
          ส ำนักงำนเขตบำงพลัด มีพันธกิจหลักในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ

ประชำชนผู้รับบริกำร เฝ้ำระวัง ตรวจตรำและแก้ไขจุดเส่ียงภัยท่ีอำจเกิดอันตรำยกับประชำชน ส่งเสริมให้เกิดกำรคัดแยกขยะ

มูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดเป็นกำรจัดกำรขยะต้ังแต่ต้นทำงให้เกิดกำรลดปริมำณขยะ และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู

แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ส ำนักงำนเขตมีอ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรปกครอง กำรทะเบียน 

กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 

กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ กำรสำธำรณูปกำร กำรส่งเสริม และกำรประกอบอำชีพ กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว กำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน กำรจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเก่ียวกับท่ีอยู่อำศัย กำรจัดให้มี

และบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกีฬำ กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค 

และสิทธิเสรีภำพของประชำชน กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอ่ืน ๆ กำรคุ้มครอง ดูแลบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน กำรจัดเก็บรำยได้ 

กำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครหรือกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

 ผลสัมฤทธ์ิ : ประชำชนในพ้ืนท่ีมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง เป็นธรรม มีควำมสะดวก

 และปลอดภัยในชีวิต

- กำรรับเร่ืองร้องทุกข์ของประชำชน และประสำนงำนในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 1,300            เร่ือง

- ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมำรับบริกำรท่ีส ำนักงำนเขต ไม่น้อยกว่ำ 80 ร้อยละ

- กำรออกตรวจด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขำภิบำล ป้องกันและควบคุมโรค 136              คร้ัง

- กำรด ำเนินกำรตรวจปฏิบัติกำรตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 80                ร้อยละ

- กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพำนและส่ิงสำธำรณประโยชน์ท่ีอยู่ในควำม

รับผิดชอบของส ำนักงำนเขตเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

5                  คร้ัง

- กำรให้บริกำรเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงำนรับผิดชอบ 5,600            ตัน

- จ ำนวนประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับเงินสวัสดิกำรจำกงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร 20,255          รำย

- จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับกำรศึกษำในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครประจ ำปีกำรศึกษำ 1,956            รำย

 ส านักงานเขตบางพลัด



อ านวยการ
 ผู้อ ำนวยกำร 1 (1)
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร (2)

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายคลัง
 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)

- ข้ำรำชกำร (15) - ข้ำรำชกำร (17) - ข้ำรำชกำร (13)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (9) - ลูกจ้ำงประจ ำ (-) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (4) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (1) - ลูกจ้ำงโครงกำร (4) - ลูกจ้ำงโครงกำร (1)

ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)
- ข้ำรำชกำร (10) - ข้ำรำชกำร (11) - ข้ำรำชกำร (11)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (3) - ลูกจ้ำงประจ ำ (271) - ลูกจ้ำงประจ ำ (33)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (158) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (2) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)
- ข้ำรำชกำร (17) - ข้ำรำชกำร (14) - ข้ำรำชกำร (11)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (37) - ลูกจ้ำงประจ ำ (6) - ลูกจ้ำงประจ ำ (6)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (8) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (8) - ลูกจ้ำงโครงกำร (1)

ฝ่ายการศึกษา
 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)

- ข้ำรำชกำร (17)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (30)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (34)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส านักงานเขตบางพลัด

โครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง

ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายโยธา ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน 293,200,400      293,200,400    
งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                  -                
งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี -                  -                
งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 26,628,600       26,628,600      

    319,829,000                   -      319,829,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 292,766,400    บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 434,000          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 341,000          บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 93,000            บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งำนรำยจ่ำยบุคลำกร 165,723,210      165,723,210    

งำนอ ำนวยกำรและบริหำรส ำนักงำนเขต 7,016,800         7,016,800        

งำนปกครอง 737,000           737,000          

75,100             75,100            

งำนบริหำรท่ัวไปและบริกำรทะเบียน 1,058,700         1,058,700        

งำนบริหำรท่ัวไปและบริหำรกำรคลัง 1,248,500         1,248,500        

งำนบริหำรท่ัวไปและจัดเก็บรำยได้ 2,075,500         2,075,500        

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยรักษำควำมสะอำด 25,644,900       25,644,900      

งำนกวำดท ำควำมสะอำดท่ีและทำงสำธำรณะ 627,700           627,700          

งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล 2,679,700         2,679,700        

งำนดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว 5,774,700         5,774,700        

งำนบริหำรท่ัวไปและสอบสวนด ำเนินคดี 4,440,700         4,440,700        

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยโยธำ 2,533,100         2,533,100        

งำนอนุญำตก่อสร้ำง ควบคุมอำคำรและผังเมือง 22,800             22,800            

งำนบ ำรุงรักษำซ่อมแซม 4,160,600         4,160,600        

งำนระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 2,757,990         2,757,990        

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยพัฒนำชุมชน 1,451,480         1,451,480        

งำนพัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม 25,001,520       25,001,520      

โครงกำรครอบครัวรักกำรอ่ำน 80,000             80,000            

-                

ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 93,000             93,000            

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 251,100           251,100          

งำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม 1,022,500         1,022,500        

โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 85,900             85,900            

100,000           100,000          

งำนป้องกันและควบคุมโรค 287,300           287,300          

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ 1,600,740         1,600,740        
งำนงบประมำณโรงเรียน 36,649,860       36,649,860      

293,200,400    -                 293,200,400   

ส านักงานเขตบางพลัด

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งาน/โครงการ

การจัดบริการของส านักงานเขต

รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน

โครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหร่ี 

โครงกำรจัดสวัสดิกำร กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกำส

โครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำและสำรเสพติด 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป
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ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

26,628,600 26,628,600

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 26,628,600      -                 26,628,600     

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 136,156,500     27,144,600    2,422,110      165,723,210   

งบด าเนินงาน 81,859,200     8,116,800       89,976,000     

งบลงทุน 5,622,850     5,622,850      

งบเงินอุดหนุน 8,732,000         8,732,000      

งบรายจ่ายอ่ืน 49,774,940        49,774,940     รวม

งบประมาณ 136,156,500   27,144,600   84,281,310    8,116,800      5,622,850    8,732,000        49,774,940      319,829,000   

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของส านักงานเขต
งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือแสดงค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครในภำพรวมของหน่วยรับงบประมำณท่ีก ำหนดไว้ในงบบุคลำกร

เช่น เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน และงบกลำง ซ่ึงเบิกจ่ำย

ในลักษณะงบดังกล่ำว"

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บำท     168,259,300     165,723,210                   -                    -                     -   

เงินงบประมำณ บำท     168,259,300     165,723,210                   -                    -                     -   

เงินนอกงบประมำณ บำท                    -                    -                     -                    -                     -   

งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต - รหัส 1300001

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับ-ส่ง หนังสือ เร่ือง 12,855            12,900            12,920           12,950           12,970            

รับเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 1,400              1,420              1,450             1,480             1,500             

จัดประชุมประชำคมเขต/

ประชุมอ่ืนๆ

คร้ัง 12                  12                  12                 12                 12                 

ประชำสัมพันธ์ เร่ือง 1,200              1,200              1,200             1,200             1,200             

ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำร 

สถำนท่ีของเขต

ตร.ม. 4,300              4,300              4,300             4,300             4,300             

ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบ

ทำงวินัย/ละเมิด

เร่ือง 12                  12                  12                 12                 12                 

รวมท้ังส้ิน บาท 6,351,960       7,016,800       -                -                -                

เงินงบประมาณ บาท 6,351,960       7,016,800       -                -                -                

เงินนอกงบประมาณ บาท -                 -                 -                -                -                

งบประมำณ
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ

วัตถุประสงค์ : “เพ่ืออ ำนวยกำร ส่ังกำรส ำนักงำนเขต ด ำเนินงำนเก่ียวกับส่วนรำชกำรอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย

และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบทำงวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ประชำสัมพันธ์และรับเร่ืองร้องทุกข์, กิจกำรสภำเขต 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

ส านักงานเขตบางพลัด

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยในภำรกิจของฝ่ำยพลเรือน ท ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรปกครองท้องท่ีกำรทะเบียนปกครอง

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีในทำงปกครองและรักษำควำมสงบเรียบร้อยและหน้ำท่ีในทำงอำญำตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของนำยอ ำเภอ ด ำเนินงำน

เก่ียวกับส่วนรำชกำรอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคในกำรจัดต้ัง ยุบและเปล่ียนแปลงเขตปกครอง

และกำรสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตท่ีมีปัญหำข้อขัดแย้ง งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนด้ำนยำเสพติด”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับบริกำรทะเบียน มูลนิธิ 

สมำคม ศำลเจ้ำ

รำย 45                  45                  45                 45                 45                 

รับบริกำรด้ำนทะเบียนพำณิชย์ รำย 360                 360                360               360               360                

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร

ทะเบียนในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 98                  98                  98                 98                 98                 

อบรมอำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือน

คน 50                  50                  50                 50                 50                 

งำนทะเบียนพำณิชย์ รำย 360                 360                360               360               360                

งำนทะเบียนพินัยกรรม รำย 45                  45                  45                 45                 45                 

งำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย

รำย/คร้ัง 10                  10                  10                 10                 10                 

งำนด้ำนยำเสพติด รำย 120                 120                120               120               120                

รวมท้ังส้ิน บาท 2,736,850       737,000         -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 2,736,850       737,000         -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : บริกำรทะเบียนและปฏิบัติหน้ำท่ีทำงปกครอง, อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1
วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)
งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของชุมชนท่ีมี

อำสำสมัครด ำเนินกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ร้อยละ -                 100                -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บาท -                75,100           -               -               -               
เงินงบประมาณ บาท -                75,100           -               -               -               
เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอำชญำกรรมและยำ

เสพติด เป้ำประสงค์ท่ี 1.1.2 เด็กและเยำวชนไม่เสพยำเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพท่ีมีมำตรฐำนและมี

ควำมเหมำะสม กลยุทธ์ท่ี 1.1.2.1 เพ่ิมระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 18)

จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครเฝ้ำระวังภัยและยำเสพติดรำยเดิม และรำยใหม่เพ่ิมข้ึนชุมชนละ 1 คน และ

จัดกิจกรรมของอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครเฝ้ำระวังภัยและยำเสพติดเพ่ือรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

75,100                           

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้บริกำรประชำชนด้ำนทะเบียนรำษฎร ทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนท่ัวไป นอกจำกน้ี

ยังมีหน้ำท่ีก ำหนดหน่วยเลือกต้ัง กำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้เสียสิทธิและจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมำชิกวุฒิสภำ

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร และกรรมกำรชุมชน”  

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

บริกำรทะเบียนรำษฎร รำย 13,000            14,000            15,000           16,000           17,000            

บริกำรทะเบียนบัตรประจ ำตัว

ประชำชน

รำย 12,000            12,100            12,100           12,200           12,300            

บริกำรทะเบียนท่ัวไป รำย 3,500              4,000              4,500             5,000             5,500             

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร

ทะเบียนในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 97                  97                  97                 97                 97                 

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ

มำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 97                  97                  97                 97                 97                 

กำรจัดท ำและปรับปรุง

ทะเบียนประวัติบุคคลท่ีมิได้มี

สัญชำติไทย

รำย 2,500              3,000              3,500             4,000             4,500             

กำรออกตรวจปฏิบัติรำชกำร

นอกสถำนท่ี

คร้ัง 150                 160                170               180               180                

รวมท้ังส้ิน บาท 2,389,600       1,058,700       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 2,389,600       1,058,700       -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, บริกำรทะเบียนรำษฎร, บริกำรทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน, บริกำรทะเบียนท่ัวไป
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำระบบบัญชี จัดท ำบัญชี และรำยงำนกำรเงินกำรคลังและรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนภำครัฐตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐของไทย ให้บริกำรประมวล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลกำรเงินกำรคลัง

งบประมำณเพ่ือประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหำรและส่วนรำชกำรต่ำง ๆ โดยจัดให้มีกำรรับเงินและจ่ำยเงิน

จำกคลัง จัดท ำและบริหำรงบประมำณ บริหำรเงินสดและเงินคงคลัง กำรรับและจ่ำยเงินมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ

ด ำรงรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม รวมท้ังมีระบบสนับสนุนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินให้ถูกต้อง

ตำมระเบียบ และคลังพัสดุกลำงส ำหรับเบิกจ่ำยพัสดุให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับช ำระเงิน รำย 44,963             45,000            45,000           45,000           45,000            

เขียนเช็คส่ังจ่ำย ฉบับ 3,240              3,300              3,400             3,500             3,500             

ฎีกำท่ีต้องตรวจจ่ำย ฎีกำ 5,500              5,500              5,500             5,500             5,500             

บริหำรงบประมำณของ

ส ำนักงำนเขต

บำท 315,000,000     320,000,000     320,000,000    320,000,000    320,000,000    

จัดท ำรำยงำนกำรเงิน เร่ือง 39                   39                  39                 39                 39                 

จัดท ำรำยงำนงบเดือน

ส่ง สตง. และส ำนักงำน

ตรวจสอบภำยใน

เร่ือง/ฉบับ 24                   24                  24                 24                 24                 

จัดท ำรำยงำนกำรเงิน

เสร็จทันภำยใน

ก ำหนดเวลำ

ร้อยละ 100                 100                100               100               100                

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เก่ียวกับ

กำรเงิน กำรคลังงบประมำณ

รำย 30                   30                  30                 30                 30                 

รวมท้ังส้ิน บาท 954,920          1,248,500       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 954,920          1,248,500       -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรท่ัวไป, บริหำรงำนคลัง, งบประมำณ กำรเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือจัดหำรำยได้น ำส่งคลังกรุงเทพมหำนครตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพท่ัวถึงและเป็นธรรม ภำยใต้กรอบ

ท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยให้มีกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย อำกรท่ีกฎหมำยก ำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่ำตอบแทน

ค่ำธรรมเนียม ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ท่ีดิน ท่ีสำธำรณะท่ีไม่ถือเป็นรำยได้ของแผนงำนใดแผนงำนหน่ึงโดยเฉพำะ”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรท่ัวไป, ประเมินและจัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน, ประเมินและจัดเก็บภำษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้ำง, ประเมินและจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ี, ประเมินและจัดเก็บภำษีป้ำย, จัดเก็บรำยได้อ่ืน ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียม 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ส ำรวจผู้เสียภำษีรำยใหม่ รำย 500                 500                500               500               700                

จ ำนวนผู้เสียภำษีรำยใหม่ รำย 500                 500                500               500               700                

ออกหนังสือแจ้งกำรประเมิน รำย 16,000             17,000            18,000           19,000           19,500            

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืนภำษี

ป้ำย

รำย 350                 400                400               400               400                

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืนภำษี

บ ำรุงท้องท่ี/ภำษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน

รำย -                  -                 -                -                -                

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืนภำษี

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

รำย 1,200              1,300              1,300             1,300             1,400             

ควำมพึงพอใจผู้เสียภำษี ใน

ระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 80                   80                  80                 80                 80                 

ด ำเนินกำรยึดและอำยัด

ทรัพย์สิน

รำย -                  -                 -                -                -                

รับอุทธรณ์กำรประเมินและคืน

ภำษีลดลง

ร้อยละ -                  -                 -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บาท 1,732,500       2,075,500       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 1,732,500       2,075,500       -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในฝ่ำยรักษำควำมสะอำดโดยรวม ได้รับกำรสนับสนุนให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 โดยจัดให้มีกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน สนับสนุนกำรบริหำรงำนท่ัวไป”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำร, บริหำรงำนท่ัวไป, ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำร้องทุกข์, บริหำรงำนบุคคลเบ้ืองต้น, ประสำนงำนร่วม

กับหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรอ่ืน, จัดประชุม, ดูแลยำนพำหนะ

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ดูแลอำคำรและสถำนท่ี ตร.ม.

รับด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 200                 180                160               150               200                

จัดประชุมภำยใน คร้ัง 12                  12                  12                 12                 12                 

ประสำนงำนและร่วม

ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนหรือ

องค์กรอ่ืน

คร้ัง 60                  60                  60                 60                 60                 

กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บ

ขนมูลฝอยและ

ขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล

รำย 35,000            36,050            37,000           38,000           38,000            

รวมท้ังส้ิน บาท 3,639,460       25,644,900     -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 3,639,460       25,644,900     -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ถนนและพ้ืนท่ีสัญจรมีควำมสะอำด ปรำศจำกมูลฝอย โดยจัดให้มีกำรกวำด ท ำควำมสะอำดถนน บำทวิถี

สะพำนลอยคนเดินข้ำม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ำยต่ำง ๆ ให้บริกำรกวำด ท ำควำมสะอำดชุมชน ส่วนรำชกำรตำมร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวำด ล้ำง ท ำควำมสะอำดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนท่ีเขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ำยต่ำง ๆ สถำนท่ีส ำคัญ

และสถำนท่ีจัดงำนของส่วนรำชกำร และชุมชน ฯลฯ

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กวำดท ำควำมสะอำดถนน 

ตรอก ซอย

ตร.กม. 13,960            13,960            13,960           13,960           13,960            

จ ำนวนรถกวำดและดูดฝุ่น คัน/คัน 1                    1                    1                   1                   1                   

ท ำควำมสะอำดชุมชน คร้ัง 48                  48                  48                 48                 48                 

ท ำควำมสะอำดสถำนท่ีส ำคัญ แห่ง/คร้ัง 24                  24                  24                 24                 24                 

ควำมพึงพอใจผู้สัญจร

ในพ้ืนท่ีระดับมำก-

มำกท่ีสุด

ร้อยละ 97                  98                  98                 98                 98                 

รวมท้ังส้ิน บาท 6,550,360       627,700         -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 6,550,360       627,700         -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล – รหัส 1300008

กำรเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตำมบ้ำน ตรอกซอย ตลำดสด ริมถนน บ้ำนริมคลองโดยทำงน้ ำ และบริกำรสูบส่ิงปฏิกูล ดูดไขมัน 

และขนถ่ำยไปยังศูนย์ก ำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่ำธรรมเนียม” 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน            423,000           401,800           381,700          362,000           362,000

บริกำรขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล ลบ.ม./

คร้ัง

    3,192 ลบ.ม./

 65 คร้ัง

 3,192 ลบ.ม./ 

65 คร้ัง

 3,192 ลบ.ม./ 

65 คร้ัง

 3,192 ลบ.ม./ 

65 คร้ัง

 3,192 ลบ.ม./ 

65 คร้ัง

บริกำรดูดไขมัน ลบ.ม./

คร้ัง

    780 ลบ.ม./   

12 คร้ัง

  780 ลบ.ม./ 12

 คร้ัง

780 ลบ.ม./12 

คร้ัง

  780 ลบ.ม./ 12

 คร้ัง

  780 ลบ.ม./ 12

 คร้ัง

จ ำนวนรถสูบส่ิงปฏิกูล 

และดูดไขมัน

คัน/คัน  6 คัน   6 คัน   6คัน   6 คัน   6 คัน

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร

ขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล 

ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 98                   98                  98                 98                 98                 

ควำมพึงพอใจ

ผู้ใช้บริกำรดูดไขมัน 

ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 98                   98                  98                 98                 98                 

รวมท้ังส้ิน บาท 13,853,280      2,679,700       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 13,853,280      2,679,700       -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีอยู่อำศัย พ้ืนท่ีประกอบพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม มีควำมสะอำดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มี

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว – รหัส 1300009
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีเขตมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำมร่มร่ืน มีสภำพแวดล้อมท่ีดี โดยจัดให้มีกำรดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกำะกลำง

และต้นไม้ริมทำงเท้ำ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอำคันตุกะ และในวันส ำคัญต่ำงๆ ให้บริกำรตัดแต่งต้นไม้แก่ประชำชน

ส่วนรำชกำรท่ีร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่ำบริกำร”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้ ตร.ม. 1,000,000         1,000,000        1,000,000       1,000,000       1,000,000       

ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ต้น 1,327              1,327              1,327             1,327             1,327             

รดน้ ำ ลบ.ม. 70,300,000       70,300,000      70,300,000     70,300,000     70,300,000      

ให้บริกำรตัดแต่งต้นไม้ รำย 72                   72                  72                 72                 72                 

ให้บริกำรตกแต่งสถำนท่ี คร้ัง 50                   50                  50                 50                 50                 

รวมท้ังส้ิน บาท 3,696,300       5,774,700       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 3,696,300       5,774,700       -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้, เพำะช ำและตกแต่งสถำนท่ี, บริกำรรถน้ ำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยเทศกิจ

ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำย

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนนิติกำร และสอบสวน

ด ำเนินคดี ผู้กระท ำผิด”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญำ เร่ือง 40                   46                  50                 55                 60                 

สอบสวนด ำเนินคดี คดี/รำย 3,624              3,635              3,644             3,702             3,813             

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

(รถยนต์)

คัน/คร้ัง 5                    5                    5                   5                   5                   

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

(จักรยำนยนต์)

คัน/คร้ัง 6                    6                    6                   6                   6                   

รวมท้ังส้ิน บาท 1,372,050       4,440,700       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 1,372,050       4,440,700       -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับเขต, สอบสวนด ำเนินคดี

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้เขตพ้ืนท่ีมีควำมเป็นระเบียบ น่ำอยู่อำศัย จัดระเบียบกำรท ำกิจกรรมและกำรใช้ท่ีสำธำรณะของผู้ประกอบกำรค้ำ

หำบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยตำมข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติกำรออกตรวจพ้ืนท่ี

ตักเตือน จับกุมในกรณีท่ีพบผู้กระท ำควำมผิด  ให้บริกำรและปฏิบัติกำรพิเศษในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจร ดูแลควำมปลอดภัย

ตรวจพ้ืนท่ีจุดเส่ียงภัย”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจและปฏิบัติกำร ช่ัวโมง/คน 42                   50                  55                 60                 67                 

ดูแลพ้ืนท่ีผ่อนผัน

เพ่ือท ำกำรค้ำ

ในท่ีสำธำรณะ

จุด/รำย 16                   16                  16                 16                 16                 

ตรวจสอบ/ด ำเนินกำร

แก้ไขข้อร้องเรียน/

ร้องทุกข์

เร่ือง 357                 360                365               370               375                

ตรวจควำมปลอดภัย

ของชุมชน/จุดเส่ียง

จุด/รำย 8                    8                    8                   8                   8                   

สนับสนุนด้ำนกำรจรำจร ช่ัวโมง/คน 6                    6                    6                   6                   6                   

ปฏิบัติตำมนโยบำย ช่ัวโมง/คน 12                   12                  12                 12                 12                 

รวมท้ังส้ิน บาท 1,919,160       -                -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 1,919,160       -                 -                -                -                

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับกำร, บริกำรและปฏิบัติกำรกิจกำรพิเศษ, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยโยธำ

ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำย

 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำร”  

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ /ร้องเรียน เร่ือง 200                 220                230               230               450                

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ  คัน 11                   13                  13                 13                 4                   

ส ำรวจ ออกแบบ ประมำณ

รำคำ ควบคุม

โครงกำร 25                   25                  25                 25                 50                 

รวมท้ังส้ิน บาท 425,410          2,533,100       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 425,410          2,533,100       -                -                -                

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ, ส ำรวจ ออกแบบ ประมำณรำคำ และควบคุมโครงกำร

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ส่ิงก่อสร้ำงมีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้กำรพัฒนำและกำรขยำยตัว

ของเมืองสอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนท่ี ไม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่ำงมีแบบแผน เพ่ือให้อำคำรสำธำรณะท่ีเข้ำเกณฑ์ควบคุม

มีมำตรฐำนและควำมปลอดภัยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ดูแลท่ีสำธำรณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ ำหรือเปล่ียนแปลงสภำพ”       

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

พิจำรณำอนุญำตก่อสร้ำง

อำคำรดัดแปลง 

ร้ือถอนอำคำร

รำย 139                 149                159               169               150                

ตรวจสอบอำคำร

ด้ำนควำมปลอดภัยอำคำร 9

ประเภท

อำคำร -                  -                 -                -                -                

พิจำรณำอนุญำต

ดัดแปลงร้ือถอนอำคำร

รำย 30                   35                  40                 45                 50                 

พิจำรณำอนุญำตตัด

คันหินทำงเท้ำ 

เช่ือมท่อเช่ือมทำง/

ถมดิน/ขุดดิน

รำย 2                    2                    2                   2                   5                   

ตรวจสอบ/แก้ไข 

เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน

คร้ัง 19                   15                  13                 10                 15                 

ระวังแนวเขตและตรวจสอบท่ี

สำธำรณะ

คร้ัง 80                   80                  80                 80                 20                 

รวมท้ังส้ิน บาท 101,470          22,800           -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 101,470          22,800           -                -                -                

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

กิจกรรมหลัก : อนุญำตและควบคุมกำรก่อสร้ำง, ตรวจสอบและควบคุมกำรใช้อำคำร, บังคับใช้กฎหมำยอำคำร, อนุญำตตัดคันหิน

ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบท่ีสำธำรณะ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



 

17

งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

ได้อย่ำงสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบ ำรุงรักษำป้ำยช่ือถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภำพท่ีดี ใช้กำรได้”   

บริกำรเคร่ืองจักรกล

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ซ่อมแซมผิวจรำจร ทำงเท้ำ คร้ัง 200                 200                200               200               180                

ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ จุด 250                 250                250               250               250                

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ 

ป้ำยบอกช่ือซอย คลอง ถนน 

และกระจกโค้ง 

และสัญญำณจรำจร

จุด 50                   50                  50                 50                 50                 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ ำ

ยำนพำหนะ

คร้ัง 15                   20                  25                 30                 20                 

ด ำเนินตรวจสอบ/แก้ไข

ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน

เร่ือง 90                   80                  80                 70                 80                 

รวมท้ังส้ิน บาท 5,579,220       4,160,600       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 5,579,220       4,160,600       -                -                -                

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือดูแลซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทำงเท้ำและพ้ืนผิวถนนสำยรองให้อยู่ในสภำพท่ีดี เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถใช้สัญจร

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์, ซ่อมแซมทำงเท้ำและป้ำย, บ ำรุงรักษำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ, บ ำรุงรักษำ/

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม – รหัส 1300015

มีประสิทธิภำพ และบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชน ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง 

โดยจัดให้มีกำรระบำยน้ ำจำกแหล่งก ำเนิด ไปสู่โรงบ ำบัดหรือสู่แหล่งน้ ำผิวดินผ่ำนระบบท่อระบำยน้ ำ ระบบรวบรวมน้ ำเสีย คลอง  

บึงรับน้ ำ ระบบบังคับน้ ำ อุโมงค์ระบำยน้ ำ ระบบบ่อสูบน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วมและบ ำรุงรักษำระบบท่อระบำยน้ ำ”         

สูบระบำยน้ ำ

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

เปล่ียนฝำท่อระบำยน้ ำ ฝำ 100                 100                100               100               150                

ล้ำงท ำควำมสะอำด ระบบท่อ

ระบำยน้ ำ

เมตร 25,000             25,000            25,000           25,000           25,000            

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทำงน้ ำไหล ตร.ม. 57,706             57,706            57,706           57,706           50,000            

ขุดลอกคลอง เมตร/

ลบ.ม.

20,633             20,633            20,633           20,633           20,633            

ด ำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อ

ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน

เร่ือง 100                 90                  80                 70                 80                 

ควำมพึงพอใจผู้ใช้ทำงสัญจร/

จุดอ่อนน้ ำท่วม ในระดับมำก-

มำกท่ีสุด

ร้อยละ 70                   70                  70                 70                 80                 

รวมท้ังส้ิน บาท 4,507,600       2,757,990       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 4,507,600       2,757,990       -                -                -                

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้น้ ำฝน น้ ำปล่อยท้ิงจำกบ้ำนเรือน อำคำร และน้ ำปล่อยท้ิงจำกแหล่งอ่ืน ๆ ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปล่ียนฝำท่อระบำยน้ ำ, ท ำควำมสะอำดและขุดลอกท่อระบำยน้ ำ, ท ำควำมสะอำดและขุดลอกคลอง,
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

สวัสดิกำรสังคมให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

ของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำร”

ประสำนงำนและให้ค ำปรึกษำ, ส ำรวจและเย่ียมชุมชน

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

คุมทะเบียนทรัพย์สิน 

(ชุมชน)

รำยกำร 2,353              2,150              2,200             2,400             2,400             

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง 10                   7                    5                   3                   5                   

บริกำรจดแจ้งทำงทะเบียน รำย -                  -                 -                -                

จ่ำยเบ้ียผู้พิกำร รำย 1,758              2,458              2,858             3,258             3,400             

จ่ำยเบ้ียผู้สูงอำยุ รำย 17,704             19,204            21,007           22,832           23,500            

จ่ำยกำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุ

ตำมประเพณี

 200                 250                300               350               360                

จ่ำยโครงกำรเงินอุดหนุน

เพ่ือกำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิด

รำย 300                 320                350               370               380                

จัดประชุมคณะกรรมกำร

สภำเยำวชนเขต

คร้ัง 10                   10                  10                 10                 10                 

จัดประชุมแผนพัฒนำ

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

คร้ัง 4                    4                    4                   4                   4                   

รวมท้ังส้ิน บาท 765,850          1,451,480       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 765,850          1,451,480       -                -                -                

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ, บริกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร, ทะเบียนและรับจดแจ้ง,

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

ทำงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน เด็กและเยำวชนได้แลกเปล่ียนควำมรู้ และประสบกำรณ์ เตรียมควำมพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 

ส ำหรับกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำภำคบังคับ รวมท้ังส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย เล่นกีฬำและแหล่งค้นหำควำมรู้”         

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน, บ้ำนหนังสือ, กิจกรรมลำนกีฬำ, สอนแอโรบิค

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชน 48                  48                  49                 49                 49                 

จ ำนวนลำนกีฬำในพ้ืนท่ี แห่ง 23                  23                  23                 23                 23                 

จ ำนวนสมำชิกสภำเยำวชน คน 170                 210                240               270               280                

ผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รำย 850                 900                1,000             1,100             1,200             

ประชุมคณะกรรมกำรชุมชน คร้ัง 12                  12                  12                 12                 12                 

ส ำรวจและตรวจเย่ียมชุมชน คร้ัง 456                 500                520               550               600                

ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน แห่ง 5                    5                    5                   5                   5                   

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย คน 300                 350                370               400               410                

ผู้ใช้บริกำรบ้ำนหนังสือ คน 3,234              4,000              4,800             5,000             5,100             

ผู้ใช้บริกำรลำนกีฬำ คน 650,000           650,000          650,000          650,000         650,000          

ผู้สมัครเรียนฝึกวิชำชีพ รำย 3,966              4,000              4,200             4,300             4,400             

จัดกิจกรรมวันส ำคัญและ

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

คร้ัง 6                    6                    6                   6                   6                   

อนุมัติโครงกำรท่ีขอใช้เงิน

กองทุนหลักประกันสุขภำพ

กทม.

โครงกำร 5                    5                    5                   5                   12                 

ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออม

ครอบครัวและแก้ไขปัญหำ

หน้ีสิน

รำย 800                 850                900               950               960                

ด ำเนินกำรขับเคล่ือน

ด้ำนยำเสพติด

คร้ัง 12                  12                  12                 12                 12                 

ด ำเนินกำรกองทุนสวัสดิกำร

กองทุน

กองทุน 1                    1                    1                   1                   1                   

รวมท้ังส้ิน บาท 24,504,050      25,001,520     -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 24,504,050      25,001,520     -                -                -                

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

กิจกรรมหลัก : พัฒนำศักยภำพชุมชน, สภำเยำวชนกรุงเทพมหำนคร, ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันส ำคัญและ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำชุมชน ตระหนักถึงคุณค่ำ
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โครงการครอบครัวรักการอ่าน รหัส 1300017-07199-1

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของจ ำนวนบ้ำนหนังสือ

ท่ีสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริม

กำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยท่ีตรง

ตำมควำมต้องกำรของประชำชน

ร้อยละ -                 100                -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บาท -                80,000           -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท -                80,000           -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำด้วยกำรบริหำรเมืองรูปแบบอำรยะส ำหรับทุกคน ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 3.3 

กำรศึกษำส ำหรับทุกคน เป้ำประสงค์ท่ี 3.3.7 ศึกษำและพัฒนำเน้ือหำกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนแต่ละ

ช่วงวัยและกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร กลยุทธ์ท่ี 3.3.7.2 น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจมำด ำเนินกำรพัฒนำเน้ือหำกำรเรียนรู้ตำม

อัธยำศัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 128)

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนส ำหรับเด็กเยำวชน และประชำชนท่ัวไป เสริมสร้ำงทัศนคติพ้ืนฐำนร่วมกันของครอบครัวในกำรมีส่วนร่วมกิจกรรม

รักกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึนในบ้ำนหนังสือแต่ละแห่งในพ้ืนท่ีเขตบำงพลัด รวม 2 แห่ง

80,000                         

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ   รหัส 1300017-07199-11  

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของผู้สูงอำยุ คนพิกำร 

และผู้ด้อยโอกำสท่ีได้รับ

สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์

เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ

ร้อยละ -                 55                  -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บาท -                93,000           -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท -                93,000           -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำด้วยกำรบริหำรเมืองรูปแบบอำรยะส ำหรับทุกคน ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 3.1 ผู้สูงอำยุ 

คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรดูแลอย่ำงครบวงจร เป้ำประสงค์ท่ี 3.1.3 มีระบบสวัสดิกำรสังคมท่ีเหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ

ผู้ด้วยโอกำส กลยุทธ์ท่ี 3.1.3.1 ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้วยโอกำส ได้รับควำมช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 111)

ช่วยเหลือสงเครำะห์แก่ผู้ท่ีประสบปัญหำควำมเดือดร้อน ตำมระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ 

พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ดังน้ี กลุ่มเด็กด้อยโอกำส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกำส กลุ่มผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร

93,000                         

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

และสุขำภิบำลให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

ของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนธุรกำรท่ัวไป ใบอนุญำตและหนังสือรับรองกำรแจ้งตำม พรบ.กำรสำธำรณสุขและกฎหมำย         

ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจ ำตัวสัตว์เล้ียง”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง 230                 230                230               230               230                

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ คัน 3                    3                    3                   3                   3                   

งำนกำรออก/ต่อใบอนุญำต/

หนังสือรับรองกำรแจ้ง

ตำม พรบ. กำรสำธำรณสุข

และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงกำรจดทะเบียนสุนัข

และออกบัตรประจ ำตัว

สัตว์เล้ียง

ฉบับ 1,194              1,194              1,194             1,194             1,100             

รวมท้ังส้ิน บาท 134,960          251,100         -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 134,960          251,100         -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยส่ิงแวดล้อม

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม – รหัส 1300019

ในระบบทำงเดินอำหำร สถำนท่ีประกอบอำหำรได้มำตรฐำนผ่ำนเกณฑ์ด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ผู้สัมผัสอำหำรมีจิตส ำนึกในกำร

ประกอบ ปรุงและจ ำหน่ำยอำหำรท่ีถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกซ้ืออำหำรให้ถูกสุขลักษณะ 

ลดควำมเส่ียงภัยอันตรำยท่ีเกิดจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย ประชำชนมีสุขอนำมัยท่ีดีปลอดภัยจำกโรคและส่ิงคุกคำมท่ีเป็นอันตรำย

ต่อสุขภำพอันเกิดจำกปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองสลำกอำหำร เคร่ืองช่ัง ตวง วัด สถำนท่ีจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์

และบุหร่ี ป้องกันกำรแพร่โรคพิษสุนัขบ้ำ อันเกิดจำกกำรเล้ียงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถำนท่ีเล้ียง รวมท้ังปัญหำคุณภำพน้ ำ

ในแหล่งน้ ำสำธำรณะและประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละพ้ืนท่ี”

ด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กำรตรวจสุขลักษณะ

สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร

สถำนท่ีสะสมอำหำร 

ตลำดแผงลอย

จ ำหน่ำยอำหำร

คร้ัง 270                 270 270 270 270

กำรตรวจสอบควำม

ปลอดภัยด้ำนอำหำร 

(ตรวจคุณภำพ

อำหำร เก็บตัวอย่ำง

อำหำรส่งห้องแลป

ตรวจรับรองมำตรฐำน

อำหำรปลอดภัยของ

กรุงเทพมหำนคร)

คร้ัง 3                    3 3 3 3

กำรตรวจสุขลักษณะสถำน

ประกอบกำรท่ีเป็นอันตรำย

ต่อสุขภำพใน 13 กลุ่ม 

กิจกำร 146 ประเภท

คร้ัง 722                 722 722 722 750

กำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง

ด้ำนส่ิงแวดล้อม

ท้ังในภำวะปกติและ

ภำวะฉุกเฉิน เช่น 

สำรเคมีร่ัว กำรท ำงำน

ผิดกฎหมำย

คร้ัง 5                    5 5 5 5

กำรส่งเสริมควำมรู้ คร้ัง 5                    5 5 5 5

ด้ำนอำชีวอนำมัยและ

ควำมปลอดภัย

แก่ผู้ประกอบกำรพนักงำน

คนงำน

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญำต, ลงพ้ืนท่ีตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพ้ืนท่ีตรวจตำมแผน, ส่งเสริมควำมรู้ผู้สัมผัสอำหำร,

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชำชนได้บริโภคอำหำรปรุงส ำเร็จท่ีปลอดภัยปรำศจำกกำรปนเป้ือนสำรเคมีอันตรำยและเช้ือโรค
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจสอบ/ด ำเนินกำร

แก้ไขข้อร้องเรียน/

เหตุร ำคำญ

คร้ัง 200                 200 200 200 200

พิจำรณำออก/ต่ออำยุ 

ใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ี

จ ำหน่ำยอำหำร สะสมอำหำร 

(พ้ืนท่ีเกิน 200    ตร.ม.)

รำย 122                 122                122               122               150                

พิจำรณำออก/ต่ออำยุ

ใบอนุญำตสถำนประกอบ

กิจกำรท่ีเป็นอันตรำย

ต่อสุขภำพ

รำย 755                 755                755               755               800                

ตรวจคุณภำพน้ ำ

ในแหล่งน้ ำสำธำรณะ

คร้ัง 10                   10                  10                 10                 10                 

รวมท้ังส้ิน บาท 242,620          1,022,500       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 242,620          1,022,500       -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-2

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของตัวอย่ำงอำหำรท่ี

ได้รับกำรสุ่มตรวจไม่พบกำร

ปนเป้ือนเช้ือโรค

ร้อยละ -                 96                  -                -                -                

ร้อยละของตัวอย่ำงอำหำรท่ี

ได้รับกำรสุ่มตรวจไม่พบกำร

ปนเป้ือนสำรพิษ

ร้อยละ -                 98                  -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บาท -                85,900           -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท -                85,900           -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภำพดี (Healthy City)

 เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.11 ประชำชนบริโภคอำหำรท่ีมีควำมปลอดภัยจำกเช้ือโรคและสำรปนเป้ือนท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ กลยุทธ์ท่ี 1.5.11.1 

ส่งเสริมกำรตรวจเฝ้ำระวังคุณภำพอำหำร (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 72)

ด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำรและตรวจวิเครำะห์กำรปนเป้ือนเช้ือโรคและสำรพิษในอำหำรและน้ ำเพ่ือส่งเสริมให้สถำน

ประกอบกำรอำหำรมีกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ด้ำนสุขำภิบำล

อำหำร  แก่ผู้ประกอบกำรอำหำรในพ้ืนท่ีด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำยงำนสุขำภิบำลอำหำรในโรงเรียน และด ำเนินกิจกรรมพัฒนำตลำดสะอำดได้

มำตรฐำน อำหำรปลอดภัย

85,900                         
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งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

รวมท้ังให้ประชำชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดโรคติดต่อตำมฤดูกำล โรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์   

วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเข้ำสู่ระบบกำรรักษำ”

ประสำนกำรฉีดวัคซีน/ท ำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ อ ำนวยกำรและ

บริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กำรตรวจสุขลักษณะ

สุสำนฌำปนสถำน

คร้ัง 5                    5                    5                   5                   5                   

กำรตรวจสอบสถำนท่ี

เล้ียงสัตว์และปล่อยสัตว์

คร้ัง 20                  20                  20                 20                 20                 

รณรงค์ ก ำจัดและ

ท ำลำยแหล่งลูกน้ ำยุงลำย

คร้ัง 1,300              1,300              1,300             1,300             1,300             

ลงพ้ืนท่ีฉีดพ่นหมอกควันก ำจัด

ยุง

คร้ัง 300                 300                300               300               300                

ลงพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน ท ำหมันจับ

สุนัข

คร้ัง 20                  20                  20                 20                 20                 

รณรงค์ป้องกันกำรติดเช้ือเอดส์

และโรคติดต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์

คร้ัง 5                    5                    5                   5                   5                   

ตรวจสอบ แนะน ำ 

และประชำสัมพันธ์ 

เพ่ือควบคุมโรคติดต่อ

ตำมสถำนกำรณ์

และโรคอุบัติใหม่ 

และแก้ไขเร่ืองร้องเรียน

คร้ัง 340                 340                340               340               340                

รวมท้ังส้ิน บาท 53,720           287,300         -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 53,720            287,300         -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรแพร่โรค เหตุเดือดร้อนร ำคำญ และควำมไม่ปลอดภัยท่ีเกิดจำกแมลงและสัตว์น ำโรค

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพำหะและแหล่งน ำโรค, รณรงค์กำรก ำจัดและควบคุมลูกน้ ำยุงลำย,  รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตำมฤดูกำล,

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนสถำนศึกษำ แห่ง -                 1                    -                -                -                
รวมท้ังส้ิน บาท -                100,000         -               -               -               
เงินงบประมาณ บาท -                100,000         -               -               -               
เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

100,000                       

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอำชญำกรรมและยำ

เสพติด เป้ำประสงค์ท่ี 1.1.2 เด็กและเยำวชนไม่เสพยำเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพท่ีมีมำตรฐำนและมี

ควำมเหมำะสม กลยุทธ์ท่ี 1.1.2.2 สร้ำงควำมภำคภูมิใจในตนเองและควำมเข้มแข็งทำงจิตใจแก่เด็ก เยำวชน (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 19)

จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้แก่เยำวชนในสถำนศึกษำ
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำย
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำรตลอดจนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ มีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกับนโยบำย

ผู้บริหำร และเด็กท่ีมีอำยุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ำรับกำรศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด”

กำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ จัดประชุมครู จัดท ำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตำมเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ำรับกำรศึกษำ 
และจัดหำสถำนศึกษำให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง -                  -                 -                -                -                

จัดประชุมภำยใน

ฝ่ำยกำรศึกษำและ

โรงเรียนในสังกัด 

ตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ

คร้ัง 12                  12                  12                 12                 12                 

โรงเรียนท่ีอยู่ในควำมดูแล โรงเรียน 11                  11                  11                 11                 11                 

จ ำนวนนักเรียน คน 2,414              2,438              2,462             2,487             2,239             

ตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ คร้ัง 30                  32                  34                 36                 36                 

รวมท้ังส้ิน บาท 3,184,825       1,600,740       -               -               -               

เงินงบประมาณ บาท 3,184,825       1,600,740       -               -               -               

เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยกำรศึกษำ

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ, บริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ กำรตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



 

30

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

น ำศักยภำพท่ีมีอยู่มำใช้ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และประสบควำมส ำเร็จตำมเกณฑ์กำรศึกษำท่ีต้ังไว้ เพ่ือพัฒนำ ติดตำมและ

ประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคกำรสอน ท้ังท่ีมีอยู่แล้วและท่ีปรับปรุงใหม่ ให้สำมำรถบรรลุมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือทำงสวัสดิกำรตำมควำมจ ำเป็น และได้ท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงเป็นกำรช่วยให้นักเรียน

สำมำรถพัฒนำทำงสังคมและจิตใจตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้  เพ่ือบ ำรุงรักษำสถำนศึกษำให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัย

และใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

นักเรียนอนุบำล-ป.6 คน 2,296              2,320 2,343 2,366 2,390
นักเรียน ม.1-ม.3 คน 118                 119 120 121 122
นักเรียน ม.4-ม.6 คน -                  -                 -                -                
สอนว่ำยน้ ำ คน 313                 316 319 322 325
อบรมนำยหมู่ลูกเสือ คน 160                 160 160 160 160
สนับสนุนอำหำรกลำงวันของ ม้ือ 200                 200 200 200 200
สนับสนุนอำหำรเช้ำ ม้ือ 200                 200 200 200 200
อำคำรเรียนท้ังส้ิน หลัง 37                   37 37 37 37
พ้ืนท่ีโรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ม. 15,775             15,775 15,775 15,775 15,775
รวมท้ังส้ิน บาท 27,170,385      36,649,860     -               -               -               
เงินงบประมาณ บาท 27,170,385      36,649,860     -               -               -               
เงินนอกงบประมาณ บาท -                -                -               -               -               

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรสอนท่ีได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรท่ีสถำนศึกษำก ำหนด อันเป็นกำรสนับสนุนให้นักเรียน

กิจกรรมหลัก : จัดกำรสอน, สนับสนุนกำรสอนและพัฒนำวิชำชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนำผู้เรียน, บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
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งบประมาณตามโครงสร้างงาน 293,200,400      บาท
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

การจัดบริการของส านักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน บาท

01101-1  เงินเดือน 46,138,600        บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 2,784,900          บำท

01106-1  เงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำร 292,000             บำท

01107-1 540,000             บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 118,700             บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 30,400              บำท

 2. ค่าจ้างประจ า บาท

01201-1 ค่ำจ้ำงประจ ำ 79,422,600        บำท

01201-2 ค่ำจ้ำงประจ ำ 1,318,300          บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 3,587,300          บำท

01205-1 1,304,400          บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 619,300             บำท

 3. ค่าจ้างช่ัวคราว บาท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 19,861,500        บำท

02102-1 2,759,100          บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 4,524,000          บำท

 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 998,510             บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,353,600          บำท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 70,000              บำท

165,723,210                         

165,723,210.00     

49,904,600           

86,251,900           

27,144,600           

ส านักงานเขตบางพลัด

เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ

เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว

 เงินค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนของข้ำรำชกำร

2,422,110             
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งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

      ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

      ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและ

      รักษำควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05147-2 (1) โต๊ะอเนกประสงค์ 50 ตัว 190,000             บำท

05199-5

    (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS)

     แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

    ตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020              บำท

250,600               

3,428,000             

      ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

      ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

      ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

      ค่ำเคร่ืองแต่งกำย

      ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว และงำนสวน

      ค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน ค่ำน้ ำประปำ

      ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

241,020               

241,020               

241,020               

7,016,800                             

6,775,780             

3,347,780             

291,580               

2,805,600             

(2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน
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งานปกครอง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าใช้สอย บาท

      ในกำรแก้ไขปัญหำให้ประชำชน

    1.2 ค่าวัสดุ บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07110-1 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรสนับสนุนกิจกำร

อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

737,000                               

385,000               

385,000               

216,000               

169,000               

352,000               

      กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะผู้บริหำร

      ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
      ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

      ค่ำซ้ือหนังสือ วำรสำรฯ

      ค่ำวัสดุประชำสัมพันธ์

      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

แก้ไขปัญหายาและสารเสพติด บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1

75,100              บำท

75,100                 

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและ

75,100                                 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนคร

ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำและสำรเสพติด
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

    1.2 ค่าใช้สอย บาท

    1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05198-1 เคร่ืองท ำลำยเอกสำรแบบตัดละเอียด

ท ำลำยคร้ังละ 20 แผ่น 1 เคร่ือง 42,700              บำท

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล

และน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

1,058,700                             

1,016,000             

1,016,000             

400,500               

414,500               

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

201,000               

42,700                 

42,700                 

42,700                 
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

      ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน

      ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและ

      น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05101-3

     1 เคร่ือง 45,500              บำท

05136-5 (2) ม่ำนปรับแสงแนวต้ัง  1 ชุด 35,160              บำท

05199-1 (3) เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer

     แบบแคร่ส้ัน 1 เคร่ือง 22,000              บำท

05199-2 (4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS)

     แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

     ตำมกฎหมำย 7 เคร่ือง 178,570             บำท

ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน ค่ำไปรษณีย์

(1) เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง)

     แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู

      ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

      ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

      ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคลตำมนโยบำย

      กำรกระจำยอ ำนำจกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนรัฐบำล

778,270               

300,170               

245,300               

232,800               

189,000               

281,230               

1,248,500                             

967,270               

281,230               

281,230               
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

      ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

            ค่ำไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-4 (1) คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS)

     แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

     ตำมกฎหมำย 7 เคร่ือง 178,570             บำท

05148-1

     ช ำนำญงำน, อำวุโส, ช ำนำญกำร 7 ตัว 19,600 บำท

05203-2

     ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500 บำท

      ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

      ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

      ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล

      ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

230,200               

285,700               

1,147,900             

285,670               

285,670               

285,670               

2,075,500                             

1,789,830             

641,930               

126,030               

(3) เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ)

(2) เก้ำอ้ีท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร,
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

    1.2 ค่าใช้สอย บาท

    1.3 ค่าวัสดุ บาท

      ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

      ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงำน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS)

2 เคร่ือง 51,020              บำท

      ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

      ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

      ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย

13,755,500           

51,020                 

51,020                 

51,020                 

25,644,900                           

25,593,880           

25,593,880           

10,907,480           

930,900               
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งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

ค่าวัสดุ บาท

627,700                               

627,700               

627,700               

627,700               

ค่ำวัสดุในกำรรักษำควำมสะอำด

ค่ำวัสดุป้องกันอุบัติภัย
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

    1.2 ค่าวัสดุ บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1

     ในชุมชน 237,300             บำท

07199-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรแปรรูป

     มูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ 50,000              บำท

292,400               

287,300               

2,679,700                             

2,392,400             

2,392,400             

2,100,000             

(1) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครชักลำกมูลฝอย

     ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเก็บขนมูลฝอย

     ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเก็บขนส่ิงปฏิกูล

     ค่ำวัสดุป้องกันอุบัติภัย

     ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล
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งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

    ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

    ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรปลูกและบ ำรุงรักษำต้นไม้ 

    ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงและ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 2,100,000          บำท

    ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

    ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

    ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

ค่ำไฟฟ้ำสวนสำธำรณะ

ค่ำน้ ำประปำสวนสำธำรณะ

5,774,700                             

3,674,700             

3,604,600             

607,100               

199,900               

2,797,600             

70,100                 

2,100,000             
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

     1.2 ค่าใช้สอย บาท

     1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงำน ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05143-2 (1) โต๊ะท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร,

     ช ำนำญงำน, อำวุโส, ช ำนำญกำร 7 ชุด 63,000              บำท

05199-1

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS)

     แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

     ตำมกฎหมำย 5 เคร่ือง 127,550             บำท

(2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

4,250,150             

3,582,550             

122,100               

545,500               

190,550               

190,550               

4,440,700                             

4,250,150             

190,550               
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

    1.2 ค่าใช้สอย บาท

    1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05139-3 รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี

แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน 50,000              บำท

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ

389,400               

50,000                 

50,000                 

50,000                 

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

2,533,100                             

2,483,100             

2,483,100             

837,400               

1,256,300             
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งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

ค่าใช้สอย บาท

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

22,800                                 

22,800                 

22,800                 

22,800                 
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งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าใช้สอย บาท

และส่ิงสำธำรณประโยชน์ 

    1.2 ค่าวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05122-4 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน 1 เคร่ือง 10,600              บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07123-1

ควำมเดือดร้อนของประชำชน 3,000,000          บำท

ค่ำซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพำน

ค่ำวัสดุก่อสร้ำง

ค่ำวัสดุส ำหรับหน่วยบริกำรเร่งด่วนกรุงเทพมหำนคร BEST

10,600                 

3,000,000             

และส่ิงสำธำรณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนน ตรอก ซอย

950,000               

10,600                 

10,600                 

4,160,600                             

1,150,000             

1,150,000             

200,000               
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งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

     ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

     ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด

     ท่อระบำยน้ ำ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05124-6 (1) เคร่ืองสูบน้ ำหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ

     สูบน้ ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที 3 เคร่ือง 108,300             บำท

05124-7

     สูบน้ ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที 1 เคร่ือง 105,900             บำท

05139-5 (3) รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี

     แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน 50,000              บำท

     ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

     ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

     ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

2,757,990                             

2,493,790             

2,490,790             

758,090               

1,114,400             

618,300               

3,000                  

(2) เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล

     ค่ำจ้ำงเหมำล้ำงท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ

ค่ำไฟฟ้ำประตูระบำยน้ ำ

264,200               

264,200               

264,200               
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

1. ค่าตอบแทน บาท

2. ค่าใช้สอย บาท

3. ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำซ้ือหนังสือ วำรสำรฯ ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

1,047,980             

118,700               

284,800               

1,451,480                             

1,451,480             

1,451,480             

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

         1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)

       ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรอบรมและสำธิต 

       ค่ำจัดท ำหนังสือ เอกสำรฯ ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05198-1

     (จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA

     ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฏหมำย 2 เคร่ือง 51,020              บำท

05198-2 (2) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ

     ชนิด Network แบบท่ี 1

     (28 หน้ำ/นำที) 3 เคร่ือง 26,700              บำท

       ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก

       ค่ำตอบแทนอำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก

       ค่ำตอบแทนอำสำสมัครห้องสมุด/บ้ำนหนังสือ

       ค่ำตอบแทนวิทยำกรส่งเสริมอำชีพ

       ค่ำเช่ำท่ีดินศูนย์ฝึกอำชีพบำงพลัด

15,432,900           

14,815,500           

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

11,252,000           

1,668,800             

1,894,700             

617,400               

77,720                 

77,720                 

       ค่ำรับรอง

       ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน

       ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล

ค่ำไฟฟ้ำศูนย์ฝึกอำชีพฯ และบ้ำนหนังสือ

ค่ำน้ ำประปำศูนย์ฝึกอำชีพฯ และบ้ำนหนังสือ

ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำนศูนย์ฝึกอำชีพฯ และบ้ำนหนังสือ

ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงศูนย์ฝึกอำชีพฯ

77,720                 

25,001,520                           
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3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07102-1 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

     ของคณะกรรมกำรชุมชน 3,570,000          บำท

07199-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ประสำนงำนธนำคำรสมอง

     ของกรุงเทพมหำนคร 10,000              บำท

07199-3

     และลำนกีฬำ 2,169,500          บำท

07199-4 1,026,500          บำท

07199-5

     สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี 500,000             บำท

07199-6

     กรุงเทพมหำนคร 348,100             บำท

07199-7

     ชีวิตม่ันคง 20,000              บำท

07199-8 (8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็ก

     และเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 180,000             บำท

07199-9

514,600             บำท

07199-10

      ปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำสังคม 585,200             บำท

07199-12 567,000             บำท(11) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเพ่ือปฏิบัติงำน

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญอนุรักษ์

(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

(9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือปฏิบัติงำน

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย

9,490,900             

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬำ

(7) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ

     ด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส

(10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงอำสำสมัครเจ้ำหน้ำท่ี
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมครอบครัวรักกำรอ่ำน 80,000              บำท

80,000                 

80,000                                 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำร กำรสงเครำะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกำส

ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 93,000              บำท

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 93,000                                 

93,000                 
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน  บาท

    1.2 ค่าใช้สอย บาท

    1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05199-2

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS)

2 เคร่ือง 51,020              บำท

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย

200,080               

11,780                 

73,500                 

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

251,100                               

200,080               

114,800               

51,020                 

51,020                 

51,020                 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าใช้สอย บาท

บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1

165,100             บำท

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

 ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอำด ปลอดภัย

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขำภิบำล

1,022,500                             

857,400               

    1.2 ค่าวัสดุ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล

857,400               

820,800               

36,600                 

165,100               
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ

เมืองอำหำรปลอดภัย 85,900              บำท

85,900                 

85,900                                 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-3 100,000             บำท

100,000                               

100,000               

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหร่ี
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งานป้องกันและควบคุมโรค บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1  ค่าใช้สอย บาท

     1.2 ค่าวัสดุ บาท

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05132-3 เคร่ืองพ่นหมอกควันสะพำยไหล่ท่ีใช้

ในงำนสำธำรณสุข 1 เคร่ือง 75,000              บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ

ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำ

โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 157,500             บำท

48,800                 

6,000                  

75,000                 

75,000                 

75,000                 

157,500               

287,300                               

54,800                 

54,800                 

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

    1.2 ค่าใช้สอย บาท

    1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง

และน้ ำมันหล่อล่ืน ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05203-1 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ)

ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500              บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมครู 5,300                บำท

07109-1

    ศูนย์วิชำกำรเขต 32,200              บำท

07199-2 600,000             บำท

07199-3

     มัสยิดบำงอ้อ 200,000             บำท

07199-4 184,000 บำท

87,500                 

87,500                 

1,021,500             

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรมของเยำวชน

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน

1,600,740                             

491,740               

175,040               

96,000                 

220,700               

87,500                 

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเยำวชนภำคฤดูร้อน

491,740               
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

         1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

      ดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน

      สังกัดกรุงเทพมหำนคร ค่ำจ้ำงเหมำบริษัทเอกชน

      ท ำควำมสะอำดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ฯลฯ

         1.1.3 วัสดุ บาท

      ส่วนใหญ่เป็นค่ำบ ำรุงรักษำสระว่ำยน้ ำของโรงเรียน

      ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบำล

      ค่ำวัสดุในกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำร

      ศูนย์วิชำกำรเขต ฯลฯ

    1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

2. งบลงทุน บาท

    2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

         2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

โรงเรียนวัดเทพากร (เล่ียมมาตุทิศ)

05101-10 (1) เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน

     (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ

     แบบแขวน (ระบบ Inverter)

     ขนำด 36,000 บีทียู 2 เคร่ือง 107,200             บำท

โรงเรียนบางย่ีขันวิทยาคม

05101-24 (2) เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน

424,800             บำท

05199-26

     ขำพับได้ ขนำด 75x150x75 ซม.

     พร้อมม้ำน่ังยำว เกรด 304  15 ชุด 270,000             บำท

      ส่วนใหญ่เป็นค่ำซ่อมแซมโรงเรียน ค่ำจ้ำงเหมำ

(3) โต๊ะอำหำรสเตนเลส เกรด 304 หนำ 1 มม.

      ค่ำนิตยภัต

36,649,860                           

13,437,000           

356,800               

2,661,400             

3,914,620             

3,914,620             

1,410,000             

15,203,800           

17,865,200           

     (ระบบ Inverter) ขนำด 30,000 บีทียู 12 เคร่ือง

ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน

ค่ำน้ ำประปำโรงเรียน

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ค่ำโทรศัพท์โรงเรียน

     (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

1,703,520             
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05203-23

      ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500              บำท

โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

05199-5 (5) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ

17,800              บำท

05199-6 (6) พัดลมติดเพดำน 18 น้ิว 13 ตัว 23,400              บำท

05199-8 (7) โต๊ะเก้ำอ้ีสเตนเลสส ำหรับโรงอำหำร

     ขนำด 60x150x75 ซม. 20 ชุด 360,000             บำท

05199-9

     ขำวด ำ 1 เคร่ือง 10,000              บำท

โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

05199-18

167,480             บำท

05199-19

     ส ำหรับช้ัน ป.5 - ป.6  88 ชุด 147,840             บำท

โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

05203-4

      ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500              บำท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05302-36 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำงพลัด 394,600             บำท

     ตำมแบบเลขท่ี ขบพ.ศษ. 11/66

     - สร้ำงรำงระบำยน้ ำฝนบ้ำนพักภำรโรง

     - ปรับปรุงห้องน้ ำ ช้ัน 1 อำคำร 3

05302-40 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวิมุตยำรำม 303,000             บำท

     ตำมแบบเลขท่ี ขบพ.ศษ. 2/66

     - ปรับปรุงอ่ำงล้ำงจำน และ พ้ืนโรงครัว

     - ปรับปรุงทำงเดินรอบบริเวณอำคำรเรียน อำคำร 1

     ครุภัณฑ์

     - อ่ำงล้ำงจำนสเตนเลส แบบ 3 หลุม พร้อมอุปกรณ์

       และเช่ือมต่อระบบน้ ำดีและน้ ำเสีย 

     - ปรับปรุงห้องน้ ำผู้พิกำร อำคำร 1 ช้ัน 1

     ระดับ 4 ส ำหรับช้ัน ป.1 - ป.4  106 ชุด

(8) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED

2,211,100             

(4) เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ)

     - สร้ำงหลังคำคลุมช้ัน 4 ระหว่ำงอำคำร 3 และอำคำร 4

     - สร้ำงหลังคำคลุมบริเวณอ่ำงล้ำงมือหลังอำคำร 3

     ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 2 เคร่ือง

(11) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ)

(9) โต๊ะนักเรียนและเก้ำอ้ีนักเรียน มำตรฐำน (มอก.)

(10) โต๊ะนักเรียนและเก้ำอ้ีนักเรียน (มอก.) ระดับ 6

     - ปรับปรุงห้องน้ ำ ช้ัน 2 , 3 และ 4 อำคำร 4

     - ปรับปรุงพ้ืนท่ีระหว่ำงอำคำร 4 และ บ้ำนพักภำรโรง
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       (หลังอำคำรบำงย่ีขัน) จ ำนวน 2 ชุด

     - ถังดักไขมันส ำเร็จรูป ชนิดวำงใต้ซิงค์

05302-41 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก 374,400             บำท

     ตำมแบบเลขท่ี ขบพ.ศษ. 10/66

     - ปรับปรุงหลังคำอำคำร 3

05302-42 (4) ปรับปรุงโรงเรียนบำงย่ีขันวิทยำคม 478,000             บำท

     ตำมแบบ ขบพ.ศษ. 9/66

     - ปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถด้ำนข้ำงอำคำรมหำนคร

     - ปรับปรุงพ้ืนท่ีหลังอำคำรบำงย่ีขัน

     ครุภัณฑ์

       จ ำนวน 1 ชุด

     - ถังดักไขมันส ำเร็จรูป ชนิดวำงใต้ซิงค์หรือต้ังพ้ืนขนำด 20 ลิตร 

       จ ำนวน 1 ชุด

05302-43 157,100             บำท

     ตำมแบบเลขท่ี ขบพ.ศษ. 8/66

     - ปรับปรุงฐำนเสำธงและฐำนพระ

     - สร้ำงป้ำยโรงเรียน

05302-45 (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสำมัคคีสุทธำวำส 504,000             บำท

     ตำมแบบ ขบพ.ศษ. 1/66

     -  ปรับปรุงหลังคำ อำคำร 5

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอำหำรกลำงวันนักเรียน 2,213,000          บำท

06199-1 (2) ค่ำอำหำรเช้ำของนักเรียนในโรงเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหำนคร 6,519,000          บำท

4. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-2

113,000             บำท

07103-3 10,000              บำท

07124-1

94,500              บำท     สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

     - ก่อสร้ำงป้อม รปภ. 1 หลัง ขนำด 1.55x1.30x2.55 ม.

8,732,000             

6,138,040             

     สำมัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ำหน่วยยุวกำชำด

       หรือต้ังพ้ืนขนำด 20 ลิตร จ ำนวน 2 ชุด

     - อ่ำงล้ำงจำนสเตนเลส แบบ 3 หลุม พร้อมอุปกรณ์

       และเช่ือมต่อระบบน้ ำดีและน้ ำเสีย (หลังอำคำรบำงย่ีขัน)

(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร์สถิตย์)

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือสำมัญ

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำร
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07125-1

     สังกัดกรุงเทพมหำนคร 23,740              บำท

07126-1

     สร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือกำรเรียนรู้ 124,100             บำท

07199-1

1,304,000          บำท

07199-5 169,000             บำท

07199-6 (8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอนภำษำจีน 1,056,000          บำท

07199-7 2,568,000          บำท

07199-8 (10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรสอน

314,400             บำท

07199-9 180,000             บำท

07199-10

      และสวนสนำมลูกเสือกรุงเทพมหำนคร 56,200              บำท

07199-11

      ยุวกำชำดกรุงเทพมหำนคร 51,600              บำท

07199-12 (14) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียน

      สังกัดกรุงเทพมหำนคร 73,500              บำท

      ในศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำประธำนกรรมกำรเครือข่ำย

     ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนำโรงเรียน

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน

(6) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเรียนฟรี เรียนดี

     อย่ำงมีคุณภำพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

(7) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรว่ำยน้ ำเป็น เล่นน้ ำได้ปลอดภัย

(9) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต

(11) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยโรงเรียน

(12) ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทบทวนค ำปฏิญำณ

(13) ค่ำใช้จ่ำยในพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำม
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 26,628,600  บาท

07101-1

เป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว

และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะเดียวกัน

ส ำหรับงวดเดือนกรกฎำคม และเดือนสิงหำคม 2564 26,628,600        บำท

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมำณ 2564 เพ่ือทดรองจ่ำย

26,628,600                           


