
          สํานักงานเขตราชเทวี มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการเฝาระวังตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการ

คัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากร

อยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่เขตและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานเขตมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมี

และควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ การสาธารณูปการ

การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมี

พิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอน

หยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน 

การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง

เปนธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 1,080             เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 156                ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 80                  รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

  ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

  ของประชาชน 100                ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 54,750            ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ

  ของกรุงเทพมหานคร 1,206             ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  ประจําปการศึกษา 1,207             ราย

สํานักงานเขตราชเทว ี



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายการคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (20) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (15) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (2)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (10) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (384) - ลูกจางประจํา (51)

- ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (196) - ลูกจางช่ัวคราว (6)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (16) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (11)

- ลูกจางประจํา (28) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (5)

- ลูกจางช่ัวคราว (4) - ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (-)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย (1)

- ขาราชการ (9)

- ลูกจางประจํา (10)

- ลูกจางช่ัวคราว (4)

- ลูกจางโครงการ (-)

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

สํานักงานเขตราชเทวี

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ



1

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

313,468,200   -                 313,468,200  

-               -                 -              

-               -                 -              

28,435,500     -                 28,435,500    

341,903,700                    -   341,903,700 

312,942,400  บาท

525,800        บาท

422,300          บาท

103,500          บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

182,829,900   -                 182,829,900  

2,582,330       -                 2,582,330      

6,006,400       -                 6,006,400      

62,500          -                 62,500         

1,835,000       -                 1,835,000      

8,772,100       -                 8,772,100      

1,485,800       -                 1,485,800      

33,038,890     -                 33,038,890    

2,087,100       -                 2,087,100      

5,430,100       -                 5,430,100      

13,040,900     -                 13,040,900    

6,330,640       -                 6,330,640      

709,300         -                 709,300        

1,757,420       -                 1,757,420      

200,000         -                 200,000        

3,988,600       -                 3,988,600      

1,809,500       -                 1,809,500      

1,397,200       -                 1,397,200      

16,712,100     -                 16,712,100    

160,000         -                 160,000        

103,500         -                 103,500        

  โครงการครอบครัวรักการอาน

  งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว

  งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี

  งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย

  งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา

  งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง

  งานบํารุงรักษาซอมแซม

  งานระบายนํ้าและแกไขปญหานํ้าทวม 

  งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน

  งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม

  โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

  งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล

ฝาย/งาน/โครงการ

การจัดบริการของสํานักงานเขต

  งานรายจายบุคลากร

  งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต

  งานปกครอง

  โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

  งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 

  งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง

  งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได

  งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด

  งานกวาดทําความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ

งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

งบประมาณเพ่ือการชําระหน้ี

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

    งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน

    งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

ประเภทงบประมาณ

สํานักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
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(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

1,420,520       -                 1,420,520      

165,100         -                 165,100        

99,800          -                 99,800         

78,800          -                 78,800         

100,000         -                 100,000        

1,013,600       -                 1,013,600      

20,251,100     -                 20,251,100    

313,468,200  -                 313,468,200 

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

28,435,500     -                 28,435,500    

28,435,500    -                 28,435,500   

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

รายการ

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

รายการ

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

รายการ

ฝาย/งาน/โครงการ

  งานบริหารท่ัวไปฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล

  งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม

  โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 

  งานปองกันและควบคุมโรค

  โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

  งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา

  งานงบประมาณโรงเรียน

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
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(บาท)

    ประเภท   

 งบรายจาย

    เงินเดือน   

       และ      

 คาจางประจํา

คาจางชั่วคราว

  คาตอบแทน

     ใชสอย   

 และวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

  คาครุภัณฑ   

     ที่ดิน      

และสิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 152,170,600  29,016,000   1,643,300    182,829,900 

งบดําเนินงาน 95,264,390   7,342,500    102,606,890 

งบลงทุน 7,730,110      7,730,110     

งบเงินอุดหนุน 5,154,800       5,154,800     

งบรายจายอื่น 43,582,000       43,582,000   

รวม

งบประมาณ
 152,170,600   29,016,000   96,907,690    7,342,500      7,730,110       5,154,800       43,582,000 341,903,700 

ฉ) งบประมาณจําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

และงบกลาง ซ่ึงเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมท้ังส้ิน บาท 194,070,920 182,829,900 -             -             -             

เงินงบประมาณ บาท 194,070,920 182,829,900 -             -             -             

เงินนอกงบประมาณ บาท -             -             -             -             -             

ทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง 1,080          1,080          1,080          1,080          1,080          

จัดประชุมผูบริหารเขต ครั้ง 48              48              48              48              48              

ประชาสัมพันธ เรื่อง 1,100          1,100          1,100          1,100          1,100          

อาคารสถานที่ของเขตที่ดูแล

บํารุงรักษา

รวมทั้งสิ้น บาท 5,483,240   2,582,330   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 5,483,240   2,582,330   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ตร.ม. 7,183.48      7,183.48      7,183.48      7,183.48      7,183.48      

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ ส่ังการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอ่ืนที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับ

มอบหมายและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต  

สํานักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค : “เพ่ือแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไว

ในงบบุคลากร เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน 
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งานดานยาเสพติด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

มูลนิธิที่รับบริการทะเบียน แหง 92              95              95              95              95              

สมาคมท่ีรับบริการทะเบียน แหง 57              60              60              60              60              

มัสยิดที่รับบริการทะเบียน แหง 5               5               5               5               5               

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

การประชุมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน

จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพ-

มหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท 2,947,260   6,006,400   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,947,260   6,006,400   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

ครั้ง 12              12              12              12              12              

ครั้ง 1               1               1               1               1               

รอยละ 95              95              95              95              95              

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียน

ปกครอง การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาท่ีในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ 

ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอ่ืนที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดต้ัง ยุบ 

และเปล่ียนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด  - รหัส 1300002-07199-1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณท้ังสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร

ดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท -            62,500       -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท -            62,500       -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย 39,500        40,000        40,000        40,000        40,000        

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน

บริการทะเบียนทั่วไป ราย 3,300          3,700          3,700          3,700          3,700          

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

รวมทั้งสิ้น บาท 1,516,000   1,835,000   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,516,000   1,835,000   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

รอยละ 95              95              95              95              95              

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ราย 18,000        18,000        18,000        18,000        18,000        

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหนาที่กําหนดหนวยเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายช่ือผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน,

ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

62,500                     

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

รอยละ -             65              -             -             -             

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.1

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม

เพ่ิมข้ึนชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไข
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ทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตางๆ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา 5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          

บริหารงบประมาณของสํานัก-

งานเขต (ของวด โอน เปล่ียนแปลง

และจัดสรรงบประมาณ)

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง 12              12              12              12              12              

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. 

และสํานักงานตรวจสอบภายใน

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ

การเงิน การคลัง งบประมาณ

และพัสดุ

รับชําระเงินทุกประเภท ราย 9,000          9,000          9,000          9,000          9,000          

เขียนเช็คส่ังจาย ฉบับ 2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          

จายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน ราย 2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          

รวมทั้งสิ้น บาท 8,669,880   8,772,100   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 8,669,880   8,772,100   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

ราย 150            150            150            150            150            

เรื่อง 20              20              20              20              20              

รอยละ 100            100            100            100            100            

เรื่อง/ฉบับ 12              12              12              12              12              

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงาน

ผลการดําเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงิน

การคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตางๆโดยจัดใหมีการรับเงิน

และจายเงินจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 

รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

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

สํารวจผูเสียภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสรางรายใหม

จํานวนผูเสียภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสรางรายใหม

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษีปาย ราย               69               80               60               50               50

รวมทั้งสิ้น บาท 4,198,870   1,485,800   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 4,198,870   1,485,800   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม. 7.7             7.7             7.7             8               8               

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง 200            190            180            170            160            

จัดประชุมภายใน ครั้ง 12              12              12              12              12              

ประสานงานและรวมปฏิบัติงาน

กับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน

รวมทั้งสิ้น บาท 3,256,666   33,038,890  -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 3,256,666   33,038,890  -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

96              96              96              

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

คร้ัง/ช่ัวโมง 000060/480 000050/400 000040/320 000030/240 000020/120

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบ

ที่กฎหมายกําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน

คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ท่ีดิน ท่ีสาธารณะ ที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที,่ ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอ่ืนๆ เชน คาธรรมเนียม 

2,000          1,000          500            ราย 12,067        3,970          

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงาน

รวมกับหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน, จัดประชุมดูแลยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ครั้ง/คน 96              96              
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน

ตรอก ซอย

จํานวนรถกวาดและดูดฝุน คัน/คัน 3               3               3               3               3               

ทําความสะอาดทางเทา แหง/สัปดาห 4               4               4               4               4               

ทําความสะอาดสะพาน แหง/สัปดาห 1               1               1               1               1               

ทําความสะอาดปายรถเมล ครั้ง/สัปดาห 6               6               6               6               6               

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง 4               4               4               4               4               

ความพึงพอใจผูสัญจรในพ้ืนที่

ระดับมาก-มากท่ีสุด

รวมทั้งสิ้น บาท 9,426,298   2,087,100   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 9,426,298   2,087,100   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

รอยละ 80              85              90              95              95              

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ตร.ม. 7.7             7.7             7.7             7.7             7.7             

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนนและพ้ืนท่ีสัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตางๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตางๆ

สถานที่สําคัญ และสถานที่จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

 



10

ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บคาธรรมเนียม” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 58,000        57,000        56,000        55,000        55,000        

จัดเก็บขยะช้ินใหญ ครั้ง/สัปดาห 4               4               4               4               4               

บริการขนถายส่ิงปฏิกูล ลบ.ม./ป 2,500          2,500          2,500          2,500          2,500          

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./ป 620            620            620            620            620            

จํานวนรถสูบส่ิงปฏิกูลและดูดไขมัน คัน 9               9               9               9               9               

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถาย

ส่ิงปฏิกูล ในระดับมาก-มากท่ีสุด

ความพึงพอใจผูใชบริการดูดไขมัน

ในระดับมาก-มากท่ีสุด

รวมทั้งสิ้น บาท 19,806,996 5,430,100   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 19,806,996 5,430,100   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

รอยละ 80              85              90              95              95              

รอยละ 80              95              90              95              95              

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพ้ืนที่อยูอาศัย พ้ืนที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมี

การเก็บขนมูลฝอยจุดจัดเก็บ ตามบาน ตรอก ซอยตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบส่ิงปฏิกูล 

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน

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

ดูแลบํารุงรักษาไมพุม ตร.ม. 3,100          3,200          3,300          3,400          3,500          

ตัดแตงกิ่งตนไมใหญ ตน 2,750          2,750          2,750          2,750          2,750          

รดน้ํา ลบ.ม. 70,000        70,000        70,000        70,000        70,000        

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย 8               8               8               8               8               

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง 6               6               6               6               6               

รวมทั้งสิ้น บาท 13,368,200 13,040,900 -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 13,368,200 13,040,900 -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

ผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน รายการ 147            153            155            158            165            

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 580            600            550            500            400            

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง 30              25              30              30              28              

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย 30              31              32              33              30              

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน เรื่อง 80              78              80              75              78              

รวมทั้งสิ้น บาท 1,995,784   6,330,640   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,995,784   6,330,640   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพ้ืนที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง

และตนไมริมทางเทา ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน 

สวนราชการที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที,่ บริการรถน้ํา

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

ตรวจและปฏิบัติการ ช่ัวโมง/คน  0000011/55  0000011/55  0000011/55  0000011/55  0000011/55

ดูแลพ้ืนที่ผอนผันเพ่ือทําการคา

ในที่สาธารณะ

ตรวจสอบขอรองเรียน จุด 580            600            550            500            500            

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/

จุดเส่ียง

ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/ครั้ง  00000007/7  00000007/7  00000007/7  00000007/7  00000007/7

ควบคุมการใชยานพาหนะ

(รถจักรยานยนต)

รวมทั้งสิ้น บาท 2,993,676   709,300      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,993,676   709,300      -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะ

ของผูประกอบการคาหาบเรและแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ 

จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพ้ืนที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผูกระทําความผิด ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวย

ความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพ้ืนที่จุดเส่ียงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

จุด/ราย 0000008/16 0000008/16 0000008/16 0000008/16 0000008/16

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

จุด/ราย 000004/200 000004/200 000004/200 000004/200 000004/200

คัน/ครั้ง  00000007/7  00000007/7  00000007/7  00000007/7  00000007/7
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ของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน รายการ 20              17              2               5               5               

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 460            420            400            380            300            

ควบคุมการใชยานพาหนะ  คัน 11              11              11              11              11              

จัดทําบัญชีถือจายเงินเดือน ฉบับ 232            232            232            232            232            

พิจารณาหนังสือเขาออก รายการ 6,500          7,000          7,000          7,000          7,000          

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน เรื่อง 55              56              57              60              60              

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

ควบคุม

รวมทั้งสิ้น บาท 674,904      1,757,420   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 674,904      1,757,420   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

โครงการ 7               8               9               10              10              

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา

และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หรือเปล่ียนแปลงสภาพ”

อนุญาตตัดคันหิน ถมดินฯลฯ, ตรวจสอบท่ีสาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร ราย 30              40              40              40              30              

พิจารณาอนุญาตดัดแปลง

รื้อถอนอาคาร

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา ราย 10              10              10              10              10              

รับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบ

อาคารผิดกฎหมาย

ระวังแนวเขตและตรวจสอบ

ที่สาธารณะ

รวมทั้งสิ้น บาท 1,102,210   200,000      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,102,210   200,000      -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ราย 20              30              30              30              20              

ครั้ง 25              25              30              30              30              

ราย 70              70              70              70              20              

และการขยายตัวของเมืองสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ ไมทําลายส่ิงแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคาร

สาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกลํ้า

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร,

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหส่ิงกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนา
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ปริมาณแอสฟลตที่ใชซอมแซมถนน ตัน 25              30              30              30              50              

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง 100            100            100            100            100            

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด 150            150            150            150            200            

รวมทั้งสิ้น บาท 2,197,326   3,988,600   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,197,326   3,988,600   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค : "เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถ

ใชสัญจรไดอยางสะดวก ปลอดภัยดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายช่ือถนน ซอย และคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”         

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ,

บํารุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซม เปล่ียนฝาทอระบายน้ํา ฝา 150            150            150            150            150            

ลางทําความสะอาด

ระบบทอระบายน้ํา

ทอระบายน้ําที่อยูใน

ความรับผิดชอบ

เปดทางน้ําไหลและกําจัดวัชพืช

ในคลองและลํารางที่สํานักงานเขต เมตร 6               6               6               6               6               

รับผิดชอบ

จุดออนเฝาระวังน้ําทวม จุด 8               8               8               8               8               

จํานวนเรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับน้ําทวมขังลดลง

รวมทั้งสิ้น บาท 1,677,600   1,809,500   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,677,600   1,809,500   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

30,000        

เมตร 37,960        37,960        37,960        37,960        37,960        

20              20              20              20              20              

เมตร 33,140        33,140        30,000        30,000        

รอยละ

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยท้ิงจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยท้ิงจากแหลงอ่ืน  ๆไดรับการจัดการ

อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน ส่ิงแวดลอม

และระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา

ระบบรวบรวมนํ้าเสีย คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบนํ้า ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษา

ระบบทอระบายน้ํา”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปล่ียนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง,

สูบระบายน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
พิจารณาหนังสือเขาออก เรื่อง 3,510          3,510          3,510          3,510          3,510          

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน ฉบับ 356            356            356            356            356            

คุมทะเบียนทรัพยสิน รายการ 3,283          3,283          3,283          3,283          3,283          

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 6               6               6               6               6               

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 2               2               2               2               2               

รวมทั้งสิ้น บาท 4,816,650   1,397,200   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 4,816,650   1,397,200   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน 25              25              25              25              25              

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน 100            100            100            100            100            

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง 3               3               3               3               3               

ผูเตนแอโรบิค คน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        

ผูใชบริการบานหนังสือ คน 12,000        12,000        12,000        12,000        12,000        

ผูใชบริการลานกีฬา คน 526,400      526,400      526,400      526,400      526,400      

จายเบ้ียผูพิการ/ผูสูงอายุ ราย/ราย  000580/930  000580/930  000580/930  000580/930  000580/930

รวมทั้งสิ้น บาท 12,502,740 16,712,100 -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 12,502,740 16,712,100 -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญ

และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค : “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคา

ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปล่ียนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน

สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมท้ังสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู” 

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง,

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร 
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ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณท้ังสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือ

ที่สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูตามอัธยาศัย

ที่ตรงตามความตองการ

ของประชาชน

รวมทั้งสิ้น บาท               -   160,000                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท               -   160,000                   -                 -                 -   

เงินนอกงบประมาณ บาท               -   -            -            -            -            

และกลุมเปาหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

-             

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพ้ืนฐานรวมกัน

ของครอบครัวในการมีสวนรวมกิจกรรมรักการอานเพ่ิมข้ึนในบานหนังสือแตละแหงในพ้ืนที่เขตราชเทวี รวม 4 แหง

160,000                   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

รอยละ -             100            -             -             

โครงการครอบครัวรักการอาน - รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหล่ือมลํ้าดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน

ยุทธศาสตรยอยท่ี 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลอง

กับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจาก

การสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย
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ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณท้ังสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการ

และการสงเคราะหเพ่ิมข้ึน

เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา

รวมทั้งสิ้น บาท               -   103,500                    -                 -                 -   

เงินงบประมาณ บาท               -   103,500                   -                 -                 -   

เงินนอกงบประมาณ บาท               -   -                          -                 -                 -   

-             

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยคาใชจาย

ในการจัดสวัสดิการ

103,500                   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

รอยละ -             5               -             -             

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-10

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหล่ือมลํ้าดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน

ยุทธศาสตรยอยท่ี 3.1 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบ

สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

ไดรับความชวยเหลือเพ่ิมข้ึน (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาหนังสือเขาออก เรื่อง 4,037          4,037          4,100          4,100          4,100          

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน ฉบับ 321            233            233            233            233            

คุมทะเบียนทรัพยสิน รายการ 160            144            144            144            144            

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 200            200            200            200            200            

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 4               4               4               4               4               

รวมทั้งสิ้น บาท 450,900      1,420,520   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 450,900      1,420,520   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายส่ิงแวดลอม

และสุขาภิบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง ตาม พรบ. การสาธารณสุข

และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเล้ียง”
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อาหาร, สงเสริมความรูผูประกอบกิจการ/ผูสัมผัสอาหาร, เก็บและตรวจวิเคราะหตัวอยางคุณภาพอาหาร, สรางเครือขาย

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน, ตรวจสอบควบคุมแนะนําและแกไขเพ่ือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ ตรวจสอบแนะนําและบังคับใช

ตามกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ออก/ตอใบอนุญาตกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ออก/ตอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่

จําหนายอาหาร

ออก/ตอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่

สะสมอาหาร

ออก/ชําระคาธรรมเนียมหนังสือ

รับรองการแจงจัดต้ังสถานที่ ราย 499            434            434            434            434            

จําหนายอาหาร

ออก/ชําระคาธรรมเนียมหนังสือ

รับรองการแจงจัดต้ังสถานที่ ราย 207            170            170            170            170            

สะสมอาหาร

ออก/ตอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ราย 2               2               2               2               2               

ออก/ตอใบอนุญาตสุสาน

และฌาปนสถาน

ออก/ตอใบอนุญาตผูดําเนินการ

จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน

ออกใบอนุญาตทําการ

โดยใชเครื่องขยายเสียง

ในแตละพื้นที”่

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ราย 894            810            810            810            810            

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ออก/ชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง ตรวจสอบแนะนําสุขลักษณะ/สุขาภิบาล-

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึก

ในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซ้ืออาหารใหถูกสุขลักษณะ

ลดความเส่ียงภัยอันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคาม

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานส่ิงแวดลอม คุมครองผูบริโภค ในเรื่องสลากอาหาร เครื่องช่ัง ตวง วัด 

สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหร่ี ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเล้ียงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เล้ียง

รวมท้ังปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหา

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรค

170            170            

ราย 34              32              32              32              32              

ราย 4               2               -             4               2               

ราย 179            170            170            

ราย 4               2               -             4               2               

ราย 1               1               1               1               1               
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ตรวจสอบ ควบคุม แนะนํา

สถานที่ประกอบกิจการที่เปน ราย 894            810            810            810            810            

อันตรายตอสุขภาพ

ตรวจสอบ ควบคุม แนะนํา

สุขลักษณะของสุสาน

และฌาปนสถาน

ตรวจสอบ ควบคุม แนะนํา

การสุขาภิบาลอาหาร

สถานที่จําหนายอาหาร 

สถานที่สะสมอาหาร ตลาด ราย 945            832            832            832            832            

สถานที่จําหนายในที่

หรือทางสาธารณะ

และในสถานศึกษา

สงเสริมความรูใหกับผูประกอบ-

กิจการ/ผูสัมผัสอาหาร

ตรวจสอบ ควบคุม แนะนํา

ความปลอดภัยของอาหาร ราย 20              20              20              20              20              

ในกระเชาของขวัญ

เก็บและตรวจวิเคราะห

คุณภาพตัวอยางอาหาร ตัวอยาง 1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          

ดวยชุดทดสอบเบ้ืองตน

เก็บตัวอยางนมในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวอยาง 48              48              48              48              48              

เพ่ือสงตรวจวิเคราะห

ทางหองปฎิบัติการ

ประชุมเครือขายสุขาภิบาลอาหาร

ในสถานศึกษาระดับเขต

รณรงคการลางตลาด

ตามหลักสุขาภิบาล

ตรวจสอบ ควบคุม แนะนําและ

เพ่ือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ราย 6               6               6               6               6               

ราย 945            832            832            832            832            

ครั้ง 2               2               2               2               2               

ครั้ง 12              12              12              12              12              

ราย 200            200            200            200            200            
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ตรวจสอบ แนะนําและบังคับ

ตามกฎหมายสาธารณสุข ราย 1,839          1,642          1,642          1,642          1,642          

กับผูประกอบกิจการประเภทตางๆ

ตามที่กฎหมายกําหนด

ตรวจสอบ แนะนําและบังคับใช

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

เชน กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ กฎหมาย คุมครอง

สุขภาพผูไมสูบบุหรี่ กฎหมาย ราย 283            290            298            306            306            

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล

กฎหมายโรงงาน และคําส่ัง

คสช. เปนตน กับผูประกอบ

กิจการประเภทตางๆ

ตามที่กฎหมายกําหนด

รวมทั้งสิ้น บาท 744,400      165,100      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 744,400      165,100      -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งบประมาณท้ังสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหาร

ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ รอยละ -            96              -            -            -            

การปนเปอนเช้ือโรค

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ

ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ รอยละ -            98              -            -            -            

การปนเปอนสารพิษ

รวมทั้งสิ้น บาท -            99,800       -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท -            99,800       -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาล-

อาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

99,800                     

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.5

เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเช้ือโรคและสารปนเปอน

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือโรคและสารพิษในอาหาร

และน้ํา เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
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รณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ครั้ง 300            300            300            300            300            

ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ครั้ง 100            100            100            100            100            

รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ครั้ง 20              20              20              20              20              

รณรงคปองกันการติดเช้ือเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ตรวจสอบ แนะนํา

และประชาสัมพันธ

สถานที่ประกอบกิจการ ครั้ง 115            115            115            115            115            

ประเภทตางๆ เพ่ือควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ

รวมทั้งสิ้น บาท -            78,800       -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท -            78,800       -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ประสานการฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการ

และบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

ครั้ง 4               4               4               4               4               

วัตถุประสงค : “เพ่ือลดความเส่ียงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค

รวมท้ังใหประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเช้ือ หรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา” 

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกนํ้ายุงลาย, รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล,
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งบประมาณท้ังสิ้น 100,000      บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกัน

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท -            100,000      -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท -            100,000     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

รอยละ -            60              -            -            -            

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่  - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยท่ี 1.1

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็ง

ทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

กิจกรรมหลัก : จัดทําส่ือประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธ เพ่ือใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัยของบุหรี่
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การจัดทําขอมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา

การจัดแผนงานวิชาการ ครั้ง 1               1               1               1               1               

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้ง 2               2               2               2               2               

การพัฒนาคุณภาพศูนยวิชาการเขต ครั้ง 2               2               2               2               2               

การสงเสริมใหสถานศึกษา

ผลิตส่ือการเรียนรู

การดําเนินการเกี่ยวกับครู

สอนภาษาตางประเทศ

การแจงเด็กเขาเรียนตามเกณฑ คน 60              60              60              60              60              

การจัดซ้ือจัดจาง รายการ 90              90              90              90              90              

การเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน

และคาครองชีพ

การเบิกจายสิทธิประโยชนตามที่

กรุงเทพมหานครกําหนด

การบรรจุ แตงต้ัง 

และเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมของราชการ คน 40              40              40              40              40              

กรุงเทพมหานคร

การจัดทําทะเบียนประวัติ คน 90              90              90              90              90              

การขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ

การดําเนินการทางวินัย คน 2               2               2               2               2               

การจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา

และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ ดําเนินการเรื่องรองทุกข

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

โรงเรียน 4               4               4               4               4               

โรงเรียน 4               4               4               4               4               

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษา

 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ ตลอดจนเพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลอง

กับนโยบายผูบริหาร และเด็กท่ีมีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

ครั้ง 2               2               2               2               2               

เดือน 12              12              12              12              12              

คน 80              80              80              80              80              

คน 10              10              10              10              10              
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การประเมินวิทยฐานะ คน 8               8               8               8               8               

การโอน/ลาออกจากราชการ คน 4               4               4               4               4               

การจัดทําขอรับบําเหน็จบํานาญ คน 2               2               2               2               2               

การประชุมผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัด

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง 12              12              12              12              12              

การประชุมศูนยวิชาการเขต ครั้ง 4               4               4               4               4               

รวมทั้งสิ้น บาท 1,801,140   1,013,600   -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,801,140   1,013,600   -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ครั้ง 8               8               8               8               8               
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อบรมนายหมูลูกเสือ

และยุวกาชาด

จัดทัศนศึกษา ครั้ง 4               4               4               4               4               

สนับสนุนอาหารกลางวัน มื้อ 1               1               1               1               1               

สนับสนุนนม กลอง 314,600      314,600      314,600      314,600      314,600      

อาคารเรียนท้ังส้ิน หลัง 16              16              16              16              16              

พ้ืนที่โรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ว. 3,413.83      3,413.83      3,413.83      3,413.83      3,413.83      

รวมทั้งสิ้น บาท 15,937,660 20,251,100 -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 15,937,660 20,251,100 -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท -            -            -            -            -            

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพคร,ู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการ

สถานศึกษา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

คน 80              80              80              80              80              

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุน

ใหนักเรียนนําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาท่ีต้ังไว เพ่ือพัฒนา 

ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ท้ังที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษา

ที่กําหนดไว เพ่ือใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงเปนการชวยให

นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว  เพ่ือบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพ

ที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

 



30

งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน บาท

01101-1  เงินเดือน 41,728,600    บาท

01102-1  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนระดับ 2,531,300      บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนง 254,400         บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 674,400         บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ 207,400         บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 127,100         บาท

บาท

01201-1 คาจางประจํา 98,005,900    บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 5,519,600      บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางประจํา 1,940,800      บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 1,181,100      บาท

บาท

02101-1 คาจางช่ัวคราว 21,225,400    บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางช่ัวคราว 2,985,300      บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางช่ัวคราว 4,805,300      บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 131,100         บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,440,000      บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 72,200          บาท

182,829,900                        

182,829,900    

45,523,200      

การจัดบริการของสํานักงานเขต

สํานักงานเขตราชเทวี

2. คาจางประจํา 106,647,400    

3. คาจางชั่วคราว 29,016,000      

1,643,300        

313,468,200                        
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาด

อาคารสํานักงานเขต คาบํารุงรักษาซอมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05105-2 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

     13 เคร่ือง 331,630         บาท

05198-3 (2) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

     ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก

     ขนาด 50 น้ิว 1 เคร่ือง 19,000          บาท

350,630          

    1.1 คาตอบแทน 297,500          

1,934,200        

2,231,700        

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,231,700        

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 350,630          

    คาครุภัณฑ 350,630          

2,582,330                           
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

         1.1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไฟฟา

คานํ้าประปา

คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05139-1 (1) รถจักยานยนต ขนาด 110 ซีซี

     แบบเกียรอัตโนมัติ 1 คัน 50,000          บาท

05198-4 (2) เกาอี้พักคอย แบบแถว 4 ที่น่ัง 23 ชุด 149,500         บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000         บาท

6,006,400                           

         1.1.1 คาใชสอย 216,000          

199,500          

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 199,500          

    คาครุภัณฑ 199,500          

790,900          

4,448,000        

352,000          

5,454,900        

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,006,900        
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา

และสารเสพติด 62,500          บาท

งบรายจายอื่น 62,500          บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 62,500          บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05218-1 เคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล

ความละเอียด 300 x 400 จุดตอตารางน้ิว 1 เคร่ือง 111,000         บาท

1,724,000        

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,724,000        

    1.1 คาตอบแทน 546,900          

1,835,000                           

    1.3 คาวัสดุ 325,400          

851,700              1.2 คาใชสอย

111,000          

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 111,000          

    คาครุภัณฑ 111,000          
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาเชาที่ดินที่ทําการสํานักงานเขตราชเทวี

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาโทรศัพท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05101-1 (1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง)

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

     ขนาด 48,000 บีทียู 1 เคร่ือง 60,900          บาท

05108-3 (2) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู 17,100          บาท

05138-2 (3) เคร่ืองคํานวณเลขไฟฟา แบบมีกระดาษบันทึก 10 เคร่ือง 39,000          บาท

05203-1 (4) เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

     ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เคร่ือง 87,500          บาท

155,000          

204,500          

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 204,500          

    คาครุภัณฑ 204,500          

        1.1.1 คาตอบแทน 294,400          

        1.1.2 คาใชสอย 7,869,700        

        1.1.3 คาวัสดุ 248,500          

8,567,600        

8,412,600        

8,772,100                           
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ ฯลฯ
บาท

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ
    1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

บาท

บาท

05109-2 (1) ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 12 ตู 80,400          บาท

05199-1 (2) ตูเหล็ก แบบ 5 ลิ้นชัก 1 ตู 6,500            บาท

05199-3 (3) เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

     แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 1 เคร่ือง 8,900            บาท

1,390,000        

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 638,000          

         1.1.1 คาตอบแทน 112,500          

         1.1.2 คาใชสอย 278,700          

1,485,800                           

    คาครุภัณฑ 95,800            

         1.1.3 คาวัสดุ 246,800          

752,000          

95,800            

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 95,800            
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

บาท

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ

บาท

คาไฟฟา

คานํ้าประปา

33,038,890                          

33,038,890      

32,681,190      

   1.1 คาตอบแทน 15,199,100      

   1.2 คาใชสอย 957,000          

   1.3 คาวัสดุ 16,525,090      

2. คาสาธารณูปโภค 357,700          
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

บาท

2,087,100     บาท

คาวัสดุในการรักษาความสะอาด

คาเคร่ืองแตงกาย

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

2,087,100                           

2,087,100        

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,087,100        

คาวัสดุ
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บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย 2,154,600      บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล 117,000         บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน 72,000          บาท

บาท

         0207027-64-01  1. โครงการคาเชาที่ดินเพื่อใชเปนที่จอดรถ

             เก็บขนมูลฝอย (ดานทิศเหนือ)

             วัตถุประสงค

               ในเขตทางพิเศษศรีรัช สวนเอ

               บริเวณซอยรัชฏภัณฑ (ดานทิศเหนือ)

             - เพ่ือใชเปนที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

             เปาหมายของโครงการ

             - เพ่ือเชาที่ดินการทางพิเศษแหงประเทศไทย

            งานที่จะทํา

             - เชาที่ดินการทางพิเศษแหงประเทศไทย

               ในเขตทางพิเศษศรีรัช สวนเอ

               บริเวณซอยรัชฏภัณฑ (ดานทิศเหนือ)

               เน้ือที่ 609 ตารางวา

             - ใชเปนที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 5,430,100                           

5,084,600        

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,084,600        

    1.1 คาตอบแทน 4,095,000        

    1.2 คาใชสอย 795,000          

         รายการผูกพัน

             ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2564 – 2568)

             - เพ่ือเชาที่ดินการทางพิเศษแหงประเทศไทย
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03282-1 คาเชาที่ดินเพ่ือใชเปนที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

(ดานทิศเหนือ) 374,000         บาท

- เชาที่ดินการทางพิเศษแหงประเทศไทย

  ในเขตทางพิเศษศรีรัช สวนเอ

  บริเวณซอยรัชฏภัณฑ (ดานทิศเหนือ)

  เน้ือที่ 609 ตารางวา

เงิน เงิน

งบประมาณ นอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 1,164,000                     -   บาท

ป 2564 ต้ังงบประมาณ                 -                   -   บาท

ป 2565 ต้ังงบประมาณ 402,000                        -   บาท

ป 2566 ต้ังงบประมาณ 374,000                        -   บาท

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 388,000                        -   บาท

0207027-64-02 2. โครงการคาเชาที่ดินเพื่อใชเปนที่จอดรถ

    เก็บขนมูลฝอย (ดานทิศใต)

   วัตถุประสงค

   - เพ่ือเชาที่ดินการทางพิเศษแหงประเทศไทย

     ในเขตทางพิเศษศรีรัช สวนเอ

     บริเวณซอยรัชฏภัณฑ (ดานทิศใต)

   - เพ่ือใชเปนที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

   ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2564 – 2568)

   เปาหมายของโครงการ

   - เพ่ือเชาที่ดินการทางพิเศษแหงประเทศไทย

   งานที่จะทํา

   - เชาที่ดินการทางพิเศษแหงประเทศไทย

     ในเขตทางพิเศษศรีรัช สวนเอ

     บริเวณซอยรัชฏภัณฑ (ดานทิศใต)

     เน้ือที่ 779 ตารางวา

   - ใชเปนที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย
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03282-1 คาเชาที่ดินเพ่ือใชเปนที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

(ดานทิศใต) 421,000         บาท

- เชาที่ดินการทางพิเศษแหงประเทศไทย

  ในเขตทางพิเศษศรีรัช สวนเอ

  บริเวณซอยรัชฏภัณฑ (ดานทิศใต)

  เน้ือที่ 779 ตารางวา

เงิน เงิน

งบประมาณ นอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 1,335,000                     -   บาท

ป 2564 ต้ังงบประมาณ -                              -   บาท

ป 2565 ต้ังงบประมาณ 469,000                        -   บาท

ป 2566 ต้ังงบประมาณ 421,000                        -   บาท

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 445,000                        -   บาท

บาท

คาวัสดุในการขนถายสิ่งปฏิกูล 2,154,600      บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

     ในชุมชน 295,500         บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย

     เพ่ือนํามาใชประโยชน 50,000          บาท

    1.3 คาวัสดุ

345,500          

194,600          
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 764,600         บาท

บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 171,000         บาท

03209-1 คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง 28,000          บาท

03275-1 คาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย 3,198,000      บาท

03279-1 คาจางเหมาเอกชนดูแลและบํารุงรักษาตนไม 3,488,100      บาท

บาท

03501-1 สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 3,000,000      บาท

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 999,000         บาท

12,041,900      

12,041,900      

13,040,900                          

999,000          

    1.1 คาตอบแทน 746,600          

    1.2 คาใชสอย 7,014,000        

    1.3 คาวัสดุ 4,281,300        
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 1,717,824      บาท

03102-1 คาเบี้ยประชุม 10,600          บาท

บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 44,640          บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 8,800            บาท

บาท

สวนใหญเปนคาเคร่ืองแตงกาย

03501-1 คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 60,000          บาท

03502-1 คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ 34,800          บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

     14 เคร่ือง 357,140         บาท

05199-3 (2) เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

     แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 1 เคร่ือง 8,900            บาท

05199-4 (3) เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ

     (Ink Tank Printer) 1 เคร่ือง 4,300            บาท

05199-6 (4) เคร่ืองกรองนํ้า 1 เคร่ือง 15,000          บาท

05203-2 (5) เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

     ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เคร่ือง 87,500          บาท

472,840          

472,840          

472,840          

6,330,640                           

    1.1 คาตอบแทน 5,394,700        

    1.2 คาใชสอย 44,600            

    1.3 คาวัสดุ 418,500          

5,857,800        

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,857,800        
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 66,960          บาท

บาท

03501-1 คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 90,000          บาท

03601-1 คาวัสดุยานพาหนะ 6,000            บาท

03602-1 คาเคร่ืองแตงกาย 52,680          บาท

03612-1 คาวัสดุปองกันอุบัติภัย 120,000         บาท

709,300          

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 709,300          

709,300                              

1. คาใชสอย 79,800            

2. คาวัสดุ 629,500          
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 159,104         บาท

บาท

03245-1 คาซอมแซมครุภัณฑ 8,000            บาท

บาท

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น

03602-1 คาวัสดุสํานักงาน 22,600          บาท

03642-1 คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 100,000         บาท

คาเคร่ืองแตงกาย 40,000          บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

     12 เคร่ือง 306,120         บาท

05199-2 (2) เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

     ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 4 35,600          บาท

1,757,420                           

    1.3 คาวัสดุ 381,300          

341,720          

341,720          

341,720          

1,415,700        

1,415,700        

    1.1 คาตอบแทน 994,400          

    1.2 คาใชสอย 40,000            
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

บาท

200,000        บาท

คาวัสดุกอสราง

200,000                              

200,000          

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,000          

คาวัสดุ
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

บาท

บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 56,130          บาท

03211-1 คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน 45,000          บาท

และสิ่งสาธารณประโยชน

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพ-

มหานคร (BEST) ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05124-4 (1) เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโขง มอรเตอรไฟฟา 

     สูบนํ้าได 1,130 ลิตรตอนาที 2 เคร่ือง 34,600          บาท

05199-3 (2) เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ราคาไมรวมคาติดต้ัง)

     ขนาด 5 กิโลวัตต 1 เคร่ือง 58,500          บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน 3,000,000      บาท

93,100            

93,100            

93,100            

895,500          

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 895,500          

3,988,600                           

3,000,000        

    1.1 คาใชสอย 259,600          

    1.2 คาวัสดุ 635,900          
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 329,300         บาท

2. คาใชสอย บาท

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 25,100          บาท

03209-1 คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง 10,000          บาท

03213-1 คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า 1,120,000      บาท

3. คาวัสดุ บาท

03501-1 สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 50,000          บาท

คาวัสดุอุปกรณบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1,809,500                           

281,800          

1,809,500        

1,809,500        

315,600          

1,212,100        
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 286,400         บาท

   1.2 คาใชสอย บาท

03275-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 928,080         บาท

   1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค บาท

04101-1 คาไฟฟา 61,760          บาท

04201-1 คานํ้าประปา 21,080          บาท

04302-1 คาโทรศัพท 1,480            บาท

1,397,200                           

1,397,200        

1,186,400        

895,000          

31,200            

260,200          

210,800          
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

03115-1 คาตอบแทนบุคคลภายนอก 138,240         บาท

03130-1 คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก 1,965,600      บาท

03131-1 คาตอบแทนอาสาสมัครบานหนังสือ 686,640         บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา

ความปลอดภัย คาจางเหมาเอกชนดูแลและบํารุงรักษาตนไม

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

    1.3 คาวัสดุ บาท

คาหนังสือวารสารบานหนังสือ

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

คาวัสดุสําหรับบานหนังสือ

คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนยเด็กเล็ก)

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 1,860,000      บาท

07103-1 (2) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 47,700          บาท

07199-1 (3) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงาน

    ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600         บาท

07199-2 (4) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง

    ของกรุงเทพมหานคร 10,000          บาท

07199-3 (5) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ดานพัฒนาสังคม 585,200         บาท

07199-4 (6) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา

     และลานกีฬา 1,421,800      บาท

07199-5 (7) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 615,000         บาท

07199-6 (8) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน

    วัฒนธรรมประเพณี 95,200          บาท

16,712,100                          

4,541,800        

1,133,800        

10,539,000      

10,539,000      

4,863,400        

6,173,100        
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07199-8 (9) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

     กรุงเทพมหานคร 180,000         บาท

07199-9 (10) คาใชจายในการจัดอบรมเยาวชนดานศาสนาอิสลาม 256,600         บาท

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

07199-12 (12) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000         บาท
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โครงการครอบครัวรักการอาน 160,000         บาท

งบรายจายอื่น 160,000        บาท

07199-7 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 160,000         บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 103,500         บาท

งบรายจายอื่น 103,500        บาท

07199-10 คาใชจายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 103,500         บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 11,700          บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

คาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

    1.3 คาวัสดุ บาท

03501-1 สวนเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 100,000         บาท

03502-1 คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ 170,000         บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

     แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

     2 เคร่ือง 51,020          บาท

05203-2 (2) เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

     ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เคร่ือง 87,500          บาท

138,520          

1,282,000        

1,282,000        

11,700            

899,200          

371,100          

1,420,520                           

138,520          

138,520          
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,100         บาท

165,100                              

165,100          
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 99,800          บาท

งบรายจายอื่น 99,800          บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 99,800          บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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บาท
งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแกไขปญาหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 78,800          บาท

78,800            

งานปองกันและควบคุมโรค 78,800                               
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000         บาท

งบรายจายอื่น 100,000        บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000         บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

03101-1 คาอาหารทําการนอกเวลา 110,600         บาท

    1.2 คาใชสอย บาท

คาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร

03208-1 คาซอมแซมยานพาหนะ 6,180            บาท

03245-2 คาซอมแซมครุภัณฑ 32,800          บาท

    1.3 คาวัสดุ บาท

03501-1 สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 50,000          บาท

03502-1 คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ 90,000          บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-3 (1) คาใชจายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 400,000         บาท

07106-3 (2) คาใชจายโครงการวายนํ้าเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย 87,100          บาท

07199-3 (3) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน

     สังกัดกรุงเทพมหานคร 54,100          บาท

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 1,013,600                           

110,600          

67,600            

294,200          

472,400          

472,400          

541,200          
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บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

03118-1 คานิตยภัต 720,000         บาท

         1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คาซอมแซมโรงเรียน

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ
         1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุแบบพิมพสําหรับโรงเรียน

คาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใชสวนตัว ของเด็กอนุบาล

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ
    1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

04302-1 คาไฟฟาโรงเรียน 9,600            บาท

04105-1 คานํ้าประปาโรงเรียน 470,400         บาท

04202-1 คาโทรศัพท 139,520         บาท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

    2.1 คาครุภัณฑ บาท

โรงเรียนวัดพระยายัง

05147-10 (1) โตะพับโฟเมกา ขนาดไมนอยกวา 60x150x74 ซม.

    10 ตัว 16,500          บาท

05199-11 (2) เกาอี้โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 20 ตัว 12,000          บาท

    2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-13 (1) ปรับปรุงโรงเรียนกิ่งเพชร 3,779,000      บาท

    - ปรับปรุงพ้ืนสนามลานอเนกประสงค จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรุงพ้ืนหองเรียนและทางเดินอาคารพิกุล

      และอาคารราชพฤกษ จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรุงรางระบายนํ้าหนาอาคารพิกุล จํานวน 1 แหง

    - สรางหลังคาบริเวณอางลางมือตึกพิกุล

      ตามแบบ ขรว.4/2566 จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรุงพ้ืนที่ทิ้งขยะดานขางอาคารพิกุล จํานวน 1 แหง

    - สรางหลังคาบริเวณหนาหองนํ้านักเรียน

      ตามแบบ ขรว.5/2566 จํานวน 1 แหง

6,407,800        

4,988,800        

720,000          

งานงบประมาณโรงเรียน 20,251,100                          

5,694,000        

3,977,600        

291,200          

1,419,000        

5,722,500        

5,722,500        

28,500            
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05304-14 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม 1,915,000      บาท

    - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 จํานวน 1 แหง

    - สรางโครงหลังคาเหล็กพรอมกรุแผนหลังคาเมทัลชีส

      ความหนาไมนอยกวา 0.50 มม. (พรอมติดฉนวน-

      กันความรอน) ชนิด PE หนา 5 มม. 

      ดานขางอาคาร 3 และอาคาร 4 

      ตามแบบ ขรว.6/2566 เน้ือที่ประมาณ 46 ตร.ม.

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 1,542,800      บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 3,612,000      บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 4,000            บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

     สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 56,500          บาท

07109-1 (3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

    ศูนยวิชาการเขต 23,800          บาท

07124-1 (4) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 48,300          บาท

07125-1 (5) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

     ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 8,800            บาท

07126-1 (6) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

     สรางสรรคผลงานเพ่ือการเรียนรู 46,400          บาท

07199-1 (7) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี

     อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 722,400         บาท

07199-2 (8) คาใชจายในการพัฒนาเครือขายโรงเรียน

     สังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000          บาท

07199-4 (9) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

    กรุงเทพมหานคร 51,600          บาท

5,154,800        

2,966,000        
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07199-5 (10) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

      ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200          บาท

07199-6 (11) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 600,000         บาท

07199-7 (12) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 1,248,000      บาท

07199-8 (13) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 10,000          บาท
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 28,435,500    บาท

งบรายจายอื่น 28,435,500    บาท

07101-1 ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว 

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 28,435,500    บาท


