
สํานักงานเขตคลองเตย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยก

ขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุง

และฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และ

ทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณปูโภค และการกอสรางอื่น ๆ

การสาธารณปูการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมี

พิพิธภณัฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ

การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ีไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม

 มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 1,280            เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 440              ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100              รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความ

รับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 85 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 97,320          ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 60                ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 1,500            ราย

สํานักงานเขตคลองเตย



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (19) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (8) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (10) - ขาราชการ (14) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (394) - ลูกจางประจํา (50)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (282) - ลูกจางชั่วคราว (4)

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

ฝายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (17) - ขาราชการ (14) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (30) - ลูกจางประจํา (4) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางชั่วคราว (5) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (2)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (16) - ลูกจางโครงการ (-)

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (8)

- ลูกจางชั่วคราว (8)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตคลองเตย

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 348,985,200   348,985,200   

งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                -               

งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ -                -               

งบประมาณเพื่อชดใชเงนิยืมเงินสะสม 29,528,200     29,528,200     

378,513,400   -                  378,513,400  

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 348,319,000   บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 666,200        บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 439,700            บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 226,500            บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 198,864,000   198,864,000   

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 10,018,500     10,018,500     

งานปกครอง 1,152,100       1,152,100      

129,900         129,900         

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 2,102,600       2,102,600      

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 945,700         945,700         

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 1,764,900       1,764,900      

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 17,574,200     17,574,200     

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 851,000         851,000         

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายส่ิงปฏิกูล 25,183,500     25,183,500     

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 6,843,900       6,843,900      

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 5,411,400       5,411,400      

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 506,200         506,200         

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 4,561,800       4,561,800      

งานบํารุงรักษาซอมแซม 1,477,900       1,477,900      

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 2,974,800       2,974,800      

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 1,738,600       1,738,600      

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 39,219,500     39,219,500     

80,000           80,000          

226,500         226,500         

งานบริหารทั่วไปฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 484,500         484,500         

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 1,011,100       1,011,100      

129,800         129,800         

งานปองกันและควบคุมโรค 286,200         286,200         

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

สํานักงานเขตคลองเตย

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

การจัดบริการของสํานักงานเขต

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการครอบครัวรักการอาน 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
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100,000         100,000         

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 277,100         277,100         

งานงบประมาณโรงเรียน 25,069,500     25,069,500     

348,985,200   -                  348,985,200  

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนนุชวยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

29,528,200     -                   29,528,200    

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 29,528,200    -                  29,528,200    

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คา

สาธารณูป

โภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบบคุลากร 153,304,100   41,687,700   3,872,200      198,864,000  

งบดําเนินงาน 110,585,790   7,511,900  118,097,690  

งบลงทุน 6,020,210       6,020,210     

งบเงินอุดหนุน 7,529,000       7,529,000     

งบรายจายอื่น 48,002,500         48,002,500    

รวม

งบประมาณ 153,304,100  41,687,700  114,457,990  7,511,900  6,020,210      7,529,000      48,002,500        378,513,400  

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพื่อชดใชเงนิยืมเงินสะสม

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท 197,112,860   198,864,000   

เงินงบประมาณ บาท 197,112,860   198,864,000   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง 1,320          1,280             1,240          1,200          1,160          

จัดประชุมประชาคมเขต คร้ัง 1                1                  1                1                1                

ประชาสัมพันธ เรื่อง 1,000          1,000             1,000          1,000          1,000          

อาคาร สถานที่ของเขตที่ดูแล

บํารุงรักษา

ตร.ม./

ตร.ม.

8,428          8,428             8,428          8,428          8,428          

รวมท้ังสิ้น บาท 7,894,580   10,018,500    -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 7,894,580   10,018,500    

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

วัตถุประสงค : “เพื่ออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับ

สํานักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : “เพื่อแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบ

บุคลากร เชน เงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงนิอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง

ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว”

มอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรบัผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

มูลนิธิที่รับบริการทะเบียน ราย/แหง 55               55                 55               55               55               

สมาคมที่รับบริการทะเบียน ราย/แหง 45               45                 45               45               45               

ศาลเจาที่รับบรกิารทะเบียน ราย/แหง - - - - -              

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ 80               80                 80               80               80               

อบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน

คร้ัง 1                1                  1                1                1                

รวมท้ังสิ้น บาท 3,009,460   1,152,100     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 3,009,460   1,152,100     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยบุและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และ

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

วัตถุประสงค : “เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรอืน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงาน

การสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสา รอยละ 65                 

สมัครดําเนินการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

รวมท้ังสิ้น บาท 129,900        

เงินงบประมาณ บาท 129,900        

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก

ละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค ปองกันและแกไขปญหา

129,900                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ยาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

ที่มีมาตรฐานและ มีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหา

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดมิ และรายใหมเพิ่มขึ้นชุมชน
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

สภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร คร้ัง/ราย 19,039         19,990           20,989         22,039         23,141         

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน

คร้ัง/ราย 18,900         19,485           20,837         21,879         22,973         

บริการทะเบียนทั่วไป ราย 4,365          4,584             4,813          5,053          5,839          

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ 102.53         107.65           113.03         118.68         124.61         

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ - - - - -              

จํานวนยานพาหนะเพื่อการ

บริหารจัดการ

คัน 1                1                  1                1                1                

รวมท้ังสิ้น บาท 2,369,300   2,102,600     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,369,300   2,102,600     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

บริการทะเบียนทั่วไป

ยังมีหนาที่กําหนดหนวยเลือกตั้งการจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน,

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา 2,353          2,353             2,353          2,353          2,353          

บริหารงบประมาณของ

สํานักงานเขต

บาท 346,728,000   410,234,242     410,234,242   410,234,242   410,234,242   

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง 12               12                 12               12               12               

จัดทํารายงานงบเดือนสง

สตง. และสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

เรื่อง/ฉบับ 24               24                 24               24               24               

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา

รอยละ 100             100               100             100             100             

ใหคําปรกึษา แนะนํา 

เกี่ยวกับการเงิน การคลัง

งบประมาณ

ราย 60               60                 60               60               60               

รวมท้ังสิ้น บาท 925,400      945,700        -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 925,400      945,700        -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

ตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ”

งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสนิใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงนิและจายเงิน

จากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และ

ดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงนิใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตอง

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการ

ดําเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงนิการคลัง

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงนิและบัญช,ี ตรวจสอบฎีกา
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม (ปาย) คร้ัง/ชั่วโมง 3                3                  3                3                3                

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม 

(บํารุงทองที่)

คร้ัง/ชั่วโมง 12               15                 20               30               30               

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม 

(ที่ดิน,สิ่งปลูกสราง)

คร้ัง/ชั่วโมง 1,800          1,800             1,800          1,800          1,800          

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม (ปาย) ราย 80               70                 60               50               50               

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีปาย

ราย 650             650               650             650             650             

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีบํารุงทองที่

ราย - - - - -              

ความพึงพอใจผูเสียภาษี 

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด

ดําเนินการยึดและอายัด

ทรัพยสิน

ราย - - - - -              

รับอุทธรณการประเมินและ

คืนภาษีลดลง

รอยละ - - - - -              

รวมท้ังสิ้น บาท 1,464,300   1,764,900     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,464,300   1,764,900     

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่

กฎหมายกําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน

คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหน่ึงโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่,

ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม

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

ราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม./ตร.ม. - - - - -              

งานสารบัญรับ-สงหนังสือ เรื่อง 2,900          2,900             2,900          2,900          2,900          

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง 228             240               240             240             240             

จัดประชุมภายใน คร้ัง 12               12                 12               12               12               

ประสานงานและรวมงานกับ

หนวยงานหรือองคกรอื่น

คร้ัง/คน 30               35                 40               45               50               

รวมท้ังสิ้น บาท 1,635,980   17,574,200    -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,635,980   17,574,200    -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหการดําเนินงานภายในฝายรกัษาความสะอาดโดยรวม ไดรบัการสนับสนุนใหประสบความสําเรจ็อยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องรองทุกข, บริหารงานบุคคล, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือสวน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



10

งานกวาดทําความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตร.กม. 0.58            0.59              0.59            0.60            0.60            

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน 1                - - - -              

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล 

และดูดไขมัน

คัน/คัน 9                9                  9                9                9                

ทําความสะอาดชุมชน แหง 41               41                 41               41               41               

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง 7                7                  7                7                7                

ความพึงพอใจผูสัญจรในพื้นที่

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 95               95                 100             100             100             

รวมท้ังสิ้น บาท 5,812,132   851,000        -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 5,812,132   851,000        -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน อุปกรณประกอบถนน ปายตาง ๆ สถานที่ สถานที่สําคัญ และสถานที่จัดงานของ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินขามอุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

สวนราชการ และชุมชน
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บขยะมูลฝอย ตัน 98,304         97,320           96,347         95,384         94,430         

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง 2,000          2,100             2,200          2,300          2,400          

บริการดดูไขมัน ลบ.ม./คร้ัง 850             900               950             1,000          1,050          

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล 

และดูดไขมัน

คัน/คัน 9                9                  9                9                9                

ความพึงพอใจผูรับบริการขน

ถายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ 90               95                 100             100             100             

ความพึงพอใจผูใชบริการ 

ดูดไขมัน ในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ 90               95                 100             100             100             

รวมท้ังสิ้น บาท 27,769,888  25,183,500    -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 27,769,888  25,183,500    -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บ

ไปยังศนูยกําจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม”

ขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด รมิถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถาย

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาไมพุม ตร.ม. 129,116       129,116         129,116       129,116       129,116       

ตัดแตงกิ่งตนไมใหญ ตน 4,800          4,800             4,800          4,800          4,800          

รดนํ้า ลบ.ม. 25,000         25,000           25,000         25,000         2,500          

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย 20               20                 20               20               20               

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครง 15               15                 15               15               15               

รวมท้ังสิ้น บาท 6,747,000   6,843,900     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 6,747,000   6,843,900     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรกัษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

ตนไมริมทางเทาประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบรกิารตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และ

รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ”
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรพัยสิน รายการ 186             187               187             187             187             

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 1,300          1,259             1,200          1,190          1,080          

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง 22               25                 28               30               32               

สอบสวนดําเนินคดี คด/ีราย - - - - -              

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน เรื่อง 70               80                 85               90               100             

รวมท้ังสิ้น บาท 2,089,220   5,411,400     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,089,220   5,411,400     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝาย

ดําเนินคดี ผูกระทําผิด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

ในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวน
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน 8,760          8,760             8,760          8,760          8,760          

ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทําการคา

ในที่สาธารณะ

จุด/ราย 6                6                  6                6                6                

ตรวจสอบขอรองเรียน จุด/ราย 1,300          1,250             1,200          1,150          1,180          

ตรวจความปลอดภัยของ

ชุมชน/จุดเสี่ยง

จุด/ราย 10               10                 10               10               10               

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน 365             365               365             365             365             

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(รถยนต)

คัน/คร้ัง 4                4                  4                4                4                

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(จักรยานยนต)

คัน/คร้ัง 6                6                  6                6                6                

รวมท้ังสิ้น บาท 2,555,880   506,200        -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,555,880   506,200        -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบ

การคา หาบเร และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัตฯิ จัดชุดปฏิบัติการออก

ตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณทีี่พบผูกระทําความผิดใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคบัการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภยั”
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งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา – รหัส 1300012

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรพัยสิน รายการ 306             296               290             290             290             

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 600             500               500             500             500             

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 8                8                  8                8                8                

จัดทําบัญชีถือจายเงินเดือน ฉบับ 240             240               240             240             240             

พิจารณาหนังสือเขาออก รายการ 4,700          4,700             4,700          4,700          4,700          

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน เรื่อง 150             150               150             150             150             

สํารวจ ออกแบบ ประมาณ

ราคา ควบคุม

โครงการ 5                3                  3                3                3                

รวมท้ังสิ้น บาท 553,960      4,561,800     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 553,960      4,561,800     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา

ฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร ราย 120             110               100             100             10               

พิจารณาอนุญาตดัดแปลง

รื้อถอนอาคาร

ราย 35               40                 50               60               60               

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา

ราย 8                8                  8                8                8                

รับเรื่องรองเรยีนและ

ตรวจสอบอาคารผิดกฎหมาย

ราย - - - - -              

ระวังแนวเขตและตรวจสอบ

ที่สาธารณะ

คร้ัง 50               50                 50               50               50               

รวมท้ังสิ้น บาท 39,600        -              -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 39,600        -              -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : "เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยาย

ตัวของเมืองสอดคลองกับศกัยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑ

ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคบัใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ถมดิน, ตรวจสอบที่สาธารณะ
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ปริมาณแอสฟลดที่ใช

ซอมแซมถนน

ตัน 80               80                 80               80               80               

ซอมแซมผวิจราจร ทางเทา คร้ัง 200             150               150             150             150             

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด 40               40                 40               40               40               

ซอม/เปลี่ยนปาย ปาย - - - - -              

เปลี่ยนหลอดไฟฟาสาธารณะ จุด 40               40                 40               40               40               

รวมท้ังสิ้น บาท 4,049,240   1,477,900     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 4,049,240   1,477,900     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค :  "เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจร

ไดอยางสะดวก ปลอดภัยดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผวิจราจรดวยแอสฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

บริการเคร่ืองจักรกล
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอ

ระบายนํ้า

ฝา 90               80                 80               80               80               

ลางทําความสะอาด ระบบ

ทอระบายนํ้า

เมตร 21,766         39,839           30,523         39,839         39,839         

ทอระบายนํ้าที่อยูใน

ความรับผิดชอบ

เมตร 66,425         66,425           66,425         66,425         66,425         

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม. 3,583          3,583             3,583          3,583          3,583          

เดินเคร่ืองสูบน้ํา ชั่วโมง/ลบ.ม. 0.30            0.30              0.30            0.30            0.30            

จุดออนเฝาระวังนํ้าทวม จุด 4                4                  4                4                4                

สามารถระบายนํ้าไดโดยใช

ระยะเวลาลดลง

รอยละ 92               95                 95               95               95               

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร

จุดออนน้ําทวม ในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ 95               95                 95               95               95               

จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

น้ําทวมขังลดลง

รอยละ 20               20                 20               20               20               

รวมท้ังสิ้น บาท 2,658,100   2,974,800     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 2,658,100   2,974,800     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง

โดยจัดใหมีการระบายนํ้าจากแหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงนํ้าผิวดินผานระบบทอระบายนํ้า ระบบรวบรวมนํ้าเสีย คลอง

บึงรบันํ้า ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายนํ้า ระบบบอสูบน้ํา ปองกันนํ้าทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายนํ้า”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายนํ้า, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายนํ้า, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรบัการจัดการอยางเปนระบบ

สูบระบายนํ้า
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาหนังสือเขาออก เรื่อง 2,400          2,400             2,400          2,400          2,400          

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน ฉบับ 475             498               498             500             400             

คุมทะเบียนทรพัยสิน รายการ 1,273          1,273             1,273          1,273          1,273          

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 64               69                 70               70               95               

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 4                4                  4                4                4                

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย - - - - -              

จายเบ้ียผูพิการ ราย 1,903          1,998             2,097          2,100          2,150          

จายเบ้ียผูสูงอายุ ราย 14,647         15,379           16,147         16,954         17,557         

รวมท้ังสิ้น บาท 1,197,380   1,738,600     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 1,197,380   1,738,600     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหาร

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง,

ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชนพิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสอื, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

จัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพื้นที่ ชุมชน 39               39                 39               39               39               

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน 16               16                 16               16               16               

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย - - - - -              

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน แหง 14               14                 14               14               14               

ผูเตนแอโรบิค คน 21,900         23,214           24,606         26,082         27,646         

ผูใชบริการบานหนังสอื คน 5,413          5,684             5,968          6,266          6,579          

ผูใชบริการลานกีฬา คน 70,436         74,700           79,182         83,950         88,987         

รวมท้ังสิ้น บาท 36,999,620  39,219,500    -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 36,999,620  39,219,500    

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทาง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเดก็และเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน

สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคบั รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและ

สงเสรมิวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสอื, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการครอบครัวรักการอาน รหัส 1300017-07199-5

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือ รอยละ                100

ที่สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูตามอัธยาศัยที่ตรง

ตามความตองการของประชาชน

รวมท้ังสิ้น บาท           80,000

เงินงบประมาณ บาท           80,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

มหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

80,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอย

ที่ 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการ

พัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพ

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพื้นฐานรวมกันของครอบครัวในการมีสวน

รวมกิจกรรมรกัการอานเพิ่มขึ้นในบานหนังสือแตละแหงในพื้นที่เขตคลองเตย รวม 2 แหง
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ รอยละ                   5

และผูดอยโอกาสที่ไดรบั

สวัสดิการและการสงเคราะห

เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

รวมท้ังสิ้น บาท 226,500        

เงินงบประมาณ บาท 226,500        

เงินนอกงบประมาณ บาท

(ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

และผูพิการ

การสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังน้ี กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครวัและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

226,500                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอย

ที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดกิารสังคมที่เหมาะสม

สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น

ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดอืดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาหนังสือเขาออก เรื่อง 2,830          2,880             2,930          2,980          2,995          

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน ฉบับ 165             165               165             165             165             

คุมทะเบียนทรพัยสิน รายการ 122             122               122             122             122             

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 330             350               375             400             420             

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 3                3                  3                3                3                

รวมท้ังสิ้น บาท 405,090      484,500        -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 405,090      484,500        -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

ที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ออก/ตอใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จําหนายอาหาร 

สะสมอาหาร

ราย 692             721               754             771             785             

ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ราย 5                5                  5                5                5                

ออกใบอนุญาตสสุานและ

ฌาปนสถาน

ราย 4                - - 4                4                

จดทะเบียนสุนัขและออกบัตร

ประจําตัวสัตวเลี้ยง

ราย - - - - -              

ออกใบรับแจงโรงงานจําพวก 2 ราย 17               17                 17               17               17               

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงนํ้า

สาธารณะ

คร้ัง 3                3                  3                3                3                

สงเสรมิความรูผูสัมผัสอาหาร คน 380             380               380             380             380             

ลงพื้นที่ตรวจตามแผน ชั่วโมง/คน 1,200          1,200             1,200          1,200          1,200          

ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ราย 10               10                 10               10               10               

รวมท้ังสิ้น บาท 811,390      1,011,100     -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 811,390      1,011,100     -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

แหลงนํ้าสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

วัตถุประสงค :  “เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, สงเสรมิความรูผูสัมผัสอาหาร,

ดําเนินการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการ

ประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความ

เสี่ยงภยัอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคกุคามที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เคร่ืองชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอล

และบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเล้ียงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําใน
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตวัอยางอาหารที่ รอยละ 96                 

ไดรับการสุมตรวจไมพบการ

ปนเปอนเชื้อโรค

รอยละของตวัอยางอาหารที่ รอยละ 98                 

ไดรับการสุมตรวจไมพบการ

ปนเปอนสารพิษ

รวมท้ังสิ้น บาท 129,800        

เงินงบประมาณ บาท 129,800        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค

ตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสรมิการตรวจเฝาระวังคณุภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก

129,800                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

(Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตราย

ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา

เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธใหความรูดานสขุาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดาํเนินกิจกรรมเครอืขายงานสุขาภิบาลอาหาร

ในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ลงพื้นที่กําจัดหนู พนสารกําจัด

แมลงวัน แมลงสาบ

คร้ัง - - - - -              

รณรงคกําจัดควบคุม

ลูกน้ํายุงลาย

คร้ัง 169             169               169             169             69               

ประสานฉีดวัคซนี ทําหมัน

จับสุนัข

คร้ัง 30               35                 35               35               35               

ออกหนวยเฝาระวังปองกัน

การติดเชื้อเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ

คร้ัง 2                2                  2                2                2                

แจกถุงยางอนามัยและหลอลื่น คร้ัง 4                4                  4                4                4                

เขารวมงานรณรงค

วันวัณโรคโลก

คร้ัง 1                1                  1                1                1                

รวมท้ังสิ้น บาท 180,420      286,200        -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 180,420      286,200        -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค

วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูรระบบการรักษา”

รวมทั้งใหประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคตดิตอตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

บริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300020-07199-2

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกัน รอยละ 60                 

ยาเสพติด

รวมท้ังสิ้น บาท 100,000        

เงินงบประมาณ บาท 100,000        

เงินนอกงบประมาณ บาท

(ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

100,000                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

ที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยทุธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน

วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ควบคุมทะเบียนทรัพยสิน รายการ 46               46                 46               46               46               

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม./ตร.ม. - - - - -              

งานสารบัญรับ-สงหนังสือ เรื่อง 3,277          3,200             3,200          3,200          3,200          

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง - - - - -              

จัดประชุมภายใน คร้ัง 12               12                 12               12               12               

ควบคุมการใชยานพาหนะ คน/คร้ัง 1                1                  1                1                1                

โรงเรยีนที่อยูในความดูแล แหง 4                4                  4                4                4                

จํานวนนักเรียน คน 1,799          1,500             1,500          1,500          1,500          

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คร้ัง 48               48                 48               48               48               

รวมท้ังสิ้น บาท 744,350      277,100        -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 744,350      277,100        -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

ในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบาย

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

จัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ผูบริหาร และเด็กที่มีอายคุรบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

การจัดประชุมผูบรหิารสถานศกึษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และ

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษา

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝาย
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งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน 1,500          1,500             1,500          1,500          1,500          

นักเรียน ม.1-ม.3 คน 250             250               250             250             250             

นักเรียน ม.4-ม.6 คน - - - -

สอนวายนํ้า คน 238             211               206             210             210             

อบรมนายหมูลูกเสือและ

ยุวกาชาด

คน 160             160               160             160             160             

จัดทัศนศกึษา คร้ัง 4                4                  4                4                4                

สนับสนุนอาหารกลางวัน มื้อ 200             200               200             200             200             

สนับสนุนนม กลอง 230             230               230             230             230             

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง 14               14                 14               14               14               

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.วา 3,559          3,559             3,559          3,559          3,559          

รวมท้ังสิ้น บาท 17,216,750  25,069,500    -            -            -            

เงินงบประมาณ บาท 17,216,750  25,069,500    -            -            -            

เงินนอกงบประมาณ บาท

นักเรียนนําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตาม

และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว

เพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดกิารตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเปนการชวยใหนักเรยีน

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพคร,ู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรยีน, บริหารจัดการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหนักเรยีนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนให

สามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  เพื่อบํารุงรักษาสถานศกึษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและ

ใชงานไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ”

สถานศึกษา
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งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1 เงินเดือน 41,835,900          บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,511,000            บาท

01106-1 เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 254,400              บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดอืนของขาราชการ 618,400              บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 112,700              บาท

01109-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 36,100                บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 101,765,600         บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 3,930,300            บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,448,000            บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 791,700              บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 30,414,700          บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 4,325,000            บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 6,948,000            บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,654,900            บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,084,400            บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 132,900              บาท

3,872,200               

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

198,864,000                              

198,864,000            

45,368,500             

107,935,600            

41,687,700             

348,985,200                              

สํานักงานเขตคลองเตย
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและ

รักษาความปลอดภัย คาจางทําความสะอาด

อาคารสํานักงานเขต คาบํารุงรักษาซอมแซม

เครื่องปรบัอากาศ ฯลฯ

รายการผูกพัน

0102002-66-03 โครงการเชาที่ดินเพื่อเปนท่ีทําการสํานักงานเขตคลองเตย

วัตถุประสงค

- เพื่อเชาที่ดินการทาเรือแหงประเทศไทยบริเวณ

- โรงฆาสัตวกลวยนํ้าไท

- เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานเขตคลองเตย

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2566 - 2568)

เปาหมายของโครงการ

- เพื่อเชาที่ดินการทาเรือแหงประเทศไทย

งานที่จะทํา

- เชาที่ดินการทาเรือแหงประเทศไทยบริเวณ

- โรงฆาสัตวกลวยนํ้าไท เน้ือที่ 8 ไร

- ใชเปนที่ทําการสํานักงานเขตคลองเตย

03282-1 คาเชาที่ดินเพื่อเปนที่ทําการสํานักงานเขตคลองเตย 576,000              บาท

- เชาที่ดินการทาเรือแหงประเทศไทยบริเวณ

- โรงฆาสัตวกลวยนํ้าไท เน้ือที่ 8 ไร

เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 1,728,000        -                     บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 576,000           -                     บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 576,000           -                     บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 576,000           -                     บาท

10,018,500                               

9,941,680               

6,072,680               

384,400                 

4,713,780               
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1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน 

งานครัว และงานสวน คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-5

แบบที่ 1 (20 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 10,000                บาท

05105-6 (2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน           

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง         49,020                บาท

05198-3 (3) เครื่องขยายเสียงแบบตูลําโพงเคลื่อนที่

ขนาดไมนอยกวา 300 วัตต 2 ชุด 17,800                บาท

974,500                 

3,869,000               

76,820                   

76,820                   

76,820                   

(1) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network 
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล

1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุประชาสัมพันธ คาเคร่ืองแตงกาย

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) 64,100                บาท

07110-1 (2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000              บาท

1,152,100                                 

520,000                 

416,100                 

736,000                 

736,000                 

216,000                 



34

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา

และสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 129,900              บาท

129,900                                   

129,900                 
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล คาซอมแซม

ครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามัน

หลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05198-1 เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 

ทําลายคร้ังละ 20 แผน 1 เครื่อง 30,000                บาท

317,300                 

30,000                   

30,000                   

2,102,600                                 

2,072,600               

2,072,600               

692,800                 

1,062,500               

30,000                   
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามัน

หลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย คาโทรศพัท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 4 เครื่อง 102,040              บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด

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

05119-3 (3) เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดาสงเอกสาร

ไดคร้ังละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000                บาท

134,840                 

134,840                 

945,700                                   

810,860                 

699,860                 

294,400                 

48,900                   

356,560                 

111,000                 

134,840                 
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล คาซอมแซม

ยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามัน

หลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-3 (1) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด

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

05144-1 (2) โตะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ, 

อํานวยการตน 1 ชุด 14,200                บาท

1,764,900                                 

1,732,900               

725,900                 

234,600                 

374,300                 

1,007,000               

32,000                   

32,000                   

32,000                   

117,000                 
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 4 เครื่อง 102,040              บาท

05119-2 (2) เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดาสงเอกสาร

ไดคร้ังละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000                บาท

05143-3 (3) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, 

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 5 ชุด 45,000                บาท

17,574,200                               

668,600                 

162,040                 

162,040                 

162,040                 

17,412,160             

17,412,160             

16,673,400             

70,160                   
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งานกวาดทําความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย ฯลฯ

851,000                                   

851,000                 

851,000                 

851,000                 
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเคร่ืองจักรกล

และเครื่องทุนแรง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ

ในการรกัษาความสะอาด ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาน้ําประปา คาไฟฟา

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ในชุมชน 119,400              บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย

อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน 50,000                บาท

3,855,000               

696,000                 

20,391,800             

71,300                   

169,400                 

25,183,500                               

25,014,100             

24,942,800             
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งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเคร่ืองจักรกล

และเครื่องทุนแรง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุง

รักษาตนไม คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรกัษา ปรับปรงุและ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,700,000            บาท

6,843,900                                 

5,143,900               

5,143,900               

950,300                 

390,100                 

3,803,500               

1,700,000               
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

3. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดสํุานักงาน

คาเคร่ืองแตงกาย คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

5,411,400                                 

5,411,400               

5,411,400               

5,157,700               

109,600                 

144,100                 
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาเบ้ียประชุม

2. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาเคร่ืองแตงกาย คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

506,200                                   

506,200                 

506,200                 

12,000                   

494,200                 



44

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 6 เครื่อง 153,060              บาท

05119-3 (2) เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดาสงเอกสาร

ไดคร้ังละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000                บาท

05218-2 (3) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000              บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก 

ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000            บาท

1,282,740               

1,282,740               

996,400                 

66,600                   

219,740                 

279,060                 

4,561,800                                 

279,060                 

279,060                 

3,000,000               
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ สิ่ง

สาธารณประโยชน คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร

BEST คาวัสดุกอสราง คาเครื่องแตงกาย คาวัสดุ

ปองกันอุบัติภัย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05199-4 เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟา 1 เครื่อง 30,000                บาท

481,000                 

966,900                 

30,000                   

30,000                   

30,000                   

1,477,900                                 

1,447,900               

1,447,900               
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเคร่ืองจักรกล

และเครื่องทุนแรง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ

บํารุงรักษาระบบระบายนํ้า (ฝาทอ) ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

2,974,800                                 

2,974,800               

2,627,000               

706,700                 

1,222,400               

697,900                 

347,800                 
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คารับรอง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510                บาท

1,738,600                                 

1,713,090               

1,713,090               

933,900                 

126,000                 

653,190                 

25,510                   

25,510                   

25,510                   
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

สวนใหญเปนคาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนกรรมการชุมชน คาตอบแทนอาสา

สมัครบานหนังสือ ฯลฯ

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล

1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาอาหารกลางวันและคาอาหารเสรมิ (นม)

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน คาหนังสือ

วารสารบานหนังสอื คาวัสดุสําหรับบานหนังสือ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการชุมชน 3,390,000            บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 500,000              บาท

07199-12 (3) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000              บาท

07199-2 (4) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเดก็และ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000              บาท

07199-3 (5) คาใชจายศนูยประสานงานธนาคารสมองของ

กรุงเทพมหานคร 10,000                บาท

07199-4 (6) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติ

งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอย

โอกาส 514,600              บาท

07199-6 (7) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา

และลานกีฬา 1,441,800            บาท

07199-7 (8) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่

ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 585,200              บาท

07199-8 (9) คาใชจายในการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด

เขตคลองเตย 224,300              บาท

39,219,500                               

31,357,800             

31,313,600             

21,280,500             

396,000                 

9,637,100               

44,200                   

7,861,700               
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07199-9 (10) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ

 ชีวิตมั่นคง 20,000                บาท

07199-10 (11) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเดก็

 กอนวัยเรยีนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน

 กรุงเทพมหานคร 428,800              บาท
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โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-5 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครวัรักการอาน 80,000                บาท

80,000                                     

80,000                   

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบรูณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุและคนพิการ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-11 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห

ชวยเหลือเด็ก สตร ีครอบครวัผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุและคนพิการ 226,500              บาท

226,500                                   

226,500                 
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

คารับรอง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05218-1 เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

300 X 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000              บาท

111,000                 

484,500                                   

373,500                 

373,500                 

21,700                   

80,300                   

271,500                 

111,000                 

111,000                 
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

1.2 คาวัสดุ บาท

คาตัวอยางอาหาร

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ด ีสะอาด ปลอดภัย 165,100              บาท

806,400                 

39,600                   

165,100                 

1,011,100                                 

846,000                 

846,000                 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 129,800              บาท

129,800                                   

129,800                 
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา

โรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 127,800              บาท

286,200                                   

158,400                 

158,400                 

158,400                 

127,800                 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000              บาท

100,000                                   

100,000                 
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามัน

หลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด

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

8,900                     

8,900                     

8,900                     

277,100                                   

268,200                 

268,200                 

110,000                 

38,900                   

119,300                 
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คานิตยภัต

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมายามรกัษาความปลอดภัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คาซอมแซม

โรงเรยีน คาซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียน ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใชสวนตวั 

ของเด็กอนุบาล คาเคร่ืองหมายสัญลักษณของ

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร คาวัสดุ

แบบพิมพโรงเรียน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

โรงเรียนวัดคลองเตย

05101-5 (1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน

(ราคารวมคาติดต้ัง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง 104,000              บาท

05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 4 เครื่อง 102,040              บาท

05105-4 (3) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

1 เครื่อง 7,500                  บาท

05203-6 (4) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500                บาท

1,120,000               

4,722,800               

138,060                 

2,061,600               

5,130,040               

5,130,040               

339,040                 

25,069,500                               

8,042,460               

5,980,860               
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โรงเรียนวัดสะพาน

05199-8 (5) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง 38,000                บาท

2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-9 ปรับปรุงโรงเรียนศนูยรวมนํ้าใจ 4,791,000            บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- ปรับปรุงอาคารเรียน 3

ตามแบบ ขคล. 01/2565

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 2,414,000            บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 5,115,000            บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 3,000                  บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ

สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยวุกาชาด 113,000              บาท

07109-1 (3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

ศูนยวิชาการเขต 23,800                บาท

07124-1 (4) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 48,300                บาท

07125-1 (5) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9,000                  บาท

07126-1 (6) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู 48,400                บาท

07199-1 (7) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี

คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1,023,000            บาท

07199-10 (8) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 10,000                บาท

07199-2 (9) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 780,000              บาท

07199-3 (10) คาใชจายโครงการวายนํ้าเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย 137,200              บาท

7,529,000               

4,368,000               

4,791,000               
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07199-4 (11) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย

 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000                บาท

07199-5 (12) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 1,596,000            บาท

07199-6 (13) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย

 ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 314,400              บาท

07199-7 (14) คาใชจายในพิธีทบทวนคาํปฏิญาณและ

 สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200                บาท

07199-8 (15) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

 ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600                บาท

07199-9 (16) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรยีนสังกัด

 กรุงเทพมหานคร 64,100                บาท
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งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น 29,528,200     บาท

07101-1 (1) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

เปนเงนิเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 14,786,700          บาท

07101-2 (2) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

เปนเงนิเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

สําหรับงวดเดือนสงิหาคม 2564 14,741,500          บาท

29,528,200                               


