง                 780                 780                 780                 780                   780

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใน 13 กลุม

กิจการ 146 ประเภท

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคกุคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบรโิภคในเรื่อง

สลากอาหาร เคร่ืองช่ัง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสนุัขบาอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอก

สถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

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

สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรงุสําเรจ็ที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสขุาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและและจําหนายอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการรเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเส่ียงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสอบเฝาระวังดานส่ิงแวดลอม ครั้ง                   48                   45                   45                  45                    45

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เชน

สารเคมีรั่ว การทํางานผิดกฎหมาย

การสงเสรมิความรูดานอาชีวอนามัย คร้ัง                 780                 830                 830                 830                   830

ความปลอดภัยแกผูประกอบการ

พนักงาน คนงาน

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไขขอรองเรียน/ คร้ัง                 300                 300                 300                 300                   300

เหตุราํคาญ

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาตจัดต้ัง ราย                 250                 250                 250                 250                   250

สถานที่จําหนายอาหาร สะสมอาหาร

(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาตสถาน ราย                 780                 780                 780                 780                   780

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ คร้ัง                   -                     -                     -                     -                       -   

รวมทั้งสิ้น บาท            15,179          177,700                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท            15,179          177,700                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-4

ไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสขุภาพดี (Healthy

City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบรโิภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1

สงเสริมการตรวจเฝาระวังคณุภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพ่ือสงเสริม

ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ใหความรูดาน

สุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาด

87,800                            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจ รอยละ                  -                   96                  -                  -                  - 

ไมพบการปนเปอนเช้ือโรค

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการ รอยละ                  -                   98                  -                  -                  - 

สุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ

รวมทั้งสิ้น บาท                  -            87,800                  -                  -                  - 

เงินงบประมาณ บาท                  -            87,800                  -                  -                  - 

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานปองกนัและควบคุมโรค – รหัส 1300020

เขาสูระบบการรักษา”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสานฌาปนสถาน ครั้ง                   -                      4                    4                    4                      4

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสตัว คร้ัง                   -                     -                     -                     -                       -   

และปลอยสัตว

รณรงค กําจัดและทําลายแหลงลูกน้ํา คร้ัง                   72                   24                   24                  24                    24

ยุงลาย

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง                 150                 150                 150                 150                   150

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน ทําหมัน จับสนุัข ครั้ง                   24                   24                   24                  24                    24

รณรงคปองกันการติดเชื้อเอดส คร้ัง                   25                   24                   24                  24                    24

และโรคติดตอทางเพศสมัพันธ

ตรวจสอบ แนะนํา และประชาสัมพันธ คร้ัง                 800                 800                 800                 800                   800

เพ่ือควบคมุโรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไขเร่ืองรองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท            66,979          137,300                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท            66,979          137,300                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค :  “เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนราํคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งใหประชาชนรูจัก

ปองกันตนเองและหลีกเล่ียงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดกูาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสมัพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรอืผูปวย

กิจกรรมหลัก : ควบคมุพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลกูน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/

ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

ตามที่กฎหมายกําหนด”

เรื่องรองทุกข

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

 รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เร่ือง                   -                     -                     -                     -                       -   

จัดประชมุภายในฝายการศึกษา คร้ัง                    8                    8                    8                    8                      8

และโรงเรยีนในสังกัด ตรวจเยี่ยม

สถานศกึษา

โรงเรียนที่อยูในความดแูล โรงเรียน                    2                    2                    2                    2                      2

จํานวนนักเรียน คน                 800                 850                 852                 853                   854

ตรวจเย่ียมสถานศกึษา คร้ัง                   12                   12                   12                  12                    12

รวมทั้งสิ้น บาท        6,313,794       2,399,400                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        6,313,794       2,399,400                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรบัการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศกึษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรยีนนําศักยภาพที่มีอยู

มาใชไดอยางเตม็ความสามารถ และประสบความสาํเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมนิผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่

มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหมใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํา

กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสงัคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือบํารุงรกัษาสถานศึกษาใหอยู

ในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสทิธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรยีน, บริหารจัดการสถานศกึษา

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายการศกึษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

ตลอดจนเพื่อใหการดาํเนินงานของสถานศกึษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษา

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผูบริหาร

สถานศกึษาจัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ตดิตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศกึษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ ดาํเนินการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน                 800                 850                 852                 853                   854

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

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

สอนวายน้ํา คน                 200                 200                 200                 200                   200

อบรมนายหมูลูกเสือและยุวกาชาด คน                   80                   80                   80                  80                    80

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม มื้อ                   -                     -                     -                     -                       -   

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                    1                    1                    1                    1                      1

อาคารเรียนทั้งส้ิน หลัง                    4                    4                    4                    4                      4

พื้นที่โรงเรียนทั้งส้ิน ตร.ม.              1,028              1,028              1,028              1,028                1,028

รวมทั้งสิ้น บาท        4,831,206       6,418,300                  -                    -                      -   

เงินงบประมาณ บาท        4,831,206       6,418,300                  -                    -                      -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งบประมาณตามโครงสรางงาน 249,968,200    บาท

.

การจัดบริการของสํานกังานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 38,458,700       บาท

01102-1  เงินเลื่อนขั้นเล่ือนระดับ 2,258,600         บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 276,800           บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 626,800           บาท

01108-1  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 143,200           บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 21,700             บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 79,037,600       บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 3,361,300         บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,500,500         บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 738,600           บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางช่ัวคราว 21,486,200       บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 3,010,400         บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 4,879,400         บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 937,800           บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,468,800         บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 70,000             บาท

       สํานักงานเขตสาทร

2,476,600          

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

158,276,400                     

158,276,400       

41,785,800        

84,638,000        

29,376,000        
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งานอํานวยการและบริหารสํานกังานเขต บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา

     ทําความสะอาดอาคารสํานักงานเขต คาจางเหมา

         1.1.3 คาวัสดุ บาท

    1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05101-2

    คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

    ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง 72,600             บาท

05101-3

    คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

    ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง 27,200             บาท

05105-4 (3) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

    1 เครื่อง 25,510             บาท

05105-5 (4) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

    2 เครื่อง 17,800             บาท

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

8,924,110                         

8,781,000          

5,200,700          

384,400             

4,235,500          

580,800             

3,580,300          

143,110             

143,110             

143,110             

     สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุสํานักงานฯ คาวัสดยุานพาหนะ ฯลฯ

         คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพทเคลื่อนที่

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม

    ชนิด NetWork แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี

     ความปลอดภัยอาคารสํานักงานเขต คาจางเหมา

     ดูแลรักษาระบบตางๆ ในอาคารสํานักงานเขต ฯลฯ
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งานปกครอง บาท

งบรายจายอื่น บาท

07103-1

    ฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 41,500             บาท

07110-1 352,000           บาท

    ปองกันภัยฝายพลเรือน

07199-1 (3) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน 437,380           บาท

    วัฒนธรรมประเพณี

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 54,000            บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2

54,000             บาท

830,880             

54,000              

(1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

830,880                           

คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

1.2 คาใชสอย บาท

1.3 คาวัสดุ บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

     คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คาซอมแซมครุภัณฑ

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

     คาเครื่องแตงกาย

1,305,620                         

1,305,620          

1,305,620          

378,600             

803,300             

123,720             
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

บาท

บาท

     คาวัสดุสํานักงานฯ คาวัสดอุุปกรณคอมพิวเตอร

    1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-3

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

    1 เครื่อง 25,510             บาท

05143-1

9,000               บาท

05148-2

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 1 ตัว 2,800               บาท

          คาไปรษณีย คาโทรศัพท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

(2) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

         1.1.1 คาตอบแทน 

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย 

580,800             

474,600             

267,400             

49,100              

158,100             

106,200             

618,110                           

         1.1.3 คาวัสดุ 

     คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุยานพาหนะ คาเครื่องแตงกาย

37,310              

37,310              

37,310              

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 1 ชุด

(3) เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

     1.1.1 คาตอบแทน บาท

     1.1.2 คาใชสอย บาท

     1.1.3 คาวัสดุ บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

117,000             

208,800             

145,300             

500,000             

971,100                           

971,100             

471,100             

 คาอาหารทําการนอกเวลา

 คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คาซอมแซมยานพาหนะ

 คาซอมแซมครุภัณฑ

 คาวัสดุสํานักงานฯ คาวัสดนุ้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

 คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

 คาเครื่องแตงกาย

     คาไปรษณยี



 

29

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-4

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

    2 เครื่อง 51,020             บาท

05139-5 102,800           บาท

05143-3 (3) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

99,000             บาท

05144-2 14,200             บาท

05203-1

    ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500             บาท

13,511,420                       

13,156,900        

13,156,900        

12,095,400        

82,700              

978,800             

354,520             

(5) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

          คาอาหารทําการนอกเวลา

          คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

          สวนใหญเปนคาเครื่องแบบชุดปฏิบัตงิาน คาเครื่องแตงกาย

          คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

(2) รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 2 คัน

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 11 ชุด

(4) โตะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ, อํานวยการตน 1 ชุด

354,520             

354,520             
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

2. คาวัสดุ บาท

      คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุในการรักษา

     ความสะอาด คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

1,437,700                         

1,437,700          

1,437,700          

114,200             

1,323,500          
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1

    เพื่อนํามาใชประโยชน 50,000             บาท

07199-3 234,300           บาท

          สิ่งปฏิกูล คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

(1) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย

(2) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

    1.1 คาตอบแทน 

          คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย คาตอบแทนเจาหนาที่

          เก็บขนสิ่งปฏิกูล

          คาซอมแซมยานพาหนะ

          คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

          คาวัสดุในการรักษาความสะอาด คาวัสดุอุปกรณในการขนถาย

365,900             

15,080,200        

284,300             

18,751,400                       

18,467,100        

18,467,100        

3,021,000          
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

         สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

         คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05122-1 22,000             บาท

05122-2 57,000             บาท

05122-3 13,800             บาท

05199-4 (4) เลื่อยโซยนต ความยาวแผนบังคับโซ

    ไมนอยกวา 11.5 นิ้ว 3 เครื่อง 49,500             บาท

05199-5 (5) เลื่อยโซยนต ความยาวแผนบังคับโซ

    ไมนอยกวา 20 นิ้ว 3 เครื่อง 136,500           บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง

และเพิ่มพื้นที่สเีขียว 1,100,000         บาท

         คาอาหารทําการนอกเวลา

         คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คาซอมแซมยานพาหนะ

         คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

         คาวัสดุอุปกรณในการปลกูและบํารุงรักษาตนไม

(1) เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว 2 เครื่อง

5,154,300                         

3,775,500          

278,800             

1,100,000          

3,775,500          

702,800             

776,300             

2,296,400          

278,800             

278,800             

(2) เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 6 เครื่อง

(3) เครื่องตัดหญา แบบเข็น 1 เครื่อง
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนนิคดี บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05101-2

    ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง 36,300             บาท

05105-5

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

    2 เครื่อง 51,020             บาท

05143-1 (2) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 12 ชุด 108,000           บาท

05208-3

    แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน 1,000,000         บาท

05218-4

    300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000           บาท

    คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

          คาอาหารทําการนอกเวลา

          คาซอมแซมครุภัณฑ

          คาเครื่องแตงกาย คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

          คาวัสดุสํานักงานฯ คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม

(2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

    ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

5,144,220                         

3,837,900          

3,837,900          

3,589,100          

22,000              

226,800             

1,306,320          

1,306,320          

1,306,320          

    ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ

(4) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด
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งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

2. คาวัสดุ บาท

231,800             

231,800             

81,100              

150,700             

231,800                           

    คาซอมแซมยานพาหนะ

    คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

1 เครื่อง 25,510             บาท

1,143,010                         

1,117,500          

1,117,500          

994,400             

28,100              

95,000              

25,510              

25,510              

    1.1 คาตอบแทน 

          คาอาหารทําการนอกเวลา

          คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

          สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานฯ คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิง

              และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

25,510              
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 งานอนญุาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

    และสิ่งสาธารณประโยชน คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

2. คาวัสดุ บาท

133,300

24,400

    คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

    คารังวัดตรวจสอบแนวเขต คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน

    คาซอมแซมยานพาหนะ

133,300

133,300

108,900
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 975,700 บาท

    1.1 คาใชสอย บาท

    1.2 คาวัสดุ บาท

         กรุงเทพมหานคร (BEST) คาวัสดกุอสราง

         คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07123-1

ของประชาชน 3,000,000         บาท

3,975,700                         

975,700

225,100

750,600

3,000,000          

         คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

         คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ คาซอมแซมยานพาหนะ

             สวนใหญเปนคาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวน

คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความเดือนรอน
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

          และเครื่องทุนแรง

    1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05208-1

ไมต่ํากวา 2,700 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 75 กิโลวัตต แบบขับเคล่ือน 4 ลอ 1 คัน 1,087,000         บาท

1,087,000          

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

2,081,800          

728,400             

926,200             

427,200             

1,087,000          

1,087,000          

3,168,800                         

2,081,800          

          คาอาหารทําการนอกเวลา

          คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

          คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเครื่องจักรกล

          สวนใหญเปนคาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

          และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดอุุปกรณทําความสะอาด

          ทอระบายน้ํา ฯลฯ
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05101-2

    ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง 32,200             บาท

05101-3

    ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง 54,400             บาท

05104-3

250,000           บาท

05198-2

    ทําลายครั้งละ 20 แผน 1 เครื่อง 42,700             บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 1,409,800         บาท

07199-2 587,300           บาท

07199-4

    กรุงเทพมหานคร 180,000           บาท

          และลานกีฬา

(3) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

379,300             

379,300             

379,300             

2,177,100          

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม

    คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม

    คาติดตั้ง)  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

(3) พัดลมไอน้ํา แบบลอเลื่อนเคลื่อนที่ มีถังบรรจุน้ําในตัว

    ขนาด 24 นิ้ว 10 ตัว

(4) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด

4,490,000                         

1,933,600          

1,787,700          

1,493,600          

58,000              

(1) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

    1.2 คาสาธารณูปโภค

(2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย

          คาไฟฟาบานหนังสือและลานกีฬา คาน้ําประปาบานหนังสือ

         1.1.1 คาตอบแทน 

     คาอาหารทําการนอกเวลา คาตอบแทนอาสาสมัครบานหนังสือ

        1.1.2 คาใชสอย

        1.1.3 คาวัสดุ

    คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

    คาบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

    สวนใหญเปนคาหนังสือวารสารบานหนังสือ  คาวัสดสํุานักงานฯ

    คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

236,100             

145,900             
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งานพฒันาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 1,740,000         บาท

07199-6 (2) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏบัติงาน

514,600           บาท

07199-7

    ของกรุงเทพมหานคร 10,000             บาท

07199-8

    ดานพัฒนาสังคม 585,200           บาท

07199-9 20,000             บาท

07199-10 100,000           บาท

07199-12 567,000           บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน 80,000            บาท

งบรายจายอื่น 80,000     บาท

07199-3 80,000             บาท

2. งบรายจายอื่น

          คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก คาตอบแทนกรรมการชุมชน

          คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คารับรอง

          คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) คาวัสดอุุปกรณ

          การเรียนการสอน

427,000             

1,782,100          

3,536,800          

10,706,700                       

7,169,900          

7,169,900          

4,960,800          

(6) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได

(7) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัตงิาน

    ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

(3) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง

(4) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

(5) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

ผูสูงอายุและคนพิการ 108,500          บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-11

108,500           บาท

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสงูอายุและคนพิการ

108,500             

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

         1.1.2 คาใชสอย บาท

         1.1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร (OS)

76,530             บาท

    3 เครื่อง

05123-2

    3 เครื่อง 225,000           บาท

05149-3 5,400               บาท

                 คาอาหารทําการนอกเวลา

     คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมครุภัณฑ

     สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุสํานักงานฯ คาวัสดอุุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

(3) เกาอี้ทํางานระดับชํานาญการพิเศษ, อํานวยการตน 1 ตัว

(2) เครื่องพนหมอกควันสะพายไหลที่ใชในงานสาธารณสขุ

306,930             

306,930             

306,930             

1,630,630                         

1,323,700          

1,323,700          

11,700              

1,107,900          

204,100             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 12,600     บาท

    คาวัสดุ บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2

สะอาด ปลอดภัย 165,100           บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 87,800            บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 87,800             บาท

    คาวัสดยุานพาหนะ

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

177,700                           

12,600              

12,600              

165,100             

87,800              
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1

78,800             บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 100,000           บาท

          คาเบ้ียประชุม

          คารับรอง

          คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสทิธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

19,800              

600                  

38,100              

78,800              

137,300                           

58,500              

58,500              

100,000                           

100,000             

คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
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งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05101-1

    ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง 32,200             บาท

05101-3

    คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

    ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง 30,900             บาท

05101-4

    คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

    ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง 27,200             บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 3,000               บาท

07103-2

    สามัญรุนใหญและหัวหนาหนวยยุวกาชาด 56,500             บาท

07109-1

    ศูนยวิชาการเขต 21,400             บาท

07124-1

35,100             บาท

(2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ

(3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

    สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(4) คาใชจายในการจัดประชมุสัมมนาคณะกรรมการ

          สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดสํุานักงานฯ

          คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

    คาครุภัณฑ

(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม

    คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม

(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม

(1) คาใชจายในการประชุมครู

102,000             

          คาอาหารทําการนอกเวลา

          คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

          สังกัดกรุงเทพมหานคร คาซอมแซมโรงเรียน

          คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

90,300              

90,300              

90,300              

116,000             

2,399,400                         

2,193,100          

2,193,100          

60,000              

2,031,100          
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

         1.1.2 คาใชสอย บาท

บาท

     คาเครื่องหมายสัญลกัษณของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05304-3 ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน 356,000           บาท

  ขนาด 2.40 x 4 ม.

  จํานวน 1 แหง

  จํานวน 2 จุด

- ครุภัณฑ

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 597,600           บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 2,241,000         บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัวของเด็กอนุบาล

     คาสารกรองเครื่องกรองน้ํา ฯลฯ

         คาไฟฟาโรงเรียน คาน้ําประปาโรงเรียน คาโทรศัพทเคลื่อนที่

         คาโทรศัพทโรงเรียน

- กอสรางหองพักครูบริเวณโรงยิมชั้น 6 อาคาร 1

- ติดต้ังระบบเก็บกักน้ําบนดิน (ถังเก็บลาง)

- ปรับปรุงระบบระบายน้ําฝนบริเวณอาคาร 1 ชั้น 6

         1.1.1 คาตอบแทน 

     คานิตยภัต

     คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรโรงเรียน คาซอมแซม-

     เครื่องดนตรีและอุปกรณ

         1.1.3 คาวัสดุ

356,000             

356,000             

2,838,600          

897,200             

720,000             

102,000             

75,200              

504,000             

356,000             

6,418,300                         

1,401,200          
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4. งบรายจายอื่น บาท

07125-1

4,300               บาท

07126-1

    สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู 22,200             บาท

07199-1

    โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 448,200           บาท

07199-2 348,000           บาท

07199-3 780,000           บาท

07199-4

    ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200             บาท

07199-5

    ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600             บาท

07199-6

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 45,000             บาท

07199-7 67,000             บาท

    ผูปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(1) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครืองขาย

(2) คาใชจายในการสงเสริมสนบัสนุนใหนักเรียน

(3) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ

(4) คาใชจายในการสอนภาษาจีน

(5) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

(6) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

(7) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

(8) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน

(9) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย

1,822,500          
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1

12,162,000       บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564

12,148,400       บาท

(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564

    เพื่อทดรองจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา

    คาจางช่ัวคราว และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

    สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564

    เพื่อทดรองจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา

    คาจางช่ัวคราว และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

    สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564

24,310,400        

24,310,400                       


