
          สํานักงานเขตประเวศ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะ

มูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟู

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน 

การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน 

การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมี

และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได 

การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม 

มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต  

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 3,126              เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 730                ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 80                  รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูใน 300                ครั้ง

  ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 111,000           ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 33,612            ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 9,000              ราย

 สํานักงานเขตประเวศ



อํานวยการ
 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายการคลัง
 หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (18) - ขาราชการ (17) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (11) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

 หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (12) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (351) - ลูกจางประจํา (31)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (219) - ลูกจางชั่วคราว (3)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

 หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (19) - ขาราชการ (14) - ขาราชการ (9)

- ลูกจางประจํา (54) - ลูกจางประจํา (5) - ลูกจางประจํา (4)

- ลูกจางชั่วคราว (23) - ลูกจางชั่วคราว (1) - ลูกจางชั่วคราว (1)

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

ฝายการศึกษา
 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (26)

- ลูกจางประจํา (42)

- ลูกจางชั่วคราว (58)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตประเวศ

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 458,198,500   458,198,500   
งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -               -               
งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ -               -               
งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 32,824,500    32,824,500     

  491,023,000                   -     491,023,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 457,407,400  บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 791,100        บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 499,100          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 292,000          บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 214,528,700   214,528,700   

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 11,826,100    11,826,100     

งานปกครอง 646,000         646,000         

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 121,300         121,300         

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 2,400,300      2,400,300      

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 1,160,800      1,160,800      

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 1,946,600      1,946,600      

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 14,925,000    14,925,000     

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 2,157,500      2,157,500      

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 20,012,600    20,012,600     

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 8,995,700      8,995,700      

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 3,987,620      3,987,620      

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 453,380         453,380         

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,244,600      1,244,600      

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง 43,400          43,400           

งานบํารุงรักษาซอมแซม 25,549,000    25,549,000     

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 5,814,500      5,814,500      

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 2,938,660      2,938,660      

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 23,920,140    23,920,140     

โครงการครอบครัวรักการอาน 160,000         160,000         

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส 

292,000         292,000         

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 502,320         502,320         

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 1,417,610      1,417,610      

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 117,800         117,800         

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000         100,000         

การจัดบริการของสํานักงานเขต

ผูสูงอายุ และคนพิการ

สํานักงานเขตประเวศ

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป
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งานปองกันและควบคุมโรค 213,370         213,370         

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 1,246,100      1,246,100      

งานงบประมาณโรงเรียน 111,477,400   111,477,400   

458,198,500  -                458,198,500  

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

32,824,500 32,824,500

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 32,824,500    -                32,824,500    

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 166,859,500   44,207,500  3,461,700      214,528,700  
งบดําเนินงาน 116,546,640   9,963,700     126,510,340  
งบลงทุน 26,167,760  26,167,760    
งบเงินอุดหนุน 51,557,400    51,557,400    
งบรายจายอื่น 72,258,800       72,258,800    

งบประมาณ   166,859,500   44,207,500   120,008,340     9,963,700   26,167,760     51,557,400       72,258,800   491,023,000

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท   214,517,700    214,528,700

เงินงบประมาณ บาท   214,517,700    214,528,700

เงินนอกงบประมาณ บาท                   -   

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง           28,000            28,000             28,000            28,000            28,000

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง             3,100              3,200               3,300              3,400              3,400

จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ ครั้ง

ประชาสัมพันธ เรื่อง           15,500            16,000             16,500            17,000            17,100

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต ตร.ม.       10,690.60        10,690.60         10,690.60        10,690.60        10,690.60

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ เรื่อง                   5                    5                    5                   5                    5

ทางวินัย/ละเมิด

รวมทั้งสิ้น บาท      6,105,930      11,826,100

เงินงบประมาณ บาท      6,105,930      11,826,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

สํานักงานเขตประเวศ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร เชน

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

วัตถุประสงค : “เพื่ออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และ
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งานปกครอง - รหัส 1300002

ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใช

ของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุน

การบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจา ราย                 45                  50                   55                  60                  65

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย               755                759                 760                764                740

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน รอยละ                 92                  93                   94                  95                  95

ระดับมาก-มากที่สุด

อบรมอาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คน                 50                  50                   50                  50                  50

งานทะเบียนพาณิชย ราย

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                 35                  30                   30                  30                  30

งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย ราย/ครั้ง 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

งานดานยาเสพติด ราย               283                300                 300                300                300

รวมทั้งสิ้น บาท      1,875,370          646,000

เงินงบประมาณ บาท      1,875,370          646,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1   เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของอาสาสมัครไดรับสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่

รอยละ                  65

รอยละของอาสาสมัครฯใหม

เขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

รอยละ                  65

รอยละของอาสาสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่ รอยละ                  80

รวมทั้งสิ้น บาท          121,300

เงินงบประมาณ บาท          121,300

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

121,300                        

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหนาที่

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

รหัส   1300002-07199-2

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน

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

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”  

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย           30,000            30,000             30,000            30,000            30,000

บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ราย           40,000            40,000             40,000            40,000            40,000

บริการทะเบียนทั่วไป ราย             6,000              6,000               6,000              6,000              6,000

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน รอยละ                 94                  94                   94                  94                  94

ระดับมาก-มากที่สุด

ความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ                 94                  94                   94                  94                  94

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด

การจัดทําและปรับปรุงทะเบียนประวัติ

บุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย

ราย               120              1,000               1,000              1,000              1,000

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ครั้ง                 40                  40                   40                  40                  40

รวมทั้งสิ้น บาท      2,643,820       2,400,300

เงินงบประมาณ บาท      2,643,820       2,400,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

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

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน

และตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและ

รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพยสินใหถูกตอง

ตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย           20,000            20,000             20,000            20,000            20,000

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ             4,000              4,000               4,000              4,000              4,000

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา             7,000              7,000               7,000              7,000              7,000

บริหารงบประมาณของสํานักงานเขต บาท    696,996,000     579,100,000     596,473,000    614,367,000    632,798,000

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง               170                170                 170                170                170

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. เรื่อง/                 50                  50                   50                  50                  50

และสํานักงานตรวจสอบภายใน ฉบับ

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทันภายใน รอยละ                 80                  80                   80                  80                  80

กําหนดเวลา

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเงิน ราย           12,000            12,000             12,000            12,000            12,000

การคลัง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น บาท      1,219,500       1,160,800

เงินงบประมาณ บาท      1,219,500       1,160,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

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

 โดยจัดใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน

 ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง, ประเมิน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย           37,000              2,500               2,500              2,500              2,500

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย             6,000              1,700               1,700              1,700              1,700

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย           13,000            15,200             15,200            15,200            15,200

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีปาย

ราย               200                280                 280                280                280

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ราย               270                  30                   30                  30                  30

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษีที่ดินและ ราย               150                350                 350                350                350

สิ่งปลูกสราง

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับ รอยละ                 98                  98                   98                  98                  98

มาก-มากที่สุด

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย                  -                     -                     -                    -                    -   

รับอุทธรณการประเมินและคืนภาษีลดลง รอยละ                  -                     -                     -                    -                    -   

(จากจํานวน

รายของป

ที่ผานมา)

รวมทั้งสิ้น บาท      5,326,700       1,946,600

เงินงบประมาณ บาท      5,326,700       1,946,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด

และจัดเก็บภาษีบํารุงทองที,่ ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม

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

โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง               200                200                 200                200                200

จัดประชุมภายใน ครั้ง                 12                  12                   12                  12                  12

ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับ ครั้ง                 60                  60                   60                  60                  60

หนวยงานหรือองคกรอื่น

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและ ราย 61,022/2,079/191 61,022/2,079/191 61,022/2,079/192 61,022/2,079/193 61,022/2,079/194 

ขนถายปฏิกูล /เก็บขนไขมัน

รวมทั้งสิ้น บาท      3,628,960      14,925,000

เงินงบประมาณ บาท      3,628,960      14,925,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

คนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ” 

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

ของสวนราชการและชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม. 52 52 52 52 52

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน 1 1 1 1 1

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง 43 43 43 43 43

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง 30/1,560 30/1,560 30/1,560 30/1560 30/1560

ความพึงพอใจผูสัญจรในพื้นที่ระดับ รอยละ 90 90 90 90 90

มาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท      8,505,970       2,157,500

เงินงบประมาณ บาท      8,505,970       2,157,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย  โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม  ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

สวนราชการอื่น,จัดประชุม,ดูแลยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย    ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย 

โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน          100,000           100,000           100,000          100,000          100,000

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง  3,000 / 2,100  3,000/2,100  3,000/2,100  3,000/2,100  3,000/2,100

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./ครั้ง  1,200 / 200  1,200/200  1,200/200  1,200/200  1,200/200

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน คัน/คัน 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถาย รอยละ                 90 90                 90                  90                 90                 

สิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูดไขมัน รอยละ                 90                  90                   90                  90                  90

ในระดับมาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท     13,562,970      20,012,600

เงินงบประมาณ บาท     13,562,970      20,012,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเข ียว – รหัส 1300009

ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.          700,000           700,000           700,000          700,000          700,000

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน             7,000              7,000               7,000              7,000              7,000

รดน้ํา ลบ.ม.          150,000           150,000           150,000          150,000          150,000

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                 90                  90                   90                  90                  90

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง                 40                  40                   40                  40                  40

รวมทั้งสิ้น บาท     10,406,700       8,995,700

เงินงบประมาณ บาท     10,406,700       8,995,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริมทางเทา

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

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

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ  

สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดีผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง 30 30 30 30 30

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย             4,200              4,200               4,200              4,200              4,200

ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/ครั้ง 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30

ควบคุมการใชยานพาหนะ (จักรยานยนต) คัน/ครั้ง 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30

รวมทั้งสิ้น บาท      1,556,130       3,987,620

เงินงบประมาณ บาท      1,556,130       3,987,620

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่

พบผูกระทําความผิด ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเส่ียงภัย”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน 730 730 730 730 730

ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทําการคา จุด/ราย 1/53 1/53 1/53 1/53 1/53

ในที่สาธารณะ

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไขขอรองเรียน/ เรื่อง 360 360 360 360 360

รองทุกข

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเส่ียง จุด/ราย                   7                    7                    7                   7                    7

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน

รวมทั้งสิ้น บาท      2,270,090          453,380

เงินงบประมาณ บาท      2,270,090          453,380

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมี

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

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

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”         

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง             1,000              1,100               1,100              1,100              1,100

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                   2                    2                    2                   2                    2

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม โครงการ 30 10 10 10 10

รวมทั้งสิ้น บาท         489,630       1,244,600

เงินงบประมาณ บาท         489,630       1,244,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายส่ิงแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและ

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”       

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลง ราย                 55                550                 550                550                550

รื้อถอนอาคาร

ตรวจสอบอาคารดานความปลอดภัย อาคาร               120                120                 120                120                120

อาคาร 9 ประเภท

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ราย                 60                  60                   60                  60                  60

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา เชื่อม

ทอทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/ถมดิน/

ขุดดิน

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/รองเรียน ครั้ง                  40                   40                  40                  40

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ ครั้ง               980                450                 450                450                450

รวมทั้งสิ้น บาท         385,400           43,400

เงินงบประมาณ บาท         385,400           43,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมี

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

ตรวจสอบที่สาธารณะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด

ราย                  40                  40                60                  40                   40
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได ”         

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                 90                  90                   90                  90                  90

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด               800                800                 800                800                800

ซอมแซม บํารุงรักษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจกโคง 

จุด                 10                  10                   10                  10                  10

ซอมแซม บํารุงรักษา

เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา

ครั้ง                 10                    5                    5                   5                    5

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง                650                 650                650                650

รวมทั้งสิ้น บาท     18,995,820      25,549,000

เงินงบประมาณ บาท     18,995,820      25,549,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอลฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

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

และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ํา

จากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา 

ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”         

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา               150                150                 150                150                150

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา เมตร           55,000            55,000             55,000            55,000            55,000

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.          250,000           250,000           250,000          250,000          250,000

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม.              3,000               3,000              3,000              3,000

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง                210                 210                210                210

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออนน้ําทวม

 ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                 90                  93                   95                  98                  98

รวมทั้งสิ้น บาท      7,089,400       5,814,500

เงินงบประมาณ บาท      7,089,400       5,814,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

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

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ

กับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ                 19                  20                   20                  20                  20

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 9 9 9 9 9

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย             1,500              1,500               1,500              1,500              1,500

จายเบี้ยผูพิการ ราย             2,900              3,200               3,500              3,700              3,800

จายเบี้ยผูสูงอายุ ราย           26,700            29,300             32,000            35,000            38,000

จายการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี                101                102                 130                135                150

จายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู ราย               965              1,010               1,200              1,205              1,250

เด็กแรกเกิด

จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต ครั้ง                   3                    3                    3                   3                    3

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ครั้ง

รวมทั้งสิ้น บาท      2,311,480       2,938,660

เงินงบประมาณ บาท      2,311,480       2,938,660

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

และใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสูระบบการศึกษา

ภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”         

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพื้นที่ ชุมชน                 45                  46                   47                  48                  49

จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ แหง                 18                  18                   18                  18                  18

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน           57,470            57,470             61,470            63,470            65,470

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                 12                  12                   12                  12                  12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน ครั้ง             1,620              1,620               1,620              1,620              1,620

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                   9                    9                    9                   9                    9

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน             1,300              1,300               1,300              1,300              1,300

ผูใชบริการบานหนังสือ คน           18,000            18,000             18,000            18,000            18,000

ผูใชบริการลานกีฬา คน          267,525           267,525           267,525          267,525          267,525

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย               300                300                 300                300                300

จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม ครั้ง                   5                    5                    5                   5                    5

วัฒนธรรมประเพณี

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงิน โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.

สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว ราย             4,000              4,380               4,675              5,000              5,300

และแกไขปญหาหนี้สิน

ดําเนินการขับเคลื่อน ครั้ง                 60                  60                   60                  60                  60

ดานยาเสพติด

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน

รวมทั้งสิ้น บาท     20,912,360      23,920,140

เงินงบประมาณ บาท     20,912,360      23,920,140

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม

ประเพณ,ี พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการครอบครัวรักการอาน รหัส     50170000-07199-3

การศึกษา สําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย

และกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละ

ชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก :จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพื้นฐานรวมกันของครอบครัวในการมีสวนรวม

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมแตละครั้ง รอยละ               100                100                 100                100                100

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่ไดจาก คน/ครั้ง 75 /16 75 /16 75 /16 75 /16 75 /16

การจัดกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น บาท          160,000

เงินงบประมาณ บาท          160,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

ว ัตถุประสงค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมลํ้าดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.3

กิจกรรมรักการอานเพิ่มขึ้นในบานหนังสือแตละแหงในพื้นที่ รวม 4 แหง

160,000                        

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส    1300017-07199-15

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูดวยโอกาส 

กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กลุมเด็กดอยโอกาส เด็กที่อยูในสภาพ รอยละ                 70                  70                   75                  75                  80

ยากลําบากเด็กเรรอน และเด็กยากจนใน

พื้นที่เขตหลักสี่ไดรับความชวยเหลือ

กลุมสตรี ครอบครัว และผูดอยโอกาส รอยละ                 70                  70                   75                  75                  80

(อายุ 18-59 ป)ที่ประสบปญหาความ

เดือดรอนยากลําบากในพื้นที่เขตประเวศ

ไดรับความชวยเหลือ

กลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) และ รอยละ                 70                  70                   75                  75                  80

คนพิการทุกชวงอายุ ที่ประสบปญหาความ

เดือดรอนยากลําบากในพื้นที่เขตประเวศ

ไดรับความชวยเหลือ

รวมทั้งสิ้น บาท          292,000

เงินงบประมาณ บาท          292,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

292,000                        

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมลํ้าดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1

การสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

ออกบัตรประจําตัวสัตวเล้ียง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง               550                550                 550                550                550

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                   2                    2                    2                   2                    2

งานการออก/ตอใบอนุญาต/หนังสือ ฉบับ             1,500              1,500               1,500              1,500              1,500

รับรองการแจงตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข

และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการ

จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัว

สัตวเลี้ยง

รวมทั้งสิ้น บาท         358,180          502,320

เงินงบประมาณ บาท         358,180          502,320

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับ
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและและจําหนายอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและส่ิงคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานส่ิงแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลาก

อาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่

เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่จําหนาย               590                590                 590

อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด

แผงลอยจําหนายอาหาร

การตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร ครั้ง             4,455              4,455               4,455              4,455              4,455

(ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอยางอาหาร

สงหองแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ครั้ง             1,100              1,100               1,100              1,100              1,100

ประเภทที่เปนอันตรายตอสุขภาพใน

 13 กลุม กิจการ 146 ประเภท

การตรวจสอบเฝาระวังดานส่ิงแวดลอม ครั้ง 48 48 48 48 48

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

 เชน สารเคมีรั่ว การทํางานผิดกฎหมาย

การสงเสริมความรูดานอาชีวอนามัย

 

ครั้ง             1,100              1,100               1,100              1,100              1,100

และความปลอดภัยแกผูประกอบการ 

พนักงานพนักงาน คนงาน

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไขขอรองเรียน/ ครั้ง 550 550 550 550 550

เหตุรําคาญ

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาตจัดต้ัง ราย               230                250                 260                270                280

สถานที่จําหนายอาหาร สะสมอาหาร

(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาตสถาน ราย             1,000              1,100               1,100              1,100              1,100

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ ครั้ง

รวมทั้งสิ้น บาท         713,300       1,417,610

เงินงบประมาณ บาท         713,300       1,417,610

เงินนอกงบประมาณ บาท

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค : “เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ครั้ง                590                590
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส  1300019-07199-1

(Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพื่อสงเสริมให

สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาล

อาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐาน

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน รอยละ                100

ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร มีมาตรการปองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข

รอยละของสถานประกอบการอาหารมี รอยละ                  30

การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

มีการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(Green Service)

รวมทั้งสิ้น บาท          117,800

เงินงบประมาณ บาท          117,800

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส    1300019-07199-3

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

มีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ รอยละ                100

รวมทั้งสิ้น บาท          100,000

เงินงบประมาณ บาท          100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

อาหารปลอดภัย

117,800                        

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและ

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

100,000                        

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

รูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเช้ือหรือ

ผูปวยเขาสูระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีด

วัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสานฌาปนสถาน ครั้ง 9 9 9 9 9

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว ครั้ง

และปลอยสัตว

รณรงค กําจัดและทําลายแหลงลูกน้ํายุงลาย ครั้ง 348 348 348 348 348

ลงพื้นที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง 348 348 348 348 348

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน  ทําหมัน จับสุนัข ครั้ง                 20                  20                   20                  20                  20

รณรงคปองกันการติดเชื้อเอดสและ ครั้ง 16 16 16 16 16

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ตรวจสอบ แนะนํา และประชาสัมพันธ ครั้ง               750                750                 750                750                750

เพื่อควบคุมโรคติดตอตามสถานการณและ

โรคอุบัติใหม และแกไขเรื่องรองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท          91,620          213,370

เงินงบประมาณ บาท          91,620          213,370

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรค  เหตุเดือดรอนรําคาญและความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งใหประชาชน

การใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

ตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษา

ตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็ก

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง

จัดประชุมภายในฝายการศึกษาและโรงเรียน ครั้ง                 10                  10                   10                  10                  10

ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน 16                  16 16                  16                  16

จํานวนนักเรียน คน           10,900            10,599             10,600            10,600            10,600

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง               100                  35                   35                  35                  35

รวมทั้งสิ้น บาท     18,568,780       1,246,100

เงินงบประมาณ บาท     18,568,780       1,246,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมี

ครบเกณฑ ดําเนินการเรื่องรองทุกข

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

วัตถุประสงค : “เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนําศักยภาพที่มี

อยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน 

ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน

และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  เพื่อบํารุงรักษา

สถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน             8,200              7,950               7,950              7,950              7,950

นักเรียน ม.1-ม.3 คน             2,000              1,920               2,000              2,000              2,000

นักเรียน ม.4-ม.6 คน               700                710                 710                710                710

สอนวายน้ํา คน             1,180              1,200               1,200              1,200              1,200

อบรมนายหมูลูกเสือ และยุวกาชาด คน 360                360 360                360                360

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม มื้อ 200                200 200                200                200

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ 200                200 200                200                200

อาคารเรียนทั้งส้ิน หลัง                 60                  61                   61                  61                  61

พื้นที่โรงเรียนทั้งส้ิน ตร.ม.           20,010            20,010             20,010            20,010            20,010

รวมทั้งสิ้น บาท     72,177,820    111,477,400

เงินงบประมาณ บาท     72,177,820    111,477,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา
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458,198,500  บาท

.

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

1. งบบุคลากร บาท

1.1 เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 50,219,200    บาท

01102-1  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนระดับ 3,000,500      บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 254,400        บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 674,400        บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 138,000        บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 49,100          บาท

1.2 คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 105,459,900   บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 4,533,500      บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,607,000      บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 923,500        บาท

1.3 คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 32,236,000    บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 4,603,500      บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 7,368,000      บาท

1.4 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,139,200      บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,210,500      บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 112,000        บาท

สํานักงานเขตประเวศ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

214,528,700                    

214,528,700.00    

54,335,600          

112,523,900        

44,207,500          

งบประมาณตามโครงสรางงาน

3,461,700           
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

บาท

     สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

     คาจางทําความสะอาดอาคาร คาบํารุงรักษาซอมแซม

     เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ 

     คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาจางเหมากําจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05203-1 เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 

ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง 120,000        บาท

3,701,200           

120,000              

     คาไฟฟาสํานักงาน คาน้ําประปา คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี

11,826,100                      

11,706,100          

8,004,900           

387,400              

         1.1.2 คาใชสอย

         1.1.3 คาว ัสดุ

120,000              

120,000              

6,913,500           

704,000              
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมยานพาหนะ

บาท

     คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

     คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

     คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-2 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 41,500          บาท

07110-1 (2) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 121,300        บาท

  งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 121,300        บาท

646,000                          

         1.1.2 คาว ัสดุ

121,300              

393,500              

252,500              

252,500              

27,000               

225,500              
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

          1.1.1 คาตอบแทน บาท

      คาอาหารทําการนอกเวลา

          1.1.2 คาใชสอย บาท

      คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

      คาซอมแซมครุภัณฑ

      คาซอมแซมยานพาหนะ

          1.1.3 คาว ัสดุ บาท

      สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

      คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

      คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

      คาไฟฟาสํานักงาน

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05144-1 โตะทํางานระดับชํานาญการพิเศษ,อํานวยการตน 1 ชุด 14,200          บาท

2,400,300                       

2,386,100           

301,200              

28,900               

14,200               

14,200               

14,200               

2,357,200           

753,100              

1,302,900           
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

     คาซอมแซมครุภัณฑ

     คาซอมแซมยานพาหนะ

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

     คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

     คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไปรษณีย  คาโทรศัพทสํานักงาน

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง 121,800        บาท

05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 6 เครื่อง 153,060        บาท

274,860              

274,860              

274,860              

213,700              

227,340              

164,000              

885,940              

1,160,800                       

721,940              

280,900              
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมครุภัณฑ

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงานประเภท

     เครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05203-1 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500          บาท

979,700              

87,500               

87,500               

87,500               

1,946,600                       

1,859,100           

879,400              

126,000              

383,800              

369,600              
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

งบดําเนินงาน บาท

    1. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1  คาตอบแทน บาท

  คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.2  คาใชสอย บาท

  คาซอมแซมยานพาหนะ

  คาซอมแซมครุภัณฑ

        1.3  คาว ัสดุ บาท

   สวนใหญเปนคาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดุสํานักงาน

   ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ คาเครื่องแตงกาย ฯลฯ

86,300               

1,173,700           

14,925,000                      

14,925,000          

14,925,000          

13,665,000          
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1  คาใชสอย บาท

      คาซอมแซมยานพาหนะ

         1.1.2  คาว ัสดุ บาท

      คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

      คาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด

      คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

      คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05139-1 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี  3 คัน 154,200 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 417,900 บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย   

อินทรียเพ่ือนํามาใชประโยชน 50,000 บาท

154,200              

467,900              

2,157,500                       

1,535,400           

1,535,400           

44,900               

1,490,500           

154,200              

154,200              
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

     คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

     คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนไขมัน

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมยานพาหนะ

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุยานพาหนะ

     คาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

20,012,600                      

20,012,600          

20,012,600          

5,742,000           

410,100              

13,860,500          
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุยานพาหนะ 

     คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไฟฟา คานํ้าประปา

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05199-2 เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว  5 เครื่อง 55,000          บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 2,100,000      บาท

6,840,700           

6,564,900           

1,074,200           

2,113,200           

3,377,500           

275,800              

55,000               

55,000               

55,000               

2,100,000           

8,995,700                       
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

     คาเบี้ยประชุม

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมครุภัณฑ

     คารับรอง

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

     ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร

     คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง 175,500        บาท

05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอม

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020          บาท

3,761,100           

3,480,000           

13,800               

267,300              

226,520              

226,520              

226,520              

3,987,620                       

3,761,100           
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

    1.  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1  คาใชสอย บาท

    คาซอมแซมยานพาหนะ

         1.2  คาว ัสดุ บาท

    คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

    คาวัสดุยานพาหนะ

453,380              

89,200               

364,180              

453,380                          

453,380              
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

งบดําเนินงาน บาท

    1.  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1  คาตอบแทน บาท

   คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.2  คาใชสอย บาท

   คาซอมแซมยานพาหนะ

   คาซอมแซมครุภัณฑ

         1.3  คาว ัสดุ บาท

   สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

   คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

   คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1,244,600                       

1,244,600           

1,244,600           

998,400              

61,200               

185,000              
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

 คาว ัสดุ บาท

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

43,400                           

43,400               

43,400               

43,400               
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

     คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

         1.1.2 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร BEST

     คาวัสดุกอสราง คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

         2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05199-2 กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 1 ชุด 30,500          บาท

         2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05313-5 (1) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองทับชางลาง

จากคลองทับชางบนถึงทางรถไฟสายตะวันออก 7,771,000      บาท

 - สรางเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 

   ขนาด 0.18x0.18x8 ม. ระยะหาง 3 ม. จํานวน 348 แหง

 - สรางคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.25x0.25x1.60 ม. 

   ระยะหาง 3 ม. จํานวน 348 แหง

 - สรางพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กวางประมาณ 1.40 ม. 

   ยาวประมาณ 1,041 ม.

 - สรางราวสะพานเหล็กขนาด 2.90x0.80 ม. 

   จํานวน  347 แหง

05313-8 (2) ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 26

ฝงขวาถึงทางแยกทายซอยแยก 24 ฝงซายถึง

ทางแยกทายซอยแยก 28 9,883,000      บาท

 - สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. 

   ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 664 ม.

 - สรางบอพักทอระบายน้ําในผิวจราจรขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. 

   ฝากลมเหล็กหลอ ตามแบบ มน.-05 จํานวน 52 บอ

 - สรางชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแนนหนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

   ตามแบบ มท.-01 เน้ือที่ประมาณ 2,764 ตร.ม.

17,684,500          

17,684,500          

30,500               

17,654,000          

25,549,000                      

4,864,500           

4,864,500           

3,321,700           

1,542,800           
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 - สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวางประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ

   ตามแบบ มท.-01 เน้ือที่ประมาณ 2,764 ตร.ม.

 - สรางชั้นพื้นฐานคันหินรางตื้นหินคลุกบดอัดแนนหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

   ตามแบบ มท.-05 เน้ือที่ 356 ตร.ม.

 - สรางคันหินรางตื้น ค.ส.ล. หลอในท่ีหนา 0.15 ม. 

   ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 712 ม.

 - สรางชั้นพื้นฐานทางเทาหินคลุกบดอัดแนนหนาเฉลี่ย 0.30 ม. 

   ตามแบบ มท.-12 เน้ือที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.

 - สรางทางเทาตามแบบ มท.-12 ขนาด 0.30x0.30x0.06 ม.

   เน้ือที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000      บาท

3,000,000           
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไฟฟา

2,044,200           

2,451,900           

312,600              

5,814,500                       

5,814,500           

5,501,900           

1,005,800           
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมครุภัณฑ

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

     และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

2. งบลงทุน

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05129-1 (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 1 คัน 1,358,000      บาท

05203-2 (2) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500          บาท

895,000              

76,300               

521,860              

1,445,500           

1,445,500           

2,938,660                       

1,493,160           

1,493,160           
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

     คาตอบแทนอาสาสมัครหองสมุด/บานหนังสือ

     คาตอบแทนกรรมการชุมชน

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

     คารับรอง

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)

     คาซื้อหนังสือ วารสารฯ

     คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

     คาวัสดุสําหรับหองสมุด/บานหนังสือและศูนยเยาวชน

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไฟฟาบานหนังสือ คานํ้าประปาบานหนังสือ

     คาโทรศัพทบานหนังสือ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-3 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฎหมาย 4 เครื่อง 102,040        บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 3,270,000      บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000        บาท

07199-2 (3) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 500,000        บาท

07199-6 (4) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนา

เด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร         489,700 บาท

07199-7 (5) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม         585,200 บาท

07199-8 (6) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี 

23,920,140                      

15,359,100          

15,309,400          

11,349,100          

444,000              

3,516,300           

49,700               

102,040              

102,040              

102,040              

8,459,000           
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ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600        บาท

07199-9 (7) คาใชจายในการสงเสริมและสืบสานภูมิปญญาดานอาชีพเขตประเวศ 300,000        บาท

07199-10 (8) คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได 90,000          บาท

07199-11 (9) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 115,100        บาท

07199-12 (10) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000          บาท

07199-13 (11) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,423,800      บาท

07199-14 (12) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 393,600        บาท

07199-16 (13) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000          บาท

07199-17 (14) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 160,000        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีว ิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุและคนพิการ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-15 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 292,000        บาท

                          292,000

292,000              

160,000                          

160,000              
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมครุภัณฑ

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

     และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน 

     แบบพิมพ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง 94,400          บาท

05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบ

ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020          บาท

502,320                          

356,900              

356,900              

11,700               

48,200               

297,000              

145,420              

145,420              

145,420              
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาใชสอย บาท

     คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

          1.1.2 คาว ัสดุ บาท

     คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05132-4 เครื่องวัดระดับเสียง พรอมอุปกรณ 1 ชุด 420,510 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,100        บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 117,800        บาท

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000        บาท

117,800                          

117,800              

100,000                          

100,000              

1,417,610                       

832,000              

832,000              

820,800              

11,200               

420,510

420,510

420,510

165,100              
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมครุภัณฑ

          1.1.2 คาว ัสดุ บาท

    คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

    คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 147,500        บาท

147,500              

213,370                          

65,870               

65,870               

17,500               

48,370               
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมครุภัณฑ

         1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

     คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 18,000 บาท

07109-1 (2) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต 38,200 บาท

25,510

56,200

1,246,100                       

1,164,390           

1,164,390           

606,000              

102,400              

455,990              

25,510

25,510
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน

     สังกัดกรุงเทพมหานคร  

     คานิตยภัต

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     สวนใหญเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

     สังกัดกรุงเทพมหานคร คาซอมแซมโรงเรียน

     คาจางทําความสะอาดในโรงเรียน ฯลฯ

        1.1.3 คาว ัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว ของเด็กอนุบาล

     คาเครื่องหมายสัญลักษณของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

     คาแบบพิมพตางๆ สําหรับโรงเรียน ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไฟฟาโรงเรียน คาน้ําประปาโรงเรียน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี

     คาโทรศัพทโรงเรียน

2. งบลงทุน บาท

    2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

        2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05143-20 (1) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชํานาญงาน,

อาวุโส,ชํานาญการ 44 ชุด 

(โรงเรียนคลองปกหลัก) 396,000        บาท

05198-12 (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง 

(โรงเรียนสุเหราทางควาย) 27,900          บาท

05199-4 (3) เตียงเหล็กหองพยาบาลพรอมที่นอน 2 เตียง 

(โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ) 14,400          บาท

05199-5 (4) โตะเรียนและเกาอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6 

สําหรับชั้น ป.5 - มัธยม 50 ชุด 

(โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ) 84,000          บาท

05199-8 (5) เครื่องขยายเสียงแบบตูลําโพงเคลื่อนที ่

ขนาดไมนอยกวา 450 วัตต 2 ชุด

19,781,000          

901,200              

4,451,800           

5,412,000           

5,412,000           

871,000              

111,477,400                    

30,654,000          

26,202,200          

5,520,000           
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(โรงเรียนสุเหราจรเขขบ) 23,000          บาท

05199-9 (6) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล 

ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง 

(โรงเรียนสุเหราจรเขขบ) 19,000          บาท

05199-10 (7) เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 5 กอก  

พรอมอุปกรณประกอบและคาติดตั้ง 1 ชุด

(โรงเรียนสุเหราทางควาย) 34,400          บาท

05199-15 (8) โตะเรียนและเกาอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6 

สําหรับชั้น ป.5 - มัธยม 30 ชุด 

(โรงเรียนสุเหราทับชาง) 50,400          บาท

05199-21 (9) เตียงเหล็กหองพยาบาลพรอมที่นอน  2 เตียง 

(โรงเรียนคลองปกหลัก) 14,400          บาท

05203-6 (10) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง

(โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา) 120,000        บาท

05203-7 (11) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 

(โรงเรียนสุเหราจรเขขบ) 87,500          บาท

       2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05304-31 (1) ปรับปรุงโรงเรียนคลองปกหลัก 601,000        บาท

ปรับปรุงระบบนํ้าบนดิน

 - สรางพื้น ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ําพรอมหลังคาคลุม

   ขนาด 2x4 ม. สําหรับอาคาร 4 

 - สรางพื้น ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ําพรอมหลังคาคลุม 

   ขนาด 2x10 ม. สําหรับอาคาร 2 และอาคาร 3 

 - สรางพื้น ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ําพรอมหลังคาคลุม 

   ขนาด 4x4 ม. สําหรับอาคาร 5 

ครุภัณฑ

 - ถังนํ้าแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 

   จํานวน 11 ใบ

ตามแบบและรายการเลขท่ี ปร.1/2566

05304-32 (2) ปรับปรุงโรงเรียนคลองมะขามเทศ 603,000        บาท

ปรับปรุงอาคาร 3

 - ทาสีอาคาร

ปรับปรุงโรงครัว

4,541,000           
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 - ปรับปรุงหลังคาและผนัง

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน

 - สรางชองประตู

ตามแบบและรายการเลขท่ี ปร.2/2566

05304-33 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา 1,352,000      บาท

ปรับปรุงอาคารลีลาวดี

 - ปรับปรุงหองน้ํานักเรียนบนอาคารชั้น 2 จํานวน 2 หอง

ปรับปรุงอาคารเฟองฟา

 - ปรับปรุงหลังคาและเพดานอาคาร

ปรับปรุงหองน้ําใตบานพักภารโรง

 - ปรับปรุงประตูหองน้ํา

ตามแบบและรายการเลขท่ี ปร.3/2566

05304-34 (4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราทางควาย 516,000        บาท

ปรับปรุงอาคาร 1

 - ปรับปรุงหองน้ํานักเรียนบนอาคารชั้น 1

ปรับปรุงอาคาร 2

 - ปรับปรุงทางเดินหลังอาคาร 2

ปรับปรุงอาคาร 4

 - ปรับปรุงระบบระบายนํ้า

ตามแบบและรายการเลขท่ี ปร.4/2566

05304-41 (5) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราบานมา 1,469,000      บาท

ปรับปรุงสนามอเนกประสงค

 - ปรับปรุงพื้นสนาม

ปรับปรุงระบบนํ้าบนดิน

 - เดินทอประปา

 - สรางพื้น ค.ส.ล.วางถังเก็บน้ําพรอมหลังคาคลุม ขนาด 3x10 ม. 

 - สรางพื้น ค.ส.ล.วางถังเก็บน้ําพรอมหลังคาคลุม ขนาด 3x4 ม.

ครุภัณฑ

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงมอเตอรไฟฟา สูบน้ําได

   450 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง

 - ถังนํ้าแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 6 ใบ

ตามแบบและรายการเลขท่ี ปร.11/2566

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 19,760,400    บาท

06199-1 คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 31,797,000    บาท

51,557,400          
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4. งบรายจายอื่น บาท

07103-2 (1) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 226,000        บาท

07124-1 (2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 127,500        บาท

07125-1 (3) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 37,600          บาท

07126-1 (4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค

ผลงานเพ่ือการเรียนรู 205,600        บาท

07199-1 (5) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 270,000        บาท

07199-2 (6) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 674,100        บาท

07199-3 (7) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 242,000        บาท

07199-4 (8) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 99,000          บาท

07199-5 (9) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 94,400          บาท

07199-6 (10) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 8,904,000      บาท

07199-8 (11) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย 490,400        บาท

07199-9 (12) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชน

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี           50,000 บาท

07199-11 (13) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 10,000          บาท

07199-12 (14) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 6,359,400      บาท

07199-13 (15) คาใชจาในการสอนภาษาญี่ปุน 360,000        บาท

07199-14 (16) คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ 1,008,000      บาท

07199-15 (17) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 4,656,000      บาท

07199-16 (18) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 40,000          บาท

23,854,000          
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือนและ

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจาย

ในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564     16,472,000 บาท

07101-2 ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือนและ

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจาย

ในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวดเดือน สิงหาคม 2564     16,352,500 บาท

32,824,500          

32,824,500                      


