
สํานักงานเขตสวนหลวง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยก

ขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุง

และฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และ

ทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณปูโภค และการกอสรางอื่น ๆ

การสาธารณปูการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมี

พิพิธภณัฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอน

หยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย 

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได การบังคับ

การใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ีไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม

 มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 2,150          เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานส่ิงแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 867             ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 80               รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูใน

ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 6 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 78,475         ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 230             ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 4,995          ราย

สํานักงานเขตสวนหลวง



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบยีน ฝายคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (16) - ขาราชการ (13)

- ลูกจางประจํา (12) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (2)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (11) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (11)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (351) - ลูกจางประจํา (36)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (189) - ลูกจางชั่วคราว (9)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (18) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (57) - ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (5)

- ลูกจางชั่วคราว (22) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (2)

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

ฝายการศกึษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (6)

- ลูกจางประจํา (2)

- ลูกจางชั่วคราว (-)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตสวนหลวง

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกจิ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 367,604,900   -                   367,604,900      

งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -               -                   -                   

งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ -               -                   -                   

งบประมาณเพื่อชดใชเงนิยืมเงินสะสม 31,174,300     -                   31,174,300        

398,779,200  -                  398,779,200     

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 366,810,100  บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 794,800        บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 516,300            บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 278,500            บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 201,867,630   201,867,630      

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 10,612,170     10,612,170        

งานปกครอง 352,000         352,000            

118,500         118,500            

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,308,800      1,308,800          

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 1,269,100      1,269,100          

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 3,325,100      3,325,100          

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 15,345,400     15,345,400        

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 1,155,800      1,155,800          

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายส่ิงปฏิกูล 16,948,900     16,948,900        

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 5,616,200      5,616,200          

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 5,544,400      5,544,400          

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 697,900         697,900            

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,464,400      1,464,400          

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผงัเมือง 3,900            3,900                

งานบํารุงรักษาซอมแซม 5,745,600      5,745,600          

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 3,720,600      3,720,600          

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 1,326,400      1,326,400          

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 29,612,100     29,612,100        

200,000         200,000            

278,500         278,500            

งานบริหารทั่วไปฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 465,700         465,700            

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 1,462,900      1,462,900          

97,800          97,800              

งานปองกันและควบคุมโรค 147,300         147,300            

สํานักงานเขตสวนหลวง

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

การจัดบริการของสํานักงานเขต

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 

โครงการครอบครัวรักการอาน 

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป
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100,000         100,000            

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 681,600         681,600            

งานงบประมาณโรงเรียน 58,136,200     58,136,200        

367,604,900  -                  367,604,900     

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนนุชวยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

31,174,300     -                   31,174,300       

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 31,174,300    -                  31,174,300       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบบคุลากร 163,355,700   34,776,000   3,735,930     201,867,630     

งบดําเนินงาน 96,062,710   10,467,500   106,530,210     

งบลงทุน 5,761,660   5,761,660         

งบเงินอุดหนุน 25,822,800     25,822,800       

งบรายจายอื่น 58,796,900         58,796,900       

รวมงบประมาณ 163,355,700  34,776,000  99,798,640  10,467,500  5,761,660  25,822,800    58,796,900        398,779,200     

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพื่อชดใชเงนิยืมเงินสะสม

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท 197,927,900   201,867,630   

เงินงบประมาณ บาท 197,927,900   201,867,630   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง 42,178          42,178          42,178          42,178          42,178          

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง 2,000            2,000            2,000            2,000            2,000            

จัดประชุมประชาคมเขต/

ประชุมอื่นๆ

คร้ัง 100               100               100              100               100               

ประชาสัมพันธ เรื่อง 1,800            1,800            1,800            1,800            1,800            

ดูแล บํารุงรกัษาอาคาร 

สถานที่ของเขต

ตร.ม. 19,150          19,150          19,150          19,150          19,150          

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

เรื่อง 3                  2                  2                  2                  2                  

รวมท้ังสิ้น บาท 6,279,588     10,612,170   -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 6,279,588     10,612,170   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

วัตถุประสงค : “เพื่ออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับ

สํานักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

บุคลากร เชน เงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงนิอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง 

ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว”

มอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรบัผิดชอบทางวินัย/

ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบ
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งานปกครอง - รหัส 1300002

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบรกิารทะเบียน มูลนิธิ 

สมาคม ศาลเจา

ราย 40                40                40                40                40                

รับบรกิารดานทะเบียนพาณิชย ราย 443               437               447              442               450               

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ 94                95                95                95                95                

อบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน

คน 50                50                50                50                50                

งานทะเบียนพาณิชย ราย 443               437               447              442               450               

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย 20                20                20                20                20                

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั

ราย/คร้ัง 5                  5                  5                  5                  5                  

งานดานยาเสพติด ราย 286               331               376              421               463               

รวมท้ังสิ้น บาท 2,831,112     352,000       -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 2,831,112     352,000       

เงินนอกงบประมาณ บาท

การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงาน

เกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยบุและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และ

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

การสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

วัตถุประสงค : “เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรอืน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มี รอยละ 65                

อาสาสมัครดําเนินการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

รวมท้ังสิ้น บาท 118,500       

เงินงบประมาณ บาท 118,500       

เงินนอกงบประมาณ บาท

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดมิ และรายใหมเพิ่มขึ้นชุมชน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มาตรฐานและ มีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

(ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก

ละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและ

ยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มี

118,500                      

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย 25,200          27,000          28,000          29,000          30,000          

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน

ราย 28,800          30,000          31,000          32,000          33,000          

บริการทะเบียนทั่วไป ราย 9,600            11,000          12,000          13,000          14,000          

ความพึงพอใจผูรับบริการ

ทะเบียนในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ 100               100               100              100               100               

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จใน

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 100               100               100              100               100               

การจัดทําและปรบัปรุง

ทะเบียนประวัติบุคคล

ที่มิไดมีสัญชาติไทย

ราย 9,000            10,000          11,000          12,000          13,000          

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ

นอกสถานที่

คร้ัง 400               500               600              700               800               

รวมท้ังสิ้น บาท 1,066,700     1,308,800     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 1,066,700     1,308,800     

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหนาที่กําหนดหนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสทิธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา สมาชิก

สภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

บริการทะเบียนทั่วไป
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย 15,000          15,000          15,000          15,000          15,000          

เขียนเช็คส่ังจาย ฉบับ 2,600            2,700            2,800            2,900            3,000            

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา 3,300            3,400            3,500            3,600            3,700            

บริหารงบประมาณของ

สํานักงานเขต

บาท 374,076,800   515,275,670   516,000,000   517,000,000   518,000,000   

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง 60                60                60                60                60                

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. 

และสํานักงานตรวจสอบภายใน

เรื่อง/ฉบับ  12 เรื่อง/

6,850 ฉบับ

 12 เรื่อง/

6,900 ฉบับ

 12 เรื่อง/

6,950 ฉบับ

 12 เรื่อง/

7,000 ฉบับ

 12 เรื่อง/

7,000 ฉบับ

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา

รอยละ 100               100               100              100               100               

ใหคําปรกึษา แนะนํา เกี่ยวกับ

การเงนิ การคลัง งบประมาณ

ราย 270               280               290              300               320               

รวมท้ังสิ้น บาท 1,253,700     1,269,100     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 1,253,700     1,269,100     

เงินนอกงบประมาณ บาท -              

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงนิและบัญช,ี ตรวจสอบฎีกา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการ

ดําเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงนิการคลัง

งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสนิใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงนิและจายเงิน

จากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และ

ดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงนิใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตอง

ตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ”
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย 2,000            2,000            5,000            5,000            5,000            

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย 1,000            1,000            2,500            2,500            4,000            

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย 30,800          31,800          34,300          36,800          39,300          

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีปาย

ราย 300               300               300              300               300               

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน

ราย 80                70                60                50                40                

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ราย 5,000            5,000            5,000            4,000            4,000            

ความพึงพอใจผูเสียภาษี 

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 100               100               100              100               100               

ดําเนินการยึดและ

อายัดทรัพยสิน

ราย 630               660               800              1,000            1,200            

รับอุทธรณการประเมิน

และคืนภาษีลดลง

รอยละ 

(จาก

จํานวน

รายของ

ปที่ผาน

มา)

-               -               -               -               -               

รวมท้ังสิ้น บาท 3,128,900     3,325,100     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 3,128,900     3,325,100     

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบ

ที่กฎหมายกําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน

คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหน่ึงโดยเฉพาะ”
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม. -               -               -               -               -               

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง 180 150 120 100 100

จัดประชุมภายใน คร้ัง 12 12 12 12 12

ประสานงานและรวมปฏิบัติ

งานกับหนวยงานหรือ

องคกรอื่น

คร้ัง 100 100 100 100 100

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ

ขนมูลฝอยและขนถายปฏิกูล

ราย 50,000 51,000 51,500 51,200 51,000

รวมท้ังสิ้น บาท 2,086,280     15,345,400   -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 2,086,280     15,345,400   

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับ

หนวยงานหรือสวนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหการดําเนินงานภายในฝายรกัษาความสะอาดโดยรวม ไดรบัการสนับสนุนใหประสบความสําเรจ็อยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”
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งานกวาดทําความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน 

ตรอก ซอย

ตร.กม. 27.03 27.03 27.03 27.03 27.03

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน 1 1 1 1 1

ทําความสะอาดชุมชน คร้ัง 132 132 132 132 132

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/คร้ัง 12/26 12/27 12/28 12/29 12/29

ความพึงพอใจผูสัญจรในพื้นที่

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 100 100 100 100 100

รวมท้ังสิ้น บาท 5,719,545     1,155,800     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 5,719,545     1,155,800     

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

และสถานที่จัดงานของสวนราชการและชุมชน ฯลฯ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 85,000 84,000 82,000 80,000 79,000

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง 2,500/1,300 2,500/1,300 2,500/1,300 2,500/1,300 2,500/1,300

บริการดดูไขมัน ลบ.ม./คร้ัง 350/100 350/100 350/100 350/100 350/100

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูด

ไขมัน

คัน/คัน 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2

ความพึงพอใจผูรับบริการขน

ถายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ 100               100               100              100               100               

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูด

ไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 100               100               100              100               100               

รวมท้ังสิ้น บาท 17,586,275   16,948,900   -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 17,586,275   16,948,900   

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขน

มูลฝอย จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางนํ้า และบรกิารสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยัง

ศูนยกําจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม” 
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งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม. 191,000         191,000         191,000        191,000         191,000         

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน 3,369            3,369            3,369            3,369            3,369            

รดนํ้า ลบ.ม. 90,720          90,720          90,720          90,720          90,720          

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย 8                  10                12                14                12                

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง 19                19                19                19                19                

รวมท้ังสิ้น บาท 5,281,400     5,616,200     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 5,281,400     5,616,200     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลางและ

ตนไมริมทางเทา ประดับตกแตงถนนตอนรบัอาคันตกุะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบรกิารตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรกัษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

ที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ”
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง 25                25                25                25                30                

สอบสวนดําเนินคดี คด/ีราย 280               280               280              280               300               

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(รถยนต)

คัน/คร้ัง 1,460            1,460            1,460            1,460            1,500            

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(จักรยานยนต)

คัน/คร้ัง 1,460            1,460            1,460            1,460            1,500            

รวมท้ังสิ้น บาท 1,642,700     5,544,400     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 1,642,700     5,544,400     

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจใหเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวน

ที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี

ผูกระทําผิด”
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน 1,460            1,460            1,460            1,460            1,500            

ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทําการคา

ในที่สาธารณะ

จุด/ราย -               -               -               -               -               

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรยีน/รองทุกข

เรื่อง 380               350               320              300               280               

ตรวจความปลอดภัยของ

ชุมชน/จุดเสี่ยง

จุด/ราย 5,475            5,475            5,475            5,475            5,500            

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน 528               528               528              528               530               

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน 1,095            1,095            1,095            1,095            1,100            

รวมท้ังสิ้น บาท 2,652,400     697,900       -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 2,652,400     697,900       

เงินนอกงบประมาณ บาท

ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภยั”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคบัการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบ

การคา หาบเร และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัตฯิ จัดชุดปฏิบัติการออก

ตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณทีี่พบผูกระทําความผิด  ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร
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งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา – รหัส 1300012

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรยีน เรื่อง 45                35                30                25                20                

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 9                  9                  9                  9                  9                  

สํารวจ ออกแบบ ประมาณ

ราคา ควบคุม

โครงการ 12                10                10                10                10                

รวมท้ังสิ้น บาท 894,088       1,464,400     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 894,088       1,464,400     

เงินนอกงบประมาณ บาท

ที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค :  “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธาใหเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวน

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสราง

อาคารดัดแปลงร้ือถอนอาคาร

ราย 320               330               335              340               350               

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร 

9 ประเภท

อาคาร 98                100               105              107               113               

พิจารณาอนุญาตดัดแปลง

รื้อถอนอาคาร

ราย 32                33                34                34                35                

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/

ถมดิน/ขุดดิน

ราย 25                30                30                35                40                

ตรวจสอบ/แกไข เรื่อง

รองทุกข/รองเรยีน

คร้ัง 350               320               300              290               310               

ระวังแนวเขตและตรวจสอบ

ที่สาธารณะ

คร้ัง 320               330               335              340               350               

รวมท้ังสิ้น บาท 7,988           3,900           -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 7,988           3,900           

เงินนอกงบประมาณ บาท

ถมดิน, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : "เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยายตัว

ของเมืองสอดคลองกับศกัยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุม

มีมาตรฐานและความปลอดภยัตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคบัใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

บริการเคร่ืองจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผวิจราจร ทางเทา คร้ัง 25                25                25                28                32                

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด 150               150               150              150               150               

ซอมแซม บํารุงรักษา 

ปายบอกชื่อซอย คลอง 

ถนน และกระจกโคง 

และสัญญาณจราจร

จุด 15                15                15                18                15                

ซอมแซม บํารุงรักษา

เครื่องจักรกล 

เครื่องสูบนํ้า ยานพาหนะ

คร้ัง 4                  4                  4                  4                  4                  

ดําเนินตรวจสอบ/แกไข

ขอรองทุกข, รองเรยีน

เรื่อง 340               300               280              260               240               

รวมท้ังสิ้น บาท 6,116,324     5,745,600     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 6,116,324     5,745,600     

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : "เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจร

ไดอยางสะดวก ปลอดภัย ดแูลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผวิจราจรดวยแอสฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/

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

สูบระบายนํ้า

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายนํ้า ฝา 250               250               250              200               200               

ลางทําความสะอาด ระบบทอ

ระบายนํ้า

เมตร 99,442          99,442          99,442          99,442          99,442          

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทาง

น้ําไหล

ตร.ม. 146,160         146,160         146,160        146,160         146,160         

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม - - - - -

ดําเนินตรวจสอบ/แกไข

ขอรองทุกข, รองเรยีน

เรื่อง 420               400               380              360               340               

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/

จุดออนน้ําทวม ในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ 90% 90% 90% 90% 90%

รวมท้ังสิ้น บาท 4,054,700     3,720,600     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 4,054,700     3,720,600     

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรบัการจัดการอยางเปนระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง

โดยจัดใหมีการระบายนํ้าจากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงนํ้าผิวดินผานระบบทอระบายนํ้า ระบบรวบรวมนํ้าเสีย คลอง

บึงรบันํ้า ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายนํ้า ระบบบอสูบน้ํา ปองกันนํ้าทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายนํ้า”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายนํ้า, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายนํ้า, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรพัยสิน (ชุมชน) รายการ 433               433               433              433               433               

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 15                13                12                11                10                

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย -               -               -               -               -               

จายเบ้ียผูพิการ ราย 1,800            1,750            1,780            1,800            1,820            

จายเบ้ียผูสูงอายุ ราย 19,000          19,000          19,200          19,400          19,600          

จายการจัดการศพผูสูงอายุตาม

ประเพณี

 150               150               150              150               150               

จายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด

ราย 510               520               530              540               550               

จัดประชุมคณะกรรมการ

สภาเยาวชนเขต

คร้ัง 6                  6                  6                  6                  6                  

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสงูอายุ

คร้ัง 4                  4                  4                  4                  4                  

รวมท้ังสิ้น บาท 743,760       1,326,400     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 743,760       1,326,400     

เงินนอกงบประมาณ บาท

ฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง,

ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพื้นที่ ชุมชน 45                45                45                45                45                

จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ แหง 29                29                29                29                29                

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน 130               110               100              90                85                

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย 290               330               380              420               440               

ประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง 12                12                12                12                12                

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน คร้ัง 45                45                45                45                45                

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน แหง 13                12                12                12                12                

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน -               -               -               -               -               

ผูใชบริการบานหนังสอื คน 15,000          15,800          16,600          17,300          18,000          

ผูใชบริการลานกีฬา คน 250,000         250,000         250,000        250,000         250,000         

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย 300               300               300              300               300               

จัดกิจกรรมวันสําคัญและ

สงเสรมิวัฒนธรรมประเพณี

คร้ัง 4                  4                  4                  4                  4                  

อนุมัตโิครงการที่ขอใชเงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.

โครงการ 10                30                40                50                55                

สงเสรมิการบริหารเงนิออม

ครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน

ราย 400               400               400              400               400               

ดําเนินการขับเคลื่อนดานยา

เสพติด

คร้ัง 60                63                63                63                63                

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการ

กองทุน

กองทุน 1                  -               -               -               -               

รวมท้ังสิ้น บาท 31,230,640   29,612,100   -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 31,230,640   29,612,100   

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทาง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเดก็กอนวัยเรียน

สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคบั รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกายเลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและ

สงเสรมิวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสอื, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการครอบครัวรักการอาน รหัส 1300017-07199-1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือ รอยละ 100               

ที่สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูตามอัธยาศัยที่ตรงตาม

ความตองการของประชาชน

รวมท้ังสิ้น บาท 200,000       

เงินงบประมาณ บาท 200,000       

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่

3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการ

พัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพื้นฐานรวมกันของครอบครัวในการมีสวนรวม

กิจกรรมรักการอานเพิ่มขึ้นในบานหนังสอืแตละแหงในพื้นที่เขตสวนหลวง รวม 5 แหง

200,000                      

(ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ รอยละ 5                  

และผูดอยโอกาสที่ไดรบั

สวัสดิการและการสงเคราะห

เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

รวมท้ังสิ้น บาท 278,500       

เงินงบประมาณ บาท 278,500       

เงินนอกงบประมาณ บาท

278,500                      

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1

ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดกิารสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ

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

กิจกรรมหลัก

ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดอืดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังน้ี กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครวัและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุและผูพิการ
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 400               390               380              370               350               

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 5                  5                  5                  5                  5                  

งานการออก/ตอใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจงตาม

พรบ. การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึง

การจดทะเบียนสนุัขและ

ออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง

ฉบับ 1,230            1,230            1,230            1,230            1,230            

รวมท้ังสิ้น บาท 526,500       465,700       -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 526,500       465,700       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

ของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสอืรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ

สุขาภิบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและ
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่

จําหนายอาหารสถานที่สะสม

อาหาร ตลาด แผงลอย

จําหนายอาหาร

คร้ัง 700               750               800              850               900               

การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพ

อาหาร+เก็บตัวอยางอาหาร

สงหองแลป+ตรวจรับรอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร)

คร้ัง 700               750               800              850               900               

การตรวจสุขลักษณะสถาน

ประกอบการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพใน 13 กลุม กิจการ 146

 ประเภท

คร้ัง 782               782               782              782               785               

การตรวจสอบเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมี

รั่ว การทํางานผิดกฎหมาย

คร้ัง 12                12                12                12                12                

การสงเสริมความรูดานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัยแก

ผูประกอบการ พนักงาน คนงาน

คร้ัง 12                12                12                12                15                

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

ดําเนินการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที”่

วัตถุประสงค :  “เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบ

ทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบปรุงและ

จําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจาก

สารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคกุคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดาน

สิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เคร่ืองชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษ

สุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าสาธารณะและประสานงาน
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไขขอ

รองเรยีน/เหตุราํคาญ

คร้ัง 400               390               380              370               375               

พิจารณาออก/ตออายุ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหาร สะสมอาหาร 

(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

ราย 120               120               120              120               130               

พิจารณาออก/ตออายุใบ

อนุญาตสถานประกอบกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ราย 782               782               782              782               785               

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงนํ้า

สาธารณะ

คร้ัง -               -               -               -               -               

รวมท้ังสิ้น บาท 1,173,800     1,462,900     -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 1,173,800     1,462,900     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตวัอยางอาหารที่ รอยละ 96                

ไดรับการสุมตรวจไมพบการ

ปนเปอนเชื้อโรค

รอยละของตวัอยางอาหารที่ รอยละ 98                

ไดรับการสุมตรวจไมพบการ

ปนเปอนสารพิษ

รวมท้ังสิ้น บาท 97,800         

เงินงบประมาณ บาท 97,800         

เงินนอกงบประมาณ บาท

ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธให

ความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรยีน และดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

97,800                        

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพด ี(Healthy

City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสรมิการตรวจเฝาระวังคณุภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก

ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพื่อสงเสริม
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน

ฌาปนสถาน

คร้ัง 20                20                20                20                20                

การตรวจสอบสถานที่

เลี้ยงสตัวและปลอยสัตว

คร้ัง 12                12                12                12                12                

รณรงค กําจัดและทําลาย

แหลงลูกน้ํายุงลาย

คร้ัง 135               135               135              135               135               

ลงพื้นที่ฉีดพนหมอกควัน

กําจัดยุง

คร้ัง 140               140               140              140               140               

ลงพื้นที่ฉีดวัคซนี ทําหมัน 

จับสุนัข

คร้ัง 20                20                20                20                20                

รณรงคปองกันการติด

เชื้อเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ

คร้ัง 3                  3                  3                  3                  3                  

ตรวจสอบ แนะนํา และ

ประชาสัมพันธ เพื่อควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ 

และโรคอุบัติใหม และ

แกไขเรื่องรองเรยีน

คร้ัง 10                10                10                10                10                

รวมท้ังสิ้น บาท -              147,300       -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท -              147,300       

เงินนอกงบประมาณ บาท

และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูรระบบการรักษา” 

งานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

วัตถุประสงค : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้ง

ใหประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย, รณรงคปองกันโรคตดิตอตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหาร

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300020-07199-4

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมี รอยละ 60                

 ภูมิคุมกันยาเสพติด

รวมท้ังสิ้น บาท 100,000       

เงินงบประมาณ บาท 100,000       

เงินนอกงบประมาณ บาท

(ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและ

ยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มี

มาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน

กิจกรรมหลัก

100,000                      

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

 รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง -               -               -               -               

จัดประชุมภายในฝายการ

ศึกษาและโรงเรยีนในสังกัด

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

คร้ัง 12                12                12                12                12                

โรงเรยีนที่อยูในความดูแล โรงเรียน 8                  8                  8                  8                  8                  

จํานวนนักเรียน คน 5,000            4,950            4,900            4,850            4,800            

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง 130               130               130              130               130               

รวมท้ังสิ้น บาท 2,233,090     681,600       -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 2,233,090     681,600       

เงินนอกงบประมาณ บาท

สถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ ดําเนินการเร่ืองรองทุกข 

ผูบริหาร และเด็กที่มีอายคุรบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

วัตถุประสงค :  “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษา

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝาย

ในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบาย

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

การจัดประชุมผูบรหิารสถานศกึษาจัดประชุมคร ูจัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหา

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน 3,400            3,350            3,300            3,250            3,200            

นักเรียน ม.1-ม.3 คน 1,300            1,250            1,200            1,150            1,100            

นักเรียน ม.4-ม.6 คน 350               345               340              335               330               

สอนวายนํ้า คน 454               450               445              440               435               

อบรมนายหมูลูกเสือและ

ยุวกาชาด

คน 200               200               200              200               200               

สนับสนุนอาหารกลางวัน

ของนักเรียนมัธยม

มื้อ 200               200               200              200               200               

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ 200               200               200              200               200               

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง 32                32                32                32                32                

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.ม. 38,600          38,600          38,600          38,600          38,600          

รวมท้ังสิ้น บาท 49,682,710   58,136,200   -              -              -              

เงินงบประมาณ บาท 49,682,710   58,136,200   

เงินนอกงบประมาณ บาท

นําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล

หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรียนไดรับ

การชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสรมิหลักสูตร ซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและ

จิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อบํารุงรักษาสถานศกึษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพคร,ู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรยีน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหนักเรยีนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียน
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งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1 เงินเดือน 47,272,400           บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,734,400             บาท

01106-1 เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 321,600                บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดอืนของขาราชการ 753,600                บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 54,300                 บาท

01109-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 25,700                 บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 105,412,000          บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 3,961,600             บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,741,300             บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 1,078,800             บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 25,430,900           บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 3,549,100             บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 5,796,000             บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 69,500                 บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,813,430             บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,746,000             บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 107,000                บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

201,867,630                         

201,867,630.00   

51,162,000         

112,193,700       

34,776,000         

สํานักงานเขตสวนหลวง

367,604,900                         

3,735,930          
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา

ความปลอดภัย คาจางทําความสะอาดอาคาร

คาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุไฟฟา 

ประปา งานบาน งานครวั และงานสวน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05101-1 (1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง)

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง 33,500                 บาท

05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 6 เครื่อง 153,060                บาท

05105-3 (3) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 38,510                 บาท

05105-6 (4) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 3 เครื่อง 26,700                 บาท

05105-7 (5) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด  Network

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

1,038,600          

3,990,800          

1,759,270          

1,759,270          

1,759,270          

10,612,170                           

8,852,900          

4,862,100          

461,100             

3,362,400          
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05142-5 (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 1 คัน 1,358,000             บาท

05199-10 (7) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม

100 นิ้ว 1 จอ 12,900                 บาท

05199-11 (8) เกาอี้หองประชุม 21 ตัว 67,200                 บาท

05199-12 (9) เกาอี้หองประชุมสําหรับประธาน 1 ตัว 7,500                   บาท

05199-13 (10) ชุดรับแขก (โซฟา) 1 ชุด 25,000                 บาท

05199-9 (11) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA

 ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง 26,900                 บาท
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งานปกครอง บาท

งบรายจายอื่น บาท

07110-1 คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรอืน 352,000                บาท

352,000             

352,000                               



35

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา

และสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 118,500                บาท

118,500                               

118,500             
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล คาซอมแซม

ครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุนํ้ามัน

เชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05101-1 เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง)

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง 214,400                บาท

272,000             

214,400             

214,400             

1,308,800                             

1,094,400          

1,094,400          

400,500             

421,900             

214,400             
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย คาโทรศพัท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05101-2 (1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง)

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง 47,200                 บาท

05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ 

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510                 บาท

05199-3 (3) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด  ทําลายคร้ังละ

30 แผน 1 เครื่อง 69,900                 บาท

438,090             

168,000             

142,610             

142,610             

142,610             

1,269,100                             

1,126,490          

958,490             

294,400             

226,000             
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล คาซอมแซม

ยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network 

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

05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GAWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,530                 บาท

86,530              

86,530              

86,530              

3,238,570          

625,970             

126,000             

213,800             

286,170             

2,612,600          

3,325,100                             
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล คาซอมแซม

ยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05101-1 (1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง)

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 40,000 บีทียู 4 เครื่อง 234,000                บาท

05101-5 (2) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง 40,900                 บาท

05143-2 (3) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, 

ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 11 ชุด 99,000                 บาท

05218-4 (4) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000                บาท

484,900             

13,611,200         

549,000             

473,500             

226,800             

484,900             

484,900             

15,345,400                           

14,860,500         

14,633,700         
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งานกวาดทําความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด

คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดุปองกัน

อุบัติภัย คาเครื่องแตงกาย

1,155,800                             

1,155,800          

1,155,800          

1,155,800          
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเคร่ืองจักรกล

และเครื่องทุนแรง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ คาเคร่ืองแบบชุด

ปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ในชุมชน 440,300                บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย

อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน 50,000                 บาท

16,458,600         

16,458,600         

3,606,000          

446,100             

12,406,500         

490,300             

16,948,900                           



42

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเคร่ืองจักรกล

และเครื่องทุนแรง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุง

รักษาตนไม คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05122-2 (1) เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 5 เครื่อง 47,500                 บาท

05199-1 (2) เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว 5 เครื่อง 55,000                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรกัษา ปรับปรงุและ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000,000             บาท

102,500             

102,500             

102,500             

1,000,000          

5,616,200                             

4,513,700          

4,513,700          

1,113,500          

303,100             

3,097,100          
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ บาท

คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงาน คาเคร่ืองแตงกาย

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05101-3 (1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน  (ราคารวมคาติดต้ัง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง 47,200                 บาท

05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ 

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,530                 บาท

05105-4 (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network

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

05119-5 (4) เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา  สงเอกสารได

คร้ังละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000                 บาท

05208-1 (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 1 คัน 885,900                บาท

1,033,530          

4,510,870          

4,379,400          

10,800              

120,670             

1,033,530          

1,033,530          

5,544,400                             

4,510,870          
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเคร่ืองจักรกล

และเครื่องทุนแรง

2. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

697,900                               

697,900             

697,900             

67,900              

630,000             
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งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05105-10 (1) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด  Network

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

05105-9 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ

GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020                 บาท

68,820              

68,820              

68,820              

1,464,400                             

1,395,580          

1,395,580          

998,400             

66,800              

330,380             
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาเคร่ืองแตงกาย

3,900                

3,900                                  

3,900                

3,900                
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ

สิ่งสาธารณประโยชน คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวน

กรุงเทพมหานคร BEST คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุกอสราง ฯลฯล

2. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน  ตรอก

ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000             บาท

3,000,000          

5,745,600                             

2,745,600          

2,745,600          

828,900             

1,916,700          
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายนํ้า

คาเคร่ืองแตงกาย ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

612,300             

16,300              

3,720,600                             

3,720,600          

3,704,300          

1,120,200          

1,971,800          
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยงและ

คาพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

115,300             

246,500             

69,600              

1,326,400                             

1,326,400          

1,256,800          

895,000             
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเดก็ คาตอบแทน

อาสาสมัครบานหนังสือ คาตอบแทนกรรมการชุมชน

1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล คารับรอง

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาอาหารกลางวันและคาอาหาร

เสริม (นม) คาหนังสือวารสารบานหนังสือ

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

คาครุภัณฑ บาท

05101-1 (1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน  (ราคารวมคาติดต้ัง)

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง 175,500                บาท

05101-4 (2) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน  (ราคารวมคาติดต้ัง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 53,600                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการชุมชน 3,300,000             บาท

07103-1 (2) คาใชจายในการสงเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมฤดูรอน 730,000                บาท

07103-2 (3) คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได 98,200                 บาท

07199-10 (4) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ  ชีวิตม่ันคง 20,000                 บาท

07199-14 (5) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000                บาท

07199-2 (6) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน

ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600                บาท

07199-3 (7) คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 352,100                บาท

9,445,000          

15,257,600         

441,900             

4,238,500          

229,100             

229,100             

229,100             

29,612,100                           

19,938,000         

19,938,000         
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07199-4 (8) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ

ลานกีฬา 1,997,600             บาท

07199-5 (9) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่

ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 585,200                บาท

07199-6 (10) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรกัษ

 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 500,000                บาท

07199-7 (11) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเดก็และ

 เยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000                บาท

07199-8 (12) คาใชจายในการดําเนินงานศนูยบริการและ

 ถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 115,100                บาท

07199-9 (13) คาใชจายศนูยประสานงานธนาคารสมอง

 ของกรุงเทพมหานคร 10,000                 บาท

07199-13 (14) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเดก็

 กอนวัยเรยีนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน

 กรุงเทพมหานคร 475,200                บาท
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โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครวัรักการอาน 200,000                บาท

200,000                               

200,000             

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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แผนงานบรูณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุและคนพิการ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-11 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห

ชวยเหลือเด็ก สตร ีครอบครวัผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุและคนพิการ 278,500                บาท

278,500             

278,500                               

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน

หลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร ฯลฯ

11,700              

91,000              

363,000             

465,700                               

465,700             

465,700             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

1.2 คาวัสดุ บาท

คาตัวอยางอาหาร

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดสีะอาด ปลอดภัย 165,100                บาท

1,258,200          

39,600              

165,100             

1,462,900                             

1,297,800          

1,297,800          
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 97,800                 บาท

97,800                                 

97,800              
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 147,300                บาท

147,300             

147,300                               
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000                บาท

100,000                               

100,000             
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุนํ้ามันเชื้อ

เพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 8,700                   บาท

07103-3 (2) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

ศูนยวิชาการเขต 28,600                 บาท

644,300             

644,300             

302,000             

66,000              

276,300             

37,300              

681,600                               
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร คานิตยภตั

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมายามรกัษาความปลอดภัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คาซอมแซม

โรงเรยีน คาจางเหมาทําความสะอาดในโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุ 

อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว ของเดก็อนุบาล

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

2.1 คาครุภัณฑ บาท

โรงเรียนวัดปากบอ

05203-18 (1) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

 ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เคร่ือง 120,000                บาท

05218-17 (2) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000                บาท

โรงเรียนคลองกลันตัน

05218-12 (3) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000                บาท

2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก 488,000                บาท

- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรยีน 1

ตามแบบ ขสล. 1/66

3,383,400          

1,640,000          

1,640,000          

342,000             

1,298,000          

58,136,200                           

18,482,600         

15,099,200         

4,128,000          

10,319,300         

651,900             
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05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน 311,000                บาท

- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรยีน 3

ตามแบบ ขสล. 3/66

05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ 499,000                บาท

- ปรับปรุงเสาธงชาติบริเวณเวทีกิจกรรม

- สรางโครงหลังคาสเตนเลสกันสาด

ชั้น 2 - 3 อาคารเรียน 5

- ปรับปรุงพื้นหองเรยีน อาคารเรียน 1 - 5

ตามแบบ ขสล. 5/66

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 10,837,800           บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 14,985,000           บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-2 (1) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ

สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยวุกาชาด 113,000                บาท

07124-1 (2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 74,700                 บาท

07125-1 (3) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 19,100                 บาท

07126-1 (4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู 104,800                บาท

07199-1 (5) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 5,000                   บาท

07199-10 (6) คาใชจายในพิธีทบทวนคาํปฏิญาณตนและ

สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200                 บาท

07199-11 (7) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600                 บาท

07199-12 (8) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรยีนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 379,900                บาท

07199-13 (9) คาใชจายโครงการวายนํ้าเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย 295,100                บาท

07199-14 (10) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 40,000                 บาท

07199-2 (11) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 

 อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2,997,000             บาท

12,190,800         

25,822,800         
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07199-3 (12) คาใชจายในการสอนภาษามลายู 144,000                บาท

07199-4 (13) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 2,316,000             บาท

07199-5 (14) คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ 1,152,000             บาท

07199-6 (15) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3,900,000             บาท

07199-7 (16) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ

 เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 50,000                 บาท

07199-8 (17) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย

 ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 402,400                บาท

07199-9 (18) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน

 สังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000                 บาท
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งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

เปนเงนิเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือน กรกฎาคม 2564 15,617,700           บาท

07101-2 (2) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

เปนเงนิเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือน สิงหาคม 2564 15,556,600           บาท

31,174,300                           

31,174,300         


