
              ส ำนักงำนเขตจอมทอง มีพันธกิจหลักในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ตรงตำม

ควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร เฝ้ำระวัง ตรวจตรำและแก้ไขจุดเส่ียงภัยท่ีอำจเกิดอันตรำยกับประชำชน

ส่งเสริมให้เกิดกำรคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดเป็นกำรจัดกำรขยะต้ังแต่ต้นทำงให้เกิดกำรลดปริมำณขยะ

และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

              ส ำนักงำนเขตฯ มีอ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรปกครอง กำรทะเบียน กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ 

และทำงระบำยน้ ำ  กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด  ท่ำเทียบเรือ  ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ กำรสำธำรณูปโภค 

และกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ กำรสำธำรณูปกำร กำรส่งเสริม และกำรประกอบอำชีพ  กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรส่งเสริม

กำรท่องเท่ียว กำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน กำรจัด ให้มีพิพิธภัณฑ์  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเก่ียวกับท่ีอยู่

อำศัย กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกีฬำ กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ กำรส่งเสริม

ประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของ ประชำชน  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร กำรรักษำ

ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ  และสำธำรณสถำนอ่ืน ๆ กำรคุ้มครอง

ดูแลบ ำรุงรักษำ  และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กำรผังเมือง กำรวิศวกรรมจรำจร

กำรดูแลรักษำท่ีและทำงสำธำรณะกำรควบคุมอำคำร  กำรป้องกันและสนับสนุน บรรเทำสำธำรณภัย  กำรส่งเสริม

และสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและมลพิษ

กำรจัดเก็บรำยได้ กำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครหรือกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ

หน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร  

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

 ผลสัมฤทธ์ิ : ประชำชนในพ้ืนท่ีมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง เป็น

ธรรม มีควำมสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- กำรรับเร่ืองร้องทุกข์ของประชำชน และประสำนงำนในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 1,000                  เร่ือง

- ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมำรับบริกำรท่ีส ำนักงำนเขต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ร้อยละ

- กำรออกตรวจด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขำภิบำล ป้องกันและควบคุมโรค 261                    คร้ัง

- กำรด ำเนินกำรตรวจปฏิบัติกำรตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 100                    ร้อยละ

- กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพำนและส่ิงสำธำรณประโยชน์ท่ีอยู่

ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชำชน

140                    คร้ัง

- กำรให้บริกำรเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงำนรับผิดชอบ 65,500                ตัน- จ ำนวนประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับเงินสวัสดิกำรจำกงบประมำณของ

กรุงเทพมหำนคร 70                      รำย

- จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับกำรศึกษำในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครประจ ำปี

กำรศึกษำ

6,300                  รำย

ส านักงานเขตจอมทอง



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

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการคลัง
 หัวหน้ำฝ่ำย  (1)  หัวหน้ำฝ่ำย  (1)  หัวหน้ำฝ่ำย  (1)

- ข้ำรำชกำร (15) - ข้ำรำชกำร (20) - ข้ำรำชกำร (14)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (6) - ลูกจ้ำงประจ ำ (2) - ลูกจ้ำงประจ ำ (2)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

 หัวหน้ำฝ่ำย  (1)  หัวหน้ำฝ่ำย  (1)  หัวหน้ำฝ่ำย  (1)
- ข้ำรำชกำร (12) - ข้ำรำชกำร (13) - ข้ำรำชกำร (12)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (4) - ลูกจ้ำงประจ ำ (380) - ลูกจ้ำงประจ ำ (43)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (234) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (6)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

 หัวหน้ำฝ่ำย  (1)  หัวหน้ำฝ่ำย (1)  หัวหน้ำฝ่ำย (1)
- ข้ำรำชกำร (18) - ข้ำรำชกำร (13) - ข้ำรำชกำร (13)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (42) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4) - ลูกจ้ำงประจ ำ (5)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (27) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (3)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ายการศึกษา
 หัวหน้ำฝ่ำย  (1)

- ข้ำรำชกำร (21)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (37)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (38)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส านักงานเขตจอมทอง

โครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง

ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายโยธา ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน 386,308,300   386,308,300   
งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                -                
งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี -                -                
งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 32,387,900     32,387,900     

  418,696,200                   -     418,696,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน
งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 385,892,800  บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 415,500        บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 224,500          บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 191,000          บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งำนรำยจ่ำยบุคลำกร 220,036,300   220,036,300   
งำนอ ำนวยกำรและบริหำรส ำนักงำนเขต 8,774,740       8,774,740       
งำนปกครอง 393,500         393,500         
โครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำและสำรเสพติด 108,600         108,600         
งำนบริหำรท่ัวไปและบริกำรทะเบียน 1,694,110       1,694,110       

งำนบริหำรท่ัวไปและบริหำรกำรคลัง 1,161,000       1,161,000       

งำนบริหำรท่ัวไปและจัดเก็บรำยได้ 2,775,810       2,775,810       
งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยรักษำควำมสะอำด 16,922,900     16,922,900     

งำนกวำดท ำควำมสะอำดท่ีและทำงสำธำรณะ 2,662,000       2,662,000       

งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล 17,340,840     17,340,840     
งำนดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว 6,750,700       6,750,700       
งำนบริหำรท่ัวไปและสอบสวนด ำเนินคดี 1,912,110       1,912,110       
งำนตรวจและบังคับใช้กฎหมำย 4,705,800       4,705,800       

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยโยธำ 1,464,500       1,464,500       

งำนอนุญำตก่อสร้ำง ควบคุมอำคำรและผังเมือง 173,300         173,300         

งำนบ ำรุงรักษำซ่อมแซม 7,756,700       7,756,700       

งำนระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 6,987,800       6,987,800       
งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยพัฒนำชุมชน 1,547,740       1,547,740       

งำนพัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม 14,900,290     14,900,290     

191,000         191,000         

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 470,200         470,200         
งำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม 1,024,900       1,024,900       

โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 85,900           85,900           

งำนป้องกันและควบคุมโรค 330,300         330,300         

โครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหร่ี 30,000           30,000           

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ 778,740         778,740         

งำนงบประมำณโรงเรียน 65,328,520     65,328,520     

386,308,300  -                386,308,300  

   โครงกำรจัดสวัสดิกำร กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 

รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน

การจัดบริการของส านักงานเขต

ส านักงานเขตจอมทอง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งาน/โครงการ
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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

32,387,900 32,387,900

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 32,387,900    -                32,387,900    

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 173,029,100   43,200,200   3,807,000     220,036,300  
งบด าเนินงาน 92,857,030   9,296,100     102,153,130  
งบลงทุน 6,588,370     6,588,370      
งบเงินอุดหนุน 28,044,200     28,044,200    
งบรายจ่ายอ่ืน 61,874,200       61,874,200    รวม

งบประมาณ   173,029,100   43,200,200   96,664,030     9,296,100     6,588,370     28,044,200       61,874,200 418,696,200  

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของส านักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 13000023

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บำท    226,463,950    220,036,300

เงินงบประมำณ บำท    226,463,950    220,036,300

เงินนอกงบประมำณ บำท                -   

งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต - รหัส 1300001

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับ-ส่ง หนังสือ เร่ือง 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000

รับเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

จัดประชุมประชำคมเขต/
ประชุมอ่ืนๆ

คร้ัง 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500

ประชำสัมพันธ์ เร่ือง 900 900 900 900 900

ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำร สถำนท่ีของ

เขต

ตร.ม. 9,057 9,057 9,057 9,057 9,057

ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบ
ทำงวินัย/ละเมิด

เร่ือง 5 5 5 5 5

รวมท้ังส้ิน บาท      5,625,950      8,774,740              -                -   

เงินงบประมาณ บาท      5,625,950 8,774,740

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ืออ ำนวยกำร ส่ังกำรส ำนักงำนเขต ด ำเนินงำนเก่ียวกับส่วนรำชกำรอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบทำงวินัย/ละเมิด”

ส านักงานเขตจอมทอง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือแสดงค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครในภำพรวมของหน่วยรับงบประมำณท่ีก ำหนดไว้ในงบบุคลำกร 
เช่น เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืนและงบกลำงซ่ึงเบิกจ่ำยใน

ลักษณะงบดังกล่ำว"

งบประมำณ งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ประชำสัมพันธ์และรับเร่ืองร้องทุกข์, กิจกำรสภำเขต 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานปกครอง - รหัส 1300002

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับบริกำรทะเบียน มูลนิธิ สมำคม 
ศำลเจ้ำ

รำย                 95                 95               95               95                100

รับบริกำรด้ำนทะเบียนพำนิชย์ รำย 200              200              200            200            300               
ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรทะเบียนใน
ระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ                 95                 95               95               95                 95

อบรมอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน

คน                 60                 60               60               60                 60

งำนทะเบียนพำณิชย์ รำย               400               400             400             400                500
งำนทะเบียนพินัยกรรม รำย                 50                 50               55               55                 60
งำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

รำย/คร้ัง                 35                 35               40               40                 40

งำนด้ำนยำเสพติด รำย               140               140             140             140                140

รวมท้ังส้ิน บาท      2,531,650         393,500              -                -   

เงินงบประมาณ บาท      2,531,650         393,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยในภำรกิจของฝ่ำยพลเรือน ท ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรปกครองท้องท่ีกำรทะเบียนปกครอง กำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีในทำงปกครองและรักษำควำมสงบเรียบร้อยและหน้ำท่ีในทำงอำญำตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของนำยอ ำเภอ ด ำเนินงำนเก่ียวกับส่วน
รำชกำรอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคในกำรจัดต้ัง ยุบและเปล่ียนแปลงเขตปกครอง และกำรสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตท่ี
มีปัญหำข้อขัดแย้ง งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนด้ำนยำเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริกำรทะเบียนและปฏิบัติหน้ำท่ีทำงปกครอง, อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)
งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ร้อยละของชุมชนท่ีมีอำสำสมัคร ร้อยละ 65
รวมท้ังส้ิน บาท         108,600
เงินงบประมาณ บาท         108,600
เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

วัตถุประสงค์: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอด
อำชญำกรรมและยำเสพติด เป้ำประสงค์ท่ี 1.1.2 เด็กและเยำวชนไม่เสพยำเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟู
สมรรถภำพท่ีมีมำตรฐำนและมีควำมเหมำะสม กลยุทธ์ท่ี 1.1.2.1 เพ่ิมระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 18)

กิจกรรมหลัก: จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครเฝ้ำระวังภัยและยำเสพติดรำยเดิมและรำยใหม่เพ่ิมข้ึน
ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครเฝ้ำระวังภัยและยำเสพติดเพ่ือรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

108,600                         

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

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

บริกำรทะเบียนรำษฎร์ รำย 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000

บริกำรทะเบียนบัตรประจ ำตัว
ประชำชน

รำย 18,200 19,000 19,760 20,550 21,400

บริกำรทะเบียนท่ัวไป รำย 4,200 4,300 4,400 4,500 4,000
ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรทะเบียนใน
ระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรจุดเดียว
เบ็ดเสร็จในระดับ
มำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25

กำรจัดท ำและปรับปรุงทะเบียน

ประวัติบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย

รำย 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

กำรออกตรวจ ปฏิบัติรำชกำร
นอกสถำนท่ี

คร้ัง 52 52 52 52 52

รวมท้ังส้ิน บาท      1,494,800      1,694,110              -                -   

เงินงบประมาณ บาท 1,494,800          1,694,110

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้บริกำรประชำชนด้ำนทะเบียนรำษฎร ทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนท่ัวไป นอกจำกน้ี ยังมีหน้ำท่ี
ก ำหนดหน่วยเลือกต้ังกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้เสียสิทธิและจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร และกรรมกำรชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, บริกำรทะเบียนรำษฎร์, บริกำรทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน, บริกำรทะเบียนท่ัวไป

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับช ำระเงิน รำย 15,400 16,100 16,900 17,700 16,000

เขียนเช็คส่ังจ่ำย ฉบับ 3,110 3,000 3,000 3,000 3,000

ฎีกำท่ีต้องตรวจจ่ำย ฎีกำ 6,600 6,600 6,700 6,700 6,500

บริหำรงบประมำณของส ำนักงำนเขต บำท 415,000,000 413,126,400 391,508,200 402,512,800 414,177,800

จัดท ำรำยงำนกำรเงิน เร่ือง 1 1 1 1 1

จัดท ำรำยงำนงบเดือนส่ง สตง. และ

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

เร่ือง/ฉบับ 12 12 12 12 12

จัดท ำรำยงำนกำรเงินเสร็จทันภำยใน
ก ำหนดเวลำ

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เก่ียวกับ
กำรเงิน กำรคลัง งบประมำณ

รำย 250 200 200 100 90

รวมท้ังส้ิน บาท 1,175,400     1,161,000                  -                -   

เงินงบประมาณ บาท 1,175,400     1,161,000     

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรท่ัวไป, บริหำรงำนคลัง, งบประมำณ กำรเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำระบบบัญชี จัดท ำบัญชี และรำยงำนกำรเงินกำรคลังและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ภำครัฐตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐของไทย ให้บริกำรประมวล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลกำรเงินกำรคลังงบประมำณเพ่ือ
ประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหำรและส่วนรำชกำรต่ำง ๆ โดยจัดให้มีกำรรับเงินและจ่ำยเงินจำกคลัง จัดท ำและบริหำร
งบประมำณ บริหำรเงินสดและเงินคงคลัง กำรรับและจ่ำยเงินมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว และด ำรงรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินให้อยู่
ในระดับท่ีเหมำะสม รวมท้ังมีระบบสนับสนุนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินให้ถูกต้องตำมระเบียบและคลังพัสดุกลำงส ำหรับเบิกจ่ำย
พัสดุให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ”
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ส ำรวจผู้เสียภำษีรำยใหม่ รำย 500 500 500 500 500

จ ำนวนผู้เสียภำษีรำยใหม่ รำย 500 500 500 500 500

ออกหนังสือแจ้งกำรประเมิน รำย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืน 
ภำษีป้ำย

รำย 20 20 20 20 20

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืน 
ภำษีบ ำรุงท้องท่ี/ภำษีโรงเรือน   
และท่ีดิน

รำย

- - - - -

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืนภำษีท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้ำง

รำย 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ควำมพึงพอใจผู้เสียภำษี ในระดับ
มำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 90 90 90 90 90

ด ำเนินกำรยึดและอำยัดทรัพย์สิน รำย - - - - -

รับอุทธรณ์กำรประเมินและคืนภำษี
ลดลง

ร้อยละ 
(จำก

จ ำนวน
รำยของปี
ท่ีผ่ำนมำ)

10 10 10 10 10

รวมท้ังส้ิน บาท 5,222,600     2,775,810                  -                -   

เงินงบประมาณ บาท 5,222,600     2,775,810     

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือจัดหำรำยได้น ำส่งคลังกรุงเทพมหำนครตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพท่ัวถึงและเป็นธรรม ภำยใต้กรอบท่ีกฎหมำย
ก ำหนด โดยให้มีกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย อำกรท่ีกฎหมำยก ำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่ำตอบแทน ค่ำธรรมเนียม ค่ำ
เช่ำทรัพย์สิน ท่ีดิน ท่ีสำธำรณะท่ีไม่ถือเป็นรำยได้ของแผนงำนใดแผนงำนหน่ึงโดยเฉพำะ”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรท่ัวไป, ประเมินและจัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน, ประเมินและจัดเก็บภำษีท่ีดินและ ส่ิงปลูกสร้ำง, 
ประเมินและจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ี, ประเมินและจัดเก็บภำษีป้ำย, จัดเก็บรำยได้อ่ืน ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียม

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

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ดูแลอำคำรและสถำนท่ี ตร.ม. 300 300 300 300 300

รับด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 250 250 250 250 250

จัดประชุมภำยใน คร้ัง 12 12 12 12 12

ประสำนงำนและร่วมปฏิบัติงำนกับ
หน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน

คร้ัง 12 12 12 12 12

กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขนมูล
ฝอยและขนถ่ำยปฏิกูล

รำย 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

รวมท้ังส้ิน บาท      2,691,430     16,922,900              -                -                   -   

เงินงบประมาณ บาท 2,691,430         16,922,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กวำดท ำควำมสะอำดถนน ตรอก ซอย ตร.กม. 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

จ ำนวนรถกวำดและ ดูดฝุ่น คัน/คัน 1 1 1 1 1

ท ำควำมสะอำดชุมชน คร้ัง 12 12 12 1 1

ท ำควำมสะอำดสถำนท่ีส ำคัญ แห่ง/คร้ัง 17 28 28 28 28

ควำมพึงพอใจผู้สัญจรในพ้ืนท่ีระดับ
มำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 100 100 100 100 100

รวมท้ังส้ิน บาท      5,589,535      2,662,000              -                -   

เงินงบประมาณ บาท      5,589,535      2,662,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : กวำด ล้ำง ท ำควำมสะอำดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนท่ีเขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ำยต่ำง ๆ สถำนท่ีส ำคัญ และ
สถำนท่ีจัดงำนของส่วนรำชกำร และชุมชน ฯลฯ

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในฝ่ำยรักษำควำมสะอำดโดยรวม ได้รับกำรสนับสนุนให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยจัดให้มีกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน สนับสนุนกำรบริหำรงำนท่ัวไป”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำร, บริหำรงำนท่ัวไป, ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำร้องทุกข์, บริหำรงำนบุคคลเบ้ืองต้น, ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำน
หรือส่วนรำชกำรอ่ืน, จัดประชุม, ดูแลยำนพำหนะ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้ถนนและพ้ืนท่ีสัญจรมีควำมสะอำด ปรำศจำกมูลฝอย โดยจัดให้มีกำรกวำด ท ำควำมสะอำดถนน บำทวิถี 
สะพำนลอยคนเดินข้ำม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ำยต่ำง ๆ ให้บริกำรกวำด ท ำควำมสะอำดชุมชน ส่วนรำชกำรตำมร้องขอ”

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

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

บริกำรขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

บริกำรดูดไขมัน ลบ.ม./คร้ัง 190 190 190 190 190

จ ำนวนรถสูบส่ิงปฏิกูล 
และดูดไขมัน

คัน/คัน 6 6 6 6 6

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรขนถ่ำยส่ิง
ปฏิกูล ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร ดูดไขมัน
ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ 100 100 100 100 100

รวมท้ังส้ิน บาท     21,724,135     17,340,840              -                -   

เงินงบประมาณ บาท     21,724,135     17,340,840

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้ ตร.ม. 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000

ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ต้น 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850

รดน้ ำ ลบ.ม. 105,120,000 105,120,000 105,120,000 105,120,000 151,200,200

ให้บริกำรตัดแต่งต้นไม้ รำย 80 80 80 80 80

ให้บริกำรตกแต่งสถำนท่ี คร้ัง 50 50 50 50 50

รวมท้ังส้ิน บาท 5,700,000     6,750,700     -             -             

เงินงบประมาณ บาท 5,700,000     6,750,700     

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้พ้ืนท่ีอยู่อำศัย พ้ืนท่ีประกอบพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม มีควำมสะอำดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีกำรเก็บขนมูลฝอย
 จุดจัดเก็บตำมบ้ำน ตรอกซอย ตลำดสด ริมถนน บ้ำนริมคลองโดยทำงน้ ำ และบริกำรสูบส่ิงปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ำยไปยังศูนย์ก ำจัดมูล
ฝอย โดยจัดเก็บค่ำธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้พ้ืนท่ีเขตมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำมร่มร่ืน มีสภำพแวดล้อมท่ีดี โดยจัดให้มีกำรดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกำะกลำง และต้นไม้
ริมทำงเท้ำ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอำคันตุกะ และในวันส ำคัญต่ำงๆ ให้บริกำรตัดแต่งต้นไม้แก่ประชำชน ส่วนรำชกำรท่ีร้องขอโดย
จัดเก็บค่ำบริกำร”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้, เพำะช ำและตกแต่งสถำนท่ี, บริกำรรถน้ ำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี – รหัส 1300010

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญำ เร่ือง                 12                 30               30               30                 30

สอบสวนด ำเนินคดี คดี/รำย 300/300 300/300 300/300 300/300 250/250

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ (รถยนต์) คัน/คร้ัง 6/3285 6/3285 6/3285 6/3285 6/3285

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ 
(จักรยำนยนต์)

คัน/คร้ัง 12/1825 12/1825 12/1825 12/1825 12/1000

รวมท้ังส้ิน บาท 1,869,420     1,912,110     -             -             

เงินงบประมาณ บาท 1,869,420     1,912,110     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ตรวจและปฏิบัติกำร ช่ัวโมง/คน 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25

ดูแลพ้ืนท่ีผ่อนผันเพ่ือท ำกำรค้ำ    
ในท่ีสำธำรณะ

จุด/รำย 0/2000 0/2000 0/2000 0/2000 0/2000

ตรวจสอบ/ด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

เร่ือง 300 300 300 300 280

ตรวจควำมปลอดภัยของชุมชน/
จุดเส่ียง

จุด/รำย - - - -

สนับสนุนด้ำนกำรจรำจร ช่ัวโมง/คน 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8

ปฏิบัติตำมนโยบำย ช่ัวโมง/คน - - - - -

รวมท้ังส้ิน บาท 3,126,780     4,705,800                   -                 -    - 

เงินงบประมาณ บาท 3,126,780     4,705,800     

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับเขต, สอบสวนด ำเนินคดี

วัตถุประสงค์: “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยเทศกิจ ให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำน 
  ด้ำนธุรกำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนนิติกำร และสอบสวนด ำเนินคดี ผู้กระท ำผิด”

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้เขตพ้ืนท่ีมีควำมเป็นระเบียบ น่ำอยู่อำศัย จัดระเบียบกำรท ำกิจกรรมและกำรใช้ท่ีสำธำรณะของผู้ประกอบกำรค้ำ 
หำบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยตำมข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติกำรออกตรวจพ้ืนท่ี ตักเตือน
 จับกุมในกรณีท่ีพบผู้กระท ำควำมผิด  ให้บริกำรและปฏิบัติกำรพิเศษในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจร ดูแลควำมปลอดภัย ตรวจ
พ้ืนท่ีจุดเส่ียงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับกำร, บริกำรและปฏิบัติกำรกิจกำรพิเศษ, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

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

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ /ร้องเรียน เร่ือง 470 515 560 580 610

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ คัน 10 10 10 10 10

ส ำรวจ ออกแบบ ประมำณรำคำ 
ควบคุม

โครงกำร 2 3 4 2 4

รวมท้ังส้ิน บาท 4,390,270     1,464,500     -             -             

เงินงบประมาณ บาท 4,390,270     1,464,500     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

พิจำรณำอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
ดัดแปลง ร้ือถอนอำคำร

รำย 215 230 240 225 270

ตรวจสอบอำคำรด้ำน ควำม

ปลอดภัยอำคำร 9 ประเภท

อำคำร 215 230 240 225 270

ตรวจสอบ/แก้ไข เร่ืองร้องทุกข์/
ร้องเรียน

คร้ัง 9 12 7 10 13

ระวังแนวเขตและตรวจสอบ
ท่ีสำธำรณะ

คร้ัง 140 150 140 150 149

รวมท้ังส้ิน บาท -              173,300        -             -             -               

เงินงบประมาณ บาท -              173,300        -             -             -               

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อนุญำตและควบคุมกำรก่อสร้ำง, ตรวจสอบและควบคุมกำรใช้อำคำร, บังคับใช้กฎหมำยอำคำร, อนุญำตตัดคันหิน ถมดิน 
ฯลฯตรวจสอบท่ีสำธำรณะ

วัตถุประสงค์: “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยโยธำ ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำน
ด้ำนธุรกำร”

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

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: "เพ่ือให้ส่ิงก่อสร้ำงมีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้กำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของ
เมืองสอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนท่ี ไม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่ำงมีแบบแผน เพ่ือให้อำคำรสำธำรณะท่ีเข้ำเกณฑ์ควบคุมมีมำตรฐำน
และควำมปลอดภัยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ดูแลท่ีสำธำรณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ ำหรือเปล่ียนแปลงสภำพ”

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ซ่อมแซมผิวจรำจร ทำงเท้ำ คร้ัง 73 75 68 72 75

ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ จุด 500 600 500 600 610

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ป้ำย
บอกช่ือซอย คลอง ถนน และกระจก
โค้ง และสัญญำณจรำจร

จุด 20 25 20 25 27

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ ำ
ยำนพำหนะ

คร้ัง 6 6 6 6 6

ตรวจสอบ/แก้ไข

ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน

เร่ือง 73 115 93 87 90

รวมท้ังส้ิน บาท 5,988,230     7,756,700     -             -             

เงินงบประมาณ บาท 5,988,230     7,756,700     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม – รหัส 1300015

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

เปล่ียนฝำท่อระบำยน้ ำ ฝำ 150 170 150 160 168

ล้ำงท ำควำมสะอำด 
ระบบท่อระบำยน้ ำ

เมตร 38,712 51,164 63,138 48,500 38,712

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทำงน้ ำไหล ตร.ม. 362,540 410,644 420,540 410,180 380,500

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม. 21,680 23,514 22,650 22,700 21,680

วัตถุประสงค์: "เพ่ือดูแลซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทำงเท้ำและพ้ืนผิวถนนสำยรองให้อยู่ในสภำพท่ีดี เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถใช้สัญจรได้อย่ำง
สะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบ ำรุงรักษำป้ำยช่ือถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภำพท่ีดีใช้กำรได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจรำจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทำงเท้ำและป้ำย, บ ำรุงรักษำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ, บ ำรุงรักษำ/บริกำร
เคร่ืองจักรกล

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้น้ ำฝน น้ ำปล่อยท้ิงจำกบ้ำนเรือน อำคำร และน้ ำปล่อยท้ิงจำกแหล่งอ่ืน ๆ ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มี
ประสิทธิภำพ และบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชน ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัด
ให้มีกำรระบำยน้ ำจำกแหล่งก ำเนิดไปสู่โรงบ ำบัดหรือสู่แหล่งน้ ำผิวดินผ่ำนระบบท่อระบำยน้ ำ ระบบรวบรวมน้ ำเสีย คลอง บึงรับน้ ำ ระบบ
บังคับน้ ำ อุโมงค์ระบำยน้ ำ ระบบบ่อสูบน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วมและบ ำรุงรักษำระบบท่อระบำยน้ ำ”

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปล่ียนฝำท่อระบำยน้ ำ, ท ำควำมสะอำดและขุดลอกท่อระบำยน้ ำ, ท ำควำมสะอำดและขุดลอกคลอง, สูบระบำยน้ ำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ด ำเนินตรวจสอบ/แก้ไข
ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน

เร่ือง 320 198 178 150 168

ควำมพึงพอใจผู้ใช้ทำงสัญจร/
จุดอ่อนน้ ำท่วม ในระดับมำก-มำก

ท่ีสุด

ร้อยละ 98 98 98 98 98

รวมท้ังส้ิน บาท 3,842,700     6,987,800     -             -             

เงินงบประมาณ บาท 3,842,700     6,987,800     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) รำยกำร 7 3 3 3 2

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง 120 150 150 150 150

บริกำรจดแจ้งทำงทะเบียน รำย - - - -

จ่ำยเบ้ียผู้พิกำร รำย 2,910 2,910 2,910 2,910 2,910

จ่ำยเบ้ียผู้สูงอำยุ รำย 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100

จ่ำยกำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุตำม
ประเพณี

 350 350 350 350 400

จ่ำยโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำร
เล้ียงดูเด็กแรกเกิด

รำย 900 900 900 900 900

จัดประชุมคณะกรรมกำรสภำเยำวชน
เขต

คร้ัง 6 6 6 6 6

จัดประชุมแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผ้
สูงอำยุ

คร้ัง 4 4 4 4 4

รวมท้ังส้ิน บาท 667,050        1,547,740     -             -             

เงินงบประมาณ บาท 667,050        1,547,740     

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ, บริกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, 
ประสำนงำนและให้ค ำปรึกษำ, ส ำรวจและเย่ียมชุมชน

วัตถุประสงค์: “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำร”

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

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชน 47 47 47 47 48

จ ำนวนลำนกีฬำในพ้ืนท่ี แห่ง 18 18 18 18 18

จ ำนวนสมำชิกสภำเยำวชน คน 50 50 50 50 50

ผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รำย 600 600 600 600 600

ประชุมคณะกรรมกำรชุมชน คร้ัง 12 12 12 12 12

ส ำรวจและตรวจเย่ียมชุมชน คร้ัง 365 365 365 365 365

ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน แห่ง 4 4 4 4 4

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผู้ใช้บริกำรบ้ำนหนังสือ คน - - - -

ผู้ใช้บริกำรลำนกีฬำ คน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ผู้สมัครเรียนฝึกวิชำชีพ รำย 80 80 80 80 80

จัดกิจกรรมวันส ำคัญและส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี

คร้ัง 4 4 4 4 4

อนุมัติโครงกำรท่ีขอใช้เงิน
กองทุนหลักประกันสุขภำพกทม.

โครงกำร - - - -

ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหำหน้ีสิน

รำย 1,560 2,000 2,000 2,000 2,000

ด ำเนินกำรขับเคล่ือน
ด้ำนยำเสพติด

คร้ัง 3 3 3 3 3

ด ำเนินกำรกองทุนสวัสดิกำรกองทุน กองทุน 1 1 1 1 1

รวมท้ังส้ิน บาท 12,686,950    14,900,290    -             -             

เงินงบประมาณ บาท 12,686,950    14,900,290    

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำชุมชน ตระหนักถึงคุณค่ำทำง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถ่ิน เด็กและเยำวชนได้แลกเปล่ียนควำมรู้ และประสบกำรณ์ เตรียมควำมพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ส ำหรับกำร
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำภำคบังคับ รวมท้ังส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย เล่นกีฬำและแหล่งค้นหำควำมรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนำศักยภำพชุมชน, สภำเยำวชนกรุงเทพมหำนคร, ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันส ำคัญและส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน, บ้ำนหนังสือ, กิจกรรมลำนกีฬำ, สอนแอโรบิค

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของผู้สูงอำยุ คนพิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำสท่ีได้รับสวัสดิกำรและ
กำรสงเครำะห์เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่ำนมำ

ร้อยละ                   5

รวมท้ังส้ิน บาท         191,000

เงินงบประมาณ บาท         191,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

191,000                         

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเครำะห์แก่ผู้ท่ีประสบปัญหำควำมเดือดร้อน ตำมระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำร
และกำรสงเครำะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ดังน้ี กลุ่มเด็กด้อยโอกำส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกำส กลุ่มผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำด้วยกำรบริหำรเมืองรูปแบบอำรยะส ำหรับทุกคน ยุทธศำสตร์ย่อย
ท่ี 3.1 ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้วยโอกำสได้รับกำรดูแลอย่ำงครบวงจร เป้ำประสงค์ท่ี 3.1.3 มีระบบสวัสดิกำรสังคมท่ีเหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ
     ผู้พิกำร และผู้ด้วยโอกำส กลยุทธ์ท่ี 3.1.3.1 ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้วยโอกำส ได้รับควำมช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 111)

รหัส 1300017-07199-13

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

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง 200 220 250 300 300

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ คัน 4 4 4 4 4

งำนกำรออก/ต่อใบอนุญำต/
หนังสือรับรองกำรแจ้งตำม พรบ.
กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงกำรจดทะเบียน
สุนัขและออกบัตรปรจ ำตัว
สัตว์เล้ียง

ฉบับ 1,794 1,794 1,794 1,794 1,794

รวมท้ังส้ิน บาท 357,960        470,200        -             -             

เงินงบประมาณ บาท 357,960        470,200        

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม – รหัส 1300019

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กำรตรวจสุขลักษณะสถำนท่ี
จ ำหน่ำยอำหำร สถำนท่ีสะสม
อำหำร ตลำด แผงลอยจ ำหน่ำย
อำหำร

คร้ัง 96 96 96 96 110

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญำต, ลงพ้ืนท่ีตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพ้ืนท่ีตรวจตำมแผน, ส่งเสริมควำมรู้ผู้สัมผัสอำหำร, ด ำเนินกำร
บังคับใช้กฎหมำยสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์:  “เพ่ือให้ประชำชนได้บริโภคอำหำรปรุงส ำเร็จท่ีปลอดภัยปรำศจำกกำรปนเป้ือนสำรเคมีอันตรำยและเช้ือโรคในระบบ
ทำงเดินอำหำร สถำนท่ีประกอบอำหำรได้มำตรฐำนผ่ำนเกณฑ์ด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ผู้สัมผัสอำหำรมีจิตส ำนึกในกำรประกอบ ปรุงและและ
จ ำหน่ำยอำหำรท่ีถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกซ้ืออำหำรให้ถูกสุขลักษณะ ลดควำมเส่ียงภัยอันตรำยท่ีเกิดจำก
สำรเคมีและวัตถุอันตรำย ประชำชนมีสุขอนำมัยท่ีดีปลอดภัยจำกโรคและส่ิงคุกคำมท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอันเกิดจำกปัจจัยด้ำน
ส่ิงแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองสลำกอำหำร เคร่ืองช่ัง ตวง วัด สถำนท่ีจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์และบุหร่ี ป้องกันกำรแพร่โรคพิษสุนัขบ้ำ 
อันเกิดจำกกำรเล้ียงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถำนท่ีเล้ียง รวมท้ังปัญหำคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะและประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละพ้ืนท่ี”

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดเป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและ
สุขำภิบำลให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำย
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนธุรกำรท่ัวไป ใบอนุญำตและหนังสือรับรองกำรแจ้งตำม พรบ.กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำร
จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจ ำตัวสัตว์เล้ียง”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
ด้ำนอำหำร (ตรวจคุณภำพ
อำหำร+เก็บตัวอย่ำงอำหำรส่ง
ห้องแลป+ตรวจรับรองมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัยของ

กรุงเทพมหำนคร)

คร้ัง 96 96 96 96 110

กำรตรวจสุขลักษณะสถำน
ประกอบกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพใน 13 กลุ่ม กิจกำร 
146 ประเภท

คร้ัง 1,596 1,626 1,656 1,686 1,686

กำรตรวจสอบเฝ่ำระวังด้ำน
ส่ิงแวดล้อมท้ังในภำวะปกติและ
ภำวะฉุกเฉิน เช่น สำรเคมีร่ัว 
กำรท ำงำนผิดกฎหมำย

คร้ัง 48 48 48 48 48

กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนอำชีว
อนำมัยและควำมปลอดภัยแก่
ผู้ประกอบกำร พนักงำน คนงำน

คร้ัง 12 14 16 18 18

ตรวจสอบ/ด ำเนินกำรแก้ไข

ข้อร้องเรียน/เหตุร ำคำญ

คร้ัง 200 220 250 300 300

พิจำรณำออก/ต่ออำยุ ใบอนุญำต
จัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร สะสม
อำหำร (พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.)

รำย 58 58 58 58 58

พิจำรณำออก/ต่ออำยุ
ใบอนุญำตสถำนประกอบกิจกำร  ท่ี
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

รำย 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489

ตรวจคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะ คร้ัง 3 4 5 6 6

รวมท้ังส้ิน บาท 769,120        1,024,900     -             -             

เงินงบประมาณ บาท 769,120        1,024,900     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของตัวอย่ำงอำหำรท่ีได้รับ
กำรสุ่มตรวจไม่พบกำรปนเป้ือน  เช้ือ
โรค

ร้อยละ 96

ร้อยละของตัวอย่ำงอำหำรท่ีได้รับ

กำรสุ่มตรวจไม่พบกำรปนเป้ือน
สำรพิษ

ร้อยละ

                98

รวมท้ังส้ิน บาท          85,900

เงินงบประมาณ บาท          85,900

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

85,900                          

วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภำพดี (Healthy City) 
เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.11 ประชำชนบริโภคอำหำรท่ีมีควำมปลอดภัยจำกเช้ือโรคและสำรปนเป้ือนท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
กลยุทธ์ท่ี 1.5.11.1 ส่งเสริมกำรตรวจเฝ้ำระวังคุณภำพอำหำร (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 72)

กิจกรรมหลัก : ด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอำหำรและตรวจวิเครำะห์กำรปนเป้ือนเช้ือโรคและสำรพิษในอำหำรและน้ ำ เพ่ือ
ส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรอำหำรมีกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ ให้

ควำมรู้ด้ำนสุขำภิบำลอำหำรแก่ผู้ประกอบกำรอำหำรในพ้ืนท่ีด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำยงำนสุขำภิบำลอำหำรในโรงเรียน และด ำเนินกิจกรรม
พัฒนำตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กำรตรวจสุขลักษณะสุสำน
ฌำปนสถำน

คร้ัง 17 17 17 17 17

กำรตรวจสอบสถำนท่ีเล้ียงสัตว์
และปล่อยสัตว์

คร้ัง 50 50 50 50 50

รณรงค์ ก ำจัดและท ำลำยแหล่ง
ลูกน้ ำยุงลำย

คร้ัง 150 150 150 150 150

ลงพ้ืนท่ีฉีดพ่นหมอกควันก ำจัดยุง คร้ัง 150 150 150 150 150

ลงพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน ท ำหมัน 

จับสุนัข

คร้ัง 20 20 20 20 20

รณรงค์ป้องกันกำรติดเช้ือเอดส์
และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

คร้ัง 20 20 20 20 20

ตรวจสอบ แนะน ำและ
ประชำสัมพันธ์เพ่ือควบคุม
โรคติดต่อตำมสถำนกำรณ์
และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเร่ือง
ร้องเรียน

คร้ัง 150 150 150 150 150

รวมท้ังส้ิน บาท 127,420        330,300        -             -             

เงินงบประมาณ บาท 127,420        330,300        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์:  “เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรแพร่โรค เหตุเดือดร้อนร ำคำญ และควำมไม่ปลอดภัยท่ีเกิดจำกแมลงและสัตว์น ำโรค รวมท้ังให้
ประชำชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดโรคติดต่อตำมฤดูกำล โรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์   วัณโรค ฯลฯ 
และส่งต่อผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเข้ำสู่ระบบกำรรักษำ”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพำหะและแหล่งน ำโรค, รณรงค์กำรก ำจัดและควบคุมลูกน้ ำยุงลำย,  รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตำมฤดูกำล, ประสำน
กำรฉีดวัคซีน/ท ำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, 
ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

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

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกัน    ยำ
เสพติด

ร้อยละ                 60

รวมท้ังส้ิน บาท          30,000

เงินงบประมาณ บาท          30,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

30,000                          

วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอำชญำกรรมและยำเสพติด 
เป้ำประสงค์ท่ี 1.1.2 เด็กและเยำวชนไม่เสพยำเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพท่ีมีมำตรฐำนและมีควำม
เหมำะสมกลยุทธ์ท่ี 1.1.2.2 สร้ำงควำมภำคภูมิใจในตนเองและควำมเข้มแข็งทำงจิตใจแก่เด็ก เยำวชน (ตำมแผนฯ กทม. หน้ำ 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกำรสูบบุหร่ี

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 2 2 2 2 2

จัดประชุมภำยในฝ่ำยกำรศึกษำและ
โรงเรียนในสังกัด ตรวจเย่ียม
สถำนศึกษำ

คร้ัง 12 12 12 12 12

โรงเรียนท่ีอยู่ในควำมดูแล โรงเรียน 11 11 11 11 11

จ ำนวนนักเรียน คน 6,696 6,500 6,500 6,500 6,500

ตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ คร้ัง 30 30 30 30 30

รวมท้ังส้ิน บาท 10,285,182    778,740        -             -             

เงินงบประมาณ บาท 10,285,182    778,740        

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยกำรศึกษำให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับงำนด้ำนธุรกำรตลอดจนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ มีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกับนโยบำยผู้บริหำร และเด็กท่ีมีอำยุครบ
เกณฑ์ ทุกคนเข้ำรับกำรศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ, บริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ กำรตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ กำรจัด

ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ จัดประชุมครู จัดท ำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตำมเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ำรับกำรศึกษำ และจัดหำสถำนศึกษำ
ให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

นักเรียนอนุบำล-ป.6 คน 5,762 5,650 5,650 5,650 5,500

นักเรียน ม.1-ม.3 คน 934 850 850 850 940

นักเรียน ม.4-ม.6 คน - - - -

สอนว่ำยน้ ำ คน 750 750 750 750 700

อบรมนำยหมู่ลูกเสือ
และยุวกำชำด

คน 400 400 400 400 400

สนับสนุนอำหำรกลำงวันของ
นักเรียนมัธยม

ม้ือ 200 200 200 200 200

สนับสนุนอำหำรเช้ำ ม้ือ 200 200 200 200 200

อำคำรเรียนท้ังส้ิน หลัง 45 45 45 45 45

พ้ืนท่ีโรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ม. 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660

รวมท้ังส้ิน บาท 43,909,018    65,328,520    -             -             

เงินงบประมาณ บาท 43,909,018    65,328,520    

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรสอนท่ีได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรท่ีสถำนศึกษำก ำหนด อันเป็นกำรสนับสนุนให้นักเรียนน ำ
ศักยภำพท่ีมีอยู่มำใช้ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และประสบควำมส ำเร็จตำมเกณฑ์กำรศึกษำท่ีต้ังไว้ เพ่ือพัฒนำ ติดตำมและประเมินผล
หลักสูตรและเทคนิคกำรสอน ท้ังท่ีมีอยู่แล้วและท่ีปรับปรุงใหม่ ให้สำมำรถบรรลุมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำร
ช่วยเหลือทำงสวัสดิกำรตำมควำมจ ำเป็น และได้ท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงเป็นกำรช่วยให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำทำงสังคมและจิตใจตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้  เพ่ือบ ำรุงรักษำสถำนศึกษำให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัยและใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ”

กิจกรรมหลัก : จัดกำรสอน, สนับสนุนกำรสอนและพัฒนำวิชำชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนำผู้เรียน, บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
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งบประมาณตามโครงสร้างงาน 386,308,300     บาท

.

การจัดบริการของส านักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร บาท

      งบบุคลากร บาท

     1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 49,207,300       บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 2,952,900         บำท

01106-1  เงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำร 321,600           บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนของข้ำรำชกำร 699,600           บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 238,700           บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 64,200             บำท

     2. ค่าจ้างประจ า บาท

01201-1 ค่ำจ้ำงประจ ำ 109,475,000     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 5,519,500         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 2,644,400         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 1,859,700         บำท

01206-2 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 46,200             บำท

     3. ค่าจ้างช่ัวคราว บาท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 31,531,100       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 4,469,100         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 7,200,000         บำท

     4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 1,548,500         บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,160,500         บำท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 98,000             บำท

ส านักงานเขตจอมทอง

3,807,000              

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

220,036,300                         

220,036,300          

53,484,300            

119,544,800          

43,200,200            
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งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ

        ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

        ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว และงำนสวน

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

04101-1 ค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน 3,100,000         บำท

04201-1 ค่ำน้ ำประปำ 370,000           บำท

04302-1 ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 48,000             บำท

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

        05118-3  (1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้ำอ้ี ขนำด 50 ท่ีน่ัง 1 ชุด 310,220           บำท

        05143-2  (2) โต๊ะท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช ำนำญงำน,

                           อำวุโส , ช ำนำญกำร 10 ตัว 62,000             บำท

17,600             บำท

        05199-4  (4) ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอล 1 ชุด 611,620           บำท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน

        05144-3  (3) โต๊ะท ำงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ, อ ำนวยกำรต้น  2 ตัว

465,700                

3,518,000              

1,001,440              

1,001,440              

1,001,440              

8,774,740                            

7,773,300              

4,255,300              

495,200                

3,294,400              

       ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำเบ้ียประชุม
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งานปกครอง บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-2  (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

                 (หลักสูตรทบทวน) 41,500             บำท

07110-2  (2) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรสนับสนุนกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัย

                 ฝ่ำยพลเรือน 352,000           บำท

393,500                

393,500                               
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 108,600          บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-2  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครด้ำนกำรป้องกัน

  และแก้ไขปัญหำยำและสำรเสพติด 108,600           บำท

108,600                
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

       ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ   

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

       ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

       ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

       ส่วนใหญ่เป็นค่ำชุดแต่งกำย ฯ ค่ำวัสดุส ำนักงำน

       ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

    05101-2  (1) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน  

83,000             บำท

    05105-2  (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

                     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

                     ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510             บำท

    05143-4  (3) โต๊ะท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช ำนำญงำน, อำวุโส,

18,600             บำท

    05144-4  (4) โต๊ะท ำงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ, อ ำนวยกำรต้น 1 ชุด 14,200             บำท

    05198-6  (5) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ  ชนิด Network 

          แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง 8,900               บำท

                     (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

                     ขนำด 30,000 บีทียู 2 เคร่ือง

          ช ำนำญกำร 3 ตัว

150,210                

1,543,900              

446,900                

430,600                

666,400                

150,210                

150,210                

1,694,110                            

1,543,900              
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

       ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

        ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

       ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

       ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

       ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

     ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์

485,900                

122,000                

1,161,000                            

1,161,000              

1,039,000              

310,900                

242,200                
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

        ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

        ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

     ค่ำไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-2  (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

      พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

      ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510             บำท

05108-4  (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 5 ตู้ 28,500             บำท

05109-5  (3) ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 1 ตู้ 6,700               บำท

05144-4  (4) โต๊ะท ำงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ, อ ำนวยกำรต้น  1 ตัว 8,800               บำท

05199-6  (5) ตู้เหล็กบำนเล่ือนทึบ 2 ตู้ 7,200               บำท

05203-2  (6) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 

                 ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500             บำท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

224,100                

732,700                

1,501,800              

164,210                

164,210                

164,210                

2,775,810                            

2,611,600              

1,109,800              

153,000                
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

       ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

       ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

       ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

       ค่ำเคร่ืองแต่งกำย ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

    05143-1 โต๊ะท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช ำนำญงำน, อำวุโส, 

     ช ำนำญกำร 13 ชุด 117,000           บำท

800,900                

117,000                

117,000                

117,000                

16,922,900                           

16,805,900            

16,805,900            

15,912,500            

92,500                  
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งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

ค่าวัสดุ บาท

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุในกำรรักษำควำมสะอำด ค่ำวัสดุป้องกันอุบัติภัย

ค่ำเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงำน

2,662,000              

2,662,000              

2,662,000                            

2,662,000              
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเก็บขนมูลฝอย

        ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเก็บขนส่ิงปฏิกูล

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

        ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงำน ฯลฯ

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

    07199-1  (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์

          เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ 50,000             บำท

    07199-2  (2) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครชักลำกมูลฝอยในชุมชน 268,700           บำท

349,800                

13,120,340            

318,700                

17,340,840                           

17,022,140            

17,022,140            

3,552,000              
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งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

        ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

        ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรปลูกและบ ำรุงรักษำต้นไม้

        ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

    07199-1  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 700,000           บำท

1,091,000              

385,200                

4,574,500              

700,000                

6,750,700                            

6,050,700              

6,050,700              
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        ค่ำเบ้ียประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำรับรอง

        ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

        ค่ำวัสดุส ำนักงำน

        ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

        ค่ำเคร่ืองแต่งกำย

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

    05105-1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

                (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

                พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

                ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510             บำท

25,510                  

1,886,600              

94,300                  

179,000                

1,613,300              

25,510                  

25,510                  

1,912,110                            

1,886,600              
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งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1. ค่าตอบแทน บาท

    ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

2. ค่าวัสดุ บาท

    ค่ำเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงำน

4,705,800                            

4,705,800              

4,705,800              

4,493,200              

212,600                
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

         ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

    1.2 ค่าใช้สอย บาท

         ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

         ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

         ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

    1.3 ค่าวัสดุ บาท

         ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

         ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

    05198-1  (1) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ  ชนิด Network 

8,900               บำท

    05203-6  (2) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ)

                     ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 120,000           บำท

128,900                

128,900                

128,900                

                     แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง

1,464,500                            

1,335,600              

1,335,600              

996,400                

63,200                  

276,000                
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งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1. ค่าใช้สอย บาท

    ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

2. ค่าวัสดุ บาท

    ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ค่ำวัสดุส ำนักงำน

    ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

    

18,100                  

155,200                

173,300                               

173,300                

173,300                
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งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าใช้สอย บาท

         ค่ำซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพำนและส่ิงสำธำรณประโยชน์

         ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ

    1.2 ค่าวัสดุ บาท

         ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

         ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

         ค่ำวัสดุก่อสร้ำง

         ค่ำวัสดุส ำหรับหน่วยบริกำรเร่งด่วนกรุงเทพมหำนคร (Best)

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

    05199-4  (1) กล้องระดับขนำดก ำลังขยำย 30 เท่ำ 1 ชุด 30,500             บำท

    05199-5  (2) แผ่นสะท้อนภำพ ขนำด 60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ ยึดเสำ 12 ชุด 150,000           บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

    07123-1  ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนน ตรอก ซอย

                 และส่ิงสำธำรณประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 3,000,000         บำท

1,326,200              

180,500                

180,500                

180,500                

3,000,000              

7,756,700                            

4,576,200              

4,576,200              

3,250,000              
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งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าตอบแทน บาท

        ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

   1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

        ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

        ค่ำจ้ำงเหมำล้ำงท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ

   1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

        ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ

        ค่ำเคร่ืองแต่งกำย ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    05314-1  (1) ขุดลอกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์ข้ำงซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 32 

          จำกถนนพระรำมท่ี 2 ถึงบ้ำนเลขท่ี 68 168,000           บำท

          - ขุดลอกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์ กว้ำงประมำณ 2.5 - 3 ม. 

            (หรือตำมสภำพ) ยำวประมำณ 300 ม. 

            ลึกจำกระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 1 ม.

            ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมำณดิน 612 ลบ.ม.

    05314-10 (2) ขุดลอกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์หมู่บ้ำนสินทวีด้ำนหน้ำ บก.น 9 

           จำกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์แยกคลองนำถึงล ำกระโดง

           สำธำรณประโยชน์หมู่บ้ำนสินทวีด้ำนหลัง บก.น 9 511,000           บำท

           - ขุดลอกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์ กว้ำงประมำณ 3 - 5 ม. 

             (หรือตำมสภำพ) ยำวประมำณ 509 ม.

             ลึกจำกระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 1 ม.

             ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมำณดิน 1,629 ลบ.ม.

    05314-15 (3) ขุดลอกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์แยกคลองตำรุ่ง 1 (3) 

          จำกคลองตำรุ่ง 1 ถึงล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์แยกคลองตำรุ่ง 2 (1) 467,000           บำท

           - ขุดลอกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์ กว้ำงประมำณ 5 - 7 ม. 

             (หรือตำมสภำพ) ยำวประมำณ 267 ม.

             ลึกจำกระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 1 ม.

             ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมำณดิน 1,427 ลบ.ม.

2,689,000              

2,689,000              

4,298,800              

4,298,800              

344,800                

2,787,600              

1,166,400              

2,689,000              

6,987,800                            
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    05314-3  (4) ขุดลอกคลองข้ำงวัดสีสุก จำกคลองบำงมดถึงคลองบำงขุนเทียน 994,000           บำท

           - ขุดลอกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์ กว้ำงประมำณ 2.5 - 7 ม. 

             (หรือตำมสภำพ) ยำวประมำณ 727 ม.

             ลึกจำกระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 1 ม.

             ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมำณดิน 3,283 ลบ.ม.

    05314-4  (5) ขุดลอกคลองแยกคลองบำงมด 3 

          จำกคลองศำลเจ้ำแม่ทับทิมถึงคลองบำงมด 549,000 บำท

           - ขุดลอกล ำกระโดงสำธำรณประโยชน์ กว้ำงประมำณ 4 - 5 ม. 

             (หรือตำมสภำพ) ยำวประมำณ 442 ม.

             ลึกจำกระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 1 ม.

             ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมำณดิน 1,710 ลบ.ม.
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

         ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

   1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

        ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

   1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

        ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

        ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

   05101-1  (1) เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 136,500           บำท

                    แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู 3 เคร่ือง

   05105-2  (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

         พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

         ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 4 เคร่ือง 102,040           บำท

91,000                  

323,200                

238,540                

238,540                

238,540                

1,547,740                            

1,309,200              

1,309,200              

895,000                
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

         ค่ำตอบแทนอำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก

         ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุมชน

    1.2 ค่าใช้สอย บาท

         ค่ำพำหนะ เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก

         ค่ำรับรอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ฯ 

    1.3 ค่าวัสดุ บาท

         ส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)

         ค่ำอำหำรและอำหำรเสริม (นม) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ฯ 

         ค่ำวัสดุศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขตจอมทอง

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

    07102-2   (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุมชน 3,420,000         บำท

    07199-2   (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนเด็ก สตรี

514,600           บำท

    07199-3   (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงอำสำสมัครเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำสังคม 585,200           บำท

    07199-4   (4) ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ประสำนงำนธนำคำรสมองของกรุงเทพมหำนคร 10,000             บำท

    07199-5   (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬำและลำนกีฬำ 1,425,800         บำท

    07199-6   (6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 2,263,200         บำท

    07199-7   (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหำนคร 358,100           บำท

    07199-8   (8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 230,200           บำท

    07199-9   (9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญ อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี 500,000           บำท

    07199-10 (10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 180,000           บำท

    07199-11 (11) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตม่ันคง 20,000             บำท

    07199-12 (12) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอำชีพเสริมรำยได้ 100,000           บำท

    07199-14 (13) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเพ่ือปฏิบัติงำน 567,000           บำท

4,726,190              

4,726,190              

2,989,100              

1,066,400              

670,690                

10,174,100            

                      ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส

14,900,290                           
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-13  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำร กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี 

              ครอบครัวผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร 191,000           บำท

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 191,000                               

191,000                
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

        ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

        ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์

        ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

     ค่ำไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

    05143-2  (1) โต๊ะท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช ำนำญงำน, อำวุโส, 

          ช ำนำญกำร 1 ชุด 9,000               บำท

    05149-4  (2) เก้ำอ้ีท ำงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ, อ ำนวยกำรต้น 1 ตัว 5,400               บำท

12,800                  

14,400                  

14,400                  

14,400                  

470,200                               

455,800                

443,000                

11,700                  

79,400                  

351,900                



 

47

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าใช้สอย บาท

         ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ฯ 

    1.2 ค่าวัสดุ บาท

         ค่ำตัวอย่ำงผักสด

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

    07199-2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

     สะอำด ปลอดภัย 165,100           บำท

859,800                

820,800                

39,000                  

165,100                

1,024,900                            

859,800                
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 85,900             บำท

85,900                                

85,900                  
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งานป้องกันและควบคุมโรค บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

    ค่าใช้สอย บาท

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ฯ 172,800           บำท

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

    07199-4  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ

                 กำรแก้ไขปัญหำไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 157,500           บำท

330,300                               

172,800                

172,800                

172,800                

157,500                
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-3  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหร่ี 30,000             บำท

30,000                  

30,000                                
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

    1.1 ค่าตอบแทน บาท

         ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

    1.2 ค่าใช้สอย บาท

         ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

    1.3 ค่าวัสดุ บาท

         ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง

         และน้ ำมันหล่อล่ืน ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

    05105-1  (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

          (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

          พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

          ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 4 เคร่ือง 102,040           บำท

    05148-2  (2) เก้ำอ้ีท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช ำนำญงำน, อำวุโส, 

          ช ำนำญกำร 4 ตัว 11,200             บำท

246,600                

113,240                

113,240                

113,240                

778,740                               

665,500                

665,500                

348,800                

70,100                  
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        ค่ำนิตยภัต

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำยำมรักษำควำมปลอดภัย ฯ

        ค่ำซ่อมแซมโรงเรียน ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบำล

        ค่ำสำรกรองเคร่ืองกรองน้ ำ

        ค่ำเคร่ืองหมำยสัญลักษณ์ของสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

     ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ

     ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

2. งบลงทุน บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

       05101-20  (1) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

                          แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู 4 เคร่ือง 128,800           บำท

       05101-33  (2) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน  (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

                          แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู 8 เคร่ือง 364,000           บำท

       05101-34  (3) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน  (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

                          แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 50,000 บีทียู 1 เคร่ือง 56,000             บำท

       05203-19  (4) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 120,000           บำท

                          ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง (รร.วัดยำยร่ม)

       05101-31  (5) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

                          แบบต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน ขนำด 40,000 บีทียู 1 เคร่ือง 49,500             บำท

       05105-33  (6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

                          (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) พร้อมโปรแกรม

                          ระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

                          ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510             บำท

       05133-40  (7) โต๊ะเรียนและเก้ำอ้ีเรียน (มอก.) ระดับ 4 

                          ส ำหรับนักเรียนช้ัน ป .1 60 ชุด 93,000             บำท

       โรงเรียนวัดยายร่ม

       โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)

1,765,420              

1,765,420              

65,328,520                           

21,357,000            

17,215,500            

2,800,000              

13,806,400            

609,100                

4,141,500              

1,765,420              
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      05198-48  (8) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ  

                         ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง 8,900               บำท

      05203-32  (9) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 120,000           บำท

                         ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 

       05101-32 (10) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน  (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 

                          แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู 5 เคร่ือง 161,000           บำท

       05105-50 (11) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

                          พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) 

                          แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 24,510             บำท

       05136-46  (12) เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก 2 เคร่ือง 29,200             บำท

       05143-5   (13) โต๊ะท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช ำนำญงำน, อำวุโส,  

                          ช ำนำญกำร 65 ชุด 585,000           บำท

3. งบเงินอุดหนุน บาท

    06104-2  (1) ทุนอำหำรกลำงวันนักเรียน 9,024,200         บำท

    06199-2  (2) ค่ำอำหำรเช้ำของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 19,020,000       บำท

4. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

    07109-1    (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนศูนย์วิชำกำรเขต 32,200             บำท

    07124-1    (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

                       โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 94,500             บำท

    07125-1    (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำประธำนกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือพัฒนำ

                       โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 25,900             บำท

    07126-1    (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำน

                       เพ่ือกำรเรียนรู้ 142,100           บำท

    07199-1    (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมครู 10,800             บำท

    07199-2    (6) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 10,000             บำท

    07199-3    (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ 

                       และหัวหน้ำหน่วยยุวกำชำด 226,000           บำท

    07199-4    (8) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเรียนฟรี เรียนดีอย่ำงมีคุณภำพ 

                       โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 3,804,000         บำท

    07199-5    (9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอนภำษำจีน 2,472,000         บำท

    07199-6  (10) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 5,436,000         บำท

       โรงเรียนวัดศาลาครืน

       โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)

       โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)

28,044,200            

14,161,900            



 

54

    07199-7  (11) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของเด็กและเยำวชน

                      เพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีดีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครตำมพระรำชด ำริ

                      สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

                      สยำมบรมรำชกุมำรี 50,000             บำท

    07199-8  (12) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรสอนในศูนย์ศึกษำ

                      พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 578,400           บำท

    07199-9  (13) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 180,000           บำท

    07199-10 (14) ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือกรุงเทพมหำนคร 56,200             บำท

    07199-11 (15) ค่ำใช้จ่ำยในพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมยุวกำชำดกรุงเทพมหำนคร 51,600             บำท

    07199-12 (16) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 406,800           บำท

    07199-13 (17) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรว่ำยน้ ำเป็น เล่นน้ ำได้ปลอดภัย 467,400           บำท

    07199-14 (18) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ 118,000           บำท
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 32,387,900   บาท

07101-1  (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมำณ 2564 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน

                 และค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

                 ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนกรกฎำคม 2564 15,952,100       บำท

07101-2  (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมำณ 2564 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน

                 และค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

                 ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2564 16,435,800       บำท

32,387,900                           


