
          สํานักงานเขตวัฒนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยก

ขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุง

และฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 

          สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และ

ทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณปูโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ 

การสาธารณปูการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมี

พิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอน

หยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย 

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได 

การบังคบัการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม 

มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 2,500            เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 576              ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100              รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูใน 100 ครั้ง

  ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 261              ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 80                ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 7,132            ราย

สํานักงานเขตวัฒนา



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (15) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (10) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

- ลูกจางช่ัวคราว (2) - ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (1)

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (11) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (320) - ลูกจางประจํา (44)

- ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (211) - ลูกจางช่ัวคราว (3)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

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

- ลูกจางประจํา (32) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางช่ัวคราว (5) - ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (2)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (15)

- ลูกจางประจํา (18)

- ลูกจางช่ัวคราว (25)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตวัฒนา

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล



1

ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 331,516,100     331,516,100     

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                  -                  

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                  -                  

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม 26,813,800       26,813,800       

    358,329,900                    -       358,329,900

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 330,873,100    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 643,000          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 417,500           บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 225,500           บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 188,263,400     188,263,400     

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 17,331,900       17,331,900       

งานปกครอง 117,700           117,700           

63,800             63,800             

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,085,200        1,085,200        

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 948,600           948,600           

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 5,958,300        5,958,300        

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 34,355,400       34,355,400       

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 418,200           418,200           

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 7,573,400        7,573,400        

งานดูแลสวนและพื้นที่สเีขียว 4,641,800        4,641,800        

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 5,227,200        5,227,200        

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 225,000           225,000           

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,467,400        1,467,400        

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง 148,000           148,000           

งานบํารุงรักษาซอมแซม 7,681,500        7,681,500        

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 2,106,100        2,106,100        

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 1,619,800        1,619,800        

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 7,579,400        7,579,400        

120,000           120,000           

225,500           225,500           

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 1,385,500        1,385,500        

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 985,900           985,900           

133,700           133,700           

งานปองกันและควบคุมโรค 62,500             62,500             

100,000           100,000           

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 960,500           960,500           

งานงบประมาณโรงเรียน 40,730,400       40,730,400       

331,516,100    -                  331,516,100    รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

การจัดบริการของสํานกังานเขต

สํานักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

โครงการครอบครวัรักการอาน

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตร ีครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสงูอายุและคนพิการ

 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
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ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

- - -

- - -

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

- - -

- - -

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

26,813,800       26,813,800      

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 26,813,800      -                  26,813,800      

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนนุ รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 151,127,900   33,984,100   3,151,400      188,263,400    

งบดําเนินงาน 92,521,900    12,635,800  105,157,700    

งบลงทุน 5,425,700     5,425,700       

งบเงินอดุหนุน 14,558,200       14,558,200      

งบรายจายอื่น 44,924,900        44,924,900      

รวม

งบประมาณ   151,127,900   33,984,100    95,673,300   12,635,800     5,425,700       14,558,200        44,924,900     358,329,900

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

งบบุคลากร เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น 

และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท     188,400,300     188,263,400

เงินงบประมาณ บาท     188,400,300     188,263,400

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค: “เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเก่ียวกับสวนราชการอ่ืนที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับ

มอบหมายและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง            29,841            29,900            29,500          29,500       30,000

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง              2,081              2,000              2,000            2,000         2,050

จัดประชุมประชาคมเขต/ ครั้ง                  30                  30                  30                30             35

ประชุมอ่ืนๆ

ประชาสัมพันธ เรื่อง              1,080              1,000              1,000            1,000         1,050

ดูแล บํารุงรกัษาอาคาร  ตร.ม. 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010

สถานที่ของเขต

ปฏิบัติงานดาน  เรื่อง                    7                    5                    5                  5               5

ความรบัผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

รวมทั้งสิ้น บาท     15,515,420     17,331,900                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท     15,515,420     17,331,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

สํานักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : "เพ่ือแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวใน

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเร่ืองรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค: “เพ่ือรกัษาความสงบเรยีบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรยีบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงาน

เก่ียวกับสวนราชการอ่ืนที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง

และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ  ราย                120                125                130               135           140

สมาคม ศาลเจา

รับบริการดานทะเบียน ราย                495                450                450               450           500

พาณิชย

ความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ 95 95 95 95 95

ทะเบียนในระดับ 

มาก-มากที่สุด

อบรมอาสาสมัครปองกันภัย คน                   -                    50                  50                50             50

ฝายพลเรือน

งานทะเบียนพาณิชย ราย                155                160                165               170           180

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                  30                  40                  45                60             60

งานปองกันและบรรเทา ราย/ครั้ง 42 ราย 35 ราย 35 ราย 35 ราย 40 ราย

สาธารณภัย

งานดานยาเสพติด ราย                147                155                160               170           180

รวมทั้งสิ้น บาท         853,280         117,700                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท         853,280         117,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



5

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรงุเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพ่ิมข้ึนชุมชนละ 

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มี รอยละ  - 65 - - -

อาสาสมัครดําเนินการ

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท  - 63,800           -  -  - 

เงินงบประมาณ บาท 63,800          

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรงุเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

63,800                          

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

กิจกรรมหลัก
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหนาที่กําหนดหนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน,

บริการทะเบียนทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย            30,280            30,800            31,200          31,700       32,300

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว ราย            14,370            14,659            14,950          15,249       15,900

ประชาชน

บริการทะเบียนทั่วไป ราย              2,594              2,714              2,849            2,989         3,200

ความพึงพอใจผูรับบริการ  รอยละ                  95                  95                  95                95             95

ทะเบียนในระดับ 

มาก-มากที่สุด

ความพึงพอใจผูรับบริการ  รอยละ                  95                  95                  95                95             95

จุดเดียวเบ็ดเสรจ็ในระดับ

มาก-มากที่สุด

การจัดทําและปรับปรงุ  ราย            32,500            34,800            36,500          38,650       40,200

ทะเบียนประวัติบุคคล

ที่มิไดมีสัญชาติไทย

การออกตรวจ ปฏิบัติ ครั้ง                200                200                200               200           200

ราชการนอกสถานที่

รวมทั้งสิ้น บาท       1,023,100       1,085,200                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       1,023,100       1,085,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการ

ดําเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครฐัของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลัง

งบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรบัเงินและจายเงิน

จากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และ

ดํารงรกัษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสิน

ใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย 6,764 6,800 6,900 7,000 7,100

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ 2,781 2,800 2,900 3,000 3,100

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา 3,114 3,270 3,500 3,600 3,700

บริหารงบประมาณของ บาท 341,754,000 362,000,000 384,000,000 407,000,000 431,000

สํานักงานเขต

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง 13 13 13 13 13

จัดทํารายงานงบเดือนสง เรื่อง/ฉบับ 24 24 24 24 24

สตง. และสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

จัดทํารายงานการเงิน  รอยละ 95 95 95 95 95

เสร็จทันภายในกําหนดเวลา

ใหคําปรึกษา แนะนํา   ราย 50 50 50 50 60

เก่ียวกับการเงิน 

การคลัง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น บาท 970,400         948,600                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท         970,400 948,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

วัตถุประสงค: “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรงุเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบ

ที่กฎหมายกําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน

คาธรรมเนียม คาเชาทรพัยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

สิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย                    2                    2                    2                  2               2

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย                150                150                150               150           150

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย            40,000            40,000            40,000          40,000       40,000

ออกหนังสือเตือนผูคาง ราย                200                200                200               200           200

ยื่นภาษีปาย

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น  ราย                    5                    5                    5                  5               5

ภาษีบํารุงทองที่/

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น ราย                   -                     -                     -                   -   

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ความพึงพอใจผูเสียภาษี รอยละ                  90                  90                  90                90             90

ในระดับมาก-มากที่สุด

ดําเนินการยึดและ ราย                   -                     -                     -                   -   

อายัดทรัพยสิน

รับอุทธรณการประเมินและ รอยละ                  90                  90                  90                90             90

คืนภาษีลดลง (จาก

รายของป

ที่ผานมา)

รวมทั้งสิ้น บาท       5,897,000       5,958,300                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       5,897,000       5,958,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.                176                176                176               176           176

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                576                435                420               410           380

จัดประชุมภายใน ครั้ง                  12                  12                  12                12             12

ประสานงานและรวม ครั้ง                180                200                210               220           260

ปฏิบัติงานกับหนวยงาน

หรือองคกรอ่ืน

การจัดเก็บคาธรรมเนียม ราย              6,250              6,750              7,320            7,500         8,500

เก็บขนมูลฝอยและ

ขนถายปฏิกูล

รวมทั้งสิ้น บาท       2,960,410     34,355,400                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       2,960,410     34,355,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงานรวมกับ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ” 

และสถานที่จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตร.กม.                  12                  12                  12                12             12

ตรอก ซอย

จํานวนรถกวาดและดูดฝุน คัน/คัน                   -                     -                     -                   -   

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง                320                330                340               350           350

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญแหง/ครั้ง  17 แหง/  17 แหง/  17 แหง/  17 แหง/  17 แหง/

 34 ครั้ง  34 ครั้ง  34 ครั้ง  34 ครั้ง  34 ครั้ง

ความพึงพอใจผูสัญจร รอยละ                  90                  90                  90                90             90

ในพ้ืนที่ระดับมาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท       3,589,790         418,200                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       3,589,790         418,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สําคัญ
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมี

การเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานรมิคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน

และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน            95,000            96,500            97,000          98,000       99,000

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง 4,117/1,278 5,000/1,500 6,000/1,750 6,000/1,750 7000/1,950

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./ครั้ง 1,288/208 2,000/300 2,000/300 2,000/300 3,000/350

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล คัน/คัน 9 9 9 9 9

และดูดไขมัน

ความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ 95 95 95 95 95

ขนถายสิ่งปฏิกูล

ในระดับมาก-มากที่สุด

ความพึงพอใจผูใชบริการ รอยละ 95 95 95 95 95

ดูดไขมัน ในระดับ

มาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท     31,281,200       7,573,400                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท     31,281,200       7,573,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง

และตนไมรมิทางเทา ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน 

สวนราชการ ที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.           148,788           148,788           148,788         148,788     148,788

ตัดแตงก่ิงตนไม ตน              1,345              1,345              1,345            1,345         1,345

รดน้ํา ลบ.ม.            26,000            26,000            26,000          26,000       26,000

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                  55                  55                  55                55             55

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง                  36                  36                  36                36             36

รวมทั้งสิ้น บาท       4,276,500       4,641,800                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       4,276,500       4,641,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรกัษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



13

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝาย

ในสวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เก่ียวของกับงานนิติการ และสอบสวน

ดําเนินคดี ผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                  20                  20                  20                20             20

สอบสวนดําเนินคดี คด/ีราย 4,915 4,000 3,500 3,000 2,800

ควบคุมการใชยานพาหนะ  คัน/ครั้ง 5 คัน/120 ครั้ง 5 คัน/120 ครั้ง 5 คัน/120 ครั้ง 5 คัน/120 ครั้ง 5 คัน/120 ครั้ง

(รถยนต)

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน/ครั้ง 2 คัน/144 ครั้ง 2 คัน/144 ครั้ง 2 คัน/144 ครั้ง 2 คัน/144 ครั้ง 2 คัน/ 144 ครั้ง

(จักรยานยนต)

รวมทั้งสิ้น บาท       1,801,560       5,227,200                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       1,801,560       5,227,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของ

ผูประกอบการคา หาบเร และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ 

จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพ้ืนท่ี ตักเตือน จับกุมในกรณทีี่พบผูกระทําความผิด  ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษ

ในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน  2,920 ชม./  2,920 ชม./  2,920 ชม./  2,920 ชม./  2,920 ชม./

 219 คน  219 คน  219 คน  219 คน  219 คัน

ดูแลพ้ืนที่ผอนผันเพ่ือ จุด/ราย                   -                     -                     -                   -   

ทําการคาในที่สาธารณะ

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข เรื่อง                632                600                550               500           500

ขอรองเรียน/รองทุกข

ตรวจความปลอดภัยของ จุด/ราย  1,095 จุด/  1,095 จุด/  1,095 จุด/  1,095 จุด/  1,095 จุด/

ชุมชน/จุดเสี่ยง  1,095 ราย  1,095 ราย  1,095 ราย  1,095 ราย  1,095 ราย

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน  730 ชม./  730 ชม./  730 ชม./  730 ชม./  730 ชม./

 730 คน  730 คน  730 คน  730 คน  730 คน

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน  7,825 ชม./  7,825 ชม./  7,825 ชม./  7,825 ชม./  7,825 ชม./

 3,650 คน  3,650 คน  3,650 คน  3,650 คน  3,650 คน

รวมทั้งสิ้น บาท       3,271,140         225,000                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       3,271,140         225,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการ” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข / เรื่อง                    5                  10                  10                10             15

รองเรยีน

ควบคุมการใชยานพาหนะ  คัน                    6                    6                    6                  6               6

สํารวจ ออกแบบ ประมาณ โครงการ                  10                    5                    5                  5             10

ราคา ควบคุม

รวมทั้งสิ้น บาท         752,880       1,467,400                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท         752,880       1,467,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค: "เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและ

การขยายตัวของเมืองสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะ

ที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรกุล้ํา    

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”     

ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสราง ราย                145                159                175               193           230

อาคารดัดแปลง 

รื้อถอนอาคาร

ตรวจสอบอาคารดาน  อาคาร                251                270                275               280           300

ความปลอดภัยอาคาร 

9 ประเภท

พิจารณาอนุญาตดัดแปลง ราย                  58                  63                  70                77             85

รื้อถอนอาคาร

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ราย                  15                  16                  18                20             25

ทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/

ถมดิน/ขุดดิน

ตรวจสอบ/แกไข  ครั้ง                102                103                104               105           110

เรื่องรองทุกข/รองเรยีน

ระวังแนวเขตและตรวจสอบ ครั้ง                177                177                178               178           180

ที่สาธารณะ

รวมทั้งสิ้น บาท         447,190         148,000                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท         447,190         148,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค: "เพ่ือดูแลซอมแซม บํารงุรกัษาทางเทาและพ้ืนผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสัญจร

ไดอยางสะดวก ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารงุรกัษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได” 

บริการเคร่ืองจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                  80                  80                  80                80             80

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                  90                100                100               100           120

ซอมแซม บํารุงรกัษา ปาย   จุด                   -                     -                     -                   -   

บอกชื่อซอย คลอง

ถนน และกระจกโคง

และสัญญาณจราจร

ซอมแซม บํารุงรกัษา    ครั้ง                    2                    2                    2                  2               2

เครื่องจักรกล

เครื่องสูบน้ํา ยานพาหนะ

ดําเนินตรวจสอบ/แกไข   เรื่อง                336                350                350               350           370

ขอรองทุกข ,รองเรยีน

รวมทั้งสิ้น บาท       3,461,530       7,681,500                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       3,461,530       7,681,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอ่ืน ๆ ไดรบัการจัดการอยางเปนระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง

โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรอืสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย

คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรกัษาระบบทอระบายน้ํา”    

สูบระบายน้ํา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                225                225                225               225           225

ลางทําความสะอาด  เมตร            31,297            32,000            32,500          33,000       34,000

ระบบทอระบายน้ํา

เก็บวัชพืช, ขยะ,  ตร.ม.           103,750           104,000           104,000         104,000     104,000

เปดทางน้ําไหล

ขุดลอกคลอง เมตร/            13,415            13,415            13,415          13,415       13,415

ลบ.ม.

ดําเนินตรวจสอบ/   เรื่อง                235                250                250               250           260

แกไขขอรองทุกข, 

รองเรยีน

ความพึงพอใจผูใช  รอยละ                  60                  60                  60                60             60

ทางสัญจร/จุดออนน้ําทวม

ในระดับมาก-มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น บาท       2,088,500       2,106,100                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       2,088,500       2,106,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุน

การบริหารจัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการ”

รับจดแจง, ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจและเย่ียมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรพัยสิน  รายการ                    8                    6                    5                  6               6

(ชุมชน)

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                    1                    1                    1                  1               1

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย                   -                     -                     -                   -   

จายเบี้ยผูพิการ ราย                800                900              1,000            1,100         1,150

จายเบี้ยผูสูงอายุ ราย            12,121            13,121            14,121          15,121       16,121

จายการจัดการศพผูสูงอายุ                   10                  10                  10                10             25

ตามประเพณี

จายโครงการเงินอุดหนุน  ราย                447                547                647               747           847

เพ่ือการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด

จัดประชุมคณะกรรมการ  ครั้ง                    2                    2                    2                  2               2

สภาเด็กและเยาวชน 

เขตวัฒนา

จัดประชุมแผนพัฒนา ครั้ง                   -                     -                     -                   -               -   

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

รวมทั้งสิ้น บาท         854,700       1,619,800                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท         854,700       1,619,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค: “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคา

ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรยีมความพรอมเด็ก

กอนวัยเรยีน สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”       

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑทองถ่ิน, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                  16                  16                  16                16             16

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนที่ แหง                    4                    4                    4                  4               4

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน            16,400            16,450            16,500          16,550       16,600

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย                   -                     -                     -                   -   

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                  12                  12                  12                12             12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน ครั้ง                320                320                320               320           320

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                    2                    2                    2                  2               2

ผูเขารวมกิจกรรม คน            11,850            12,000            12,150          12,300       12,450

ออกกําลังกาย

ผูใชบริการบานหนังสือ คน 12,200 12,800 13,400 14,000 14,600

ผูใชบริการลานกีฬา คน            82,000            84,500            87,000          89,500       92,000

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย                   -                  240                240               240           240

จัดกิจกรรมวันสําคัญและ ครั้ง                   -                      3                    3                  3               4

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงิน  โครงการ                    6                    6                    6                  6               6

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ กทม.

สงเสริมการบริหารเงินออม ราย                800                800                800               800           800

ครอบครัวและแกไขปญหา

หนี้สิน

ดําเนินการขับเคลื่อน  ครั้ง                  32                  32                  32                32             32

ดานยาเสพติด

ดําเนินการกองทุน กองทุน                    1                    1                    1                  1               1

สวัสดิการชุมชน

รวมทั้งสิ้น บาท       7,731,600       7,579,400                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       7,731,600       7,579,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรงุเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการครอบครัวรักการอาน - รหัส 1300017-07199-2

วัตถุประสงค

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบรหิารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.3 

การศึกษา สําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการ

พัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่ สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนที่

กรงุเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรบัเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพ้ืนฐานรวมกันของครอบครวัในการ

มีสวนรวมกิจกรรมรกัการอานเพ่ิมขึ้นในบานหนังสือแตละแหงในพ้ืนที่เขตวัฒนา รวม 3 แหง

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวน รอยละ  -                100  -  -  - 

บานหนังสือที่สามารถจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ตามอัธยาศัยที่ตรงตาม

ความตองการของประชาชน

รวมทั้งสิ้น บาท  -         120,000  -  -  - 

เงินงบประมาณ บาท         120,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

120,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุและคนพกิาร - รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบรหิารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1 

ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับ

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสกลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพ่ิมข้ึน 

(ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

กิจกรรมหลัก

ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ 

และผูพิการ

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ รอยละ  -                    5  -  -  - 

คนพิการ และผูดอยโอกาส

ที่ไดรับสวัสดิการและการ

สงเคราะหเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบ

กับปที่ผานมา

รวมทั้งสิ้น บาท  - 225,500         -  -  - 

เงินงบประมาณ บาท 225,500        

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

225,500                         
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรบัรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย

ที่เก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 350 350 350 350 350

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 2 2 2 2 1

งานการออก/ตอใบอนุญาต/ ฉบับ              2,682              2,682              2,682            2,682         2,682

หนังสือรบัรองการแจง

ตาม พรบ.การสาธารณสุข

และกฎหมายที่เก่ียวของ

รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข

และออกบัตรประจําตัว

สัตวเลี้ยง

รวมทั้งสิ้น บาท         531,180       1,385,500                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท         531,180       1,385,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค:  “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการ

ประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ 

ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปน

อันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนาย

แอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหา

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพ้ืนที่”

ดําเนินการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่ ครั้ง 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741

จําหนายอาหาร สถานที่

สะสมอาหาร ตลาด

แผงลอยจําหนายอาหาร

การตรวจสอบความ ครั้ง 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741

ปลอดภัยดานอาหาร 

(ตรวจคุณภาพอาหาร +

เก็บตัวอยางอาหาร

สงหองแลป+ตรวจรบัรอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรงุเทพมหานคร)

การตรวจสุขลักษณะ     ครั้ง 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248

สถานประกอบการ

ที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพใน13 กลุม 

กิจการ 146 ประเภท

การตรวจสอบเฝาระวัง       ครั้ง                   -                     -                     -                   -               -   

ดานสิ่งแวดลอม

ทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน เชน

สารเคมีรั่ว การทํางาน

ผิดกฎหมาย

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพ้ืนที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพ้ืนที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร,

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การสงเสริมความรู    ครั้ง 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156

ดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยแก

ผูประกอบการ

พนักงาน คนงาน

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข ครั้ง                347                347                347               347           347

ขอรองเรียน/เหตุราํคาญ

พิจารณาออก/ตออายุ     ราย                511                511                511               511           511

ใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จําหนายอาหาร 

สะสมอาหาร 

(พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.)

พิจารณาออก/ตออายุ  ราย              1,156              1,156              1,156            1,156         1,156

ใบอนุญาตสถานประกอบ

กิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ

ตรวจคุณภาพน้ําใน ครั้ง                   -                     -                     -                   -               -   

แหลงน้ําสาธารณะ

รวมทั้งสิ้น บาท         735,710         985,900                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท         735,710         985,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-2

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี 

(Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก

ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพ่ือสงเสริม

ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

ใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเครอืขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 

และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหาร รอยละ - 96 - - -

ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ

การปนเปอนเชื้อโรค

รอยละของตัวอยางอาหาร รอยละ  - 98  -  -  - 

ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ

การปนเปอนสารพิษ

รวมทั้งสิ้น บาท  -         133,700  -  -  - 

เงินงบประมาณ บาท         133,700

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค 

133,700                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค:  “เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค

รวมทั้งใหประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา” 

ประสานการฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและ

บริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะ  ครั้ง                    4                     -                    1                   -               4

สุสานฌาปนสถาน

การตรวจสอบสถานที่  ครั้ง                   -                     -                     -                   -               -   

เลี้ยงสัตว

และปลอยสัตว

รณรงค กําจัดและทําลาย ครั้ง                200                200                200               200           200

แหลงลูกน้ํายุงลาย

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควัน ครั้ง                200                200                200               200           200

กําจัดยุง

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน ทําหมัน   ครั้ง                    2                    2                    2                  2               2

จับสุนัข

รณรงคปองกันการติดเชื้อ ครั้ง                    1                    1                    1                  1               1

เอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ

ตรวจสอบ แนะนํา และ   ครั้ง                120                120                120               120           120

ประชาสัมพันธ เพ่ือควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไข

เรื่องรองเรียน

รวมทั้งสิ้น บาท             7,510           62,500                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท             7,510           62,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล,
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - รหัส 1300020-07199-3

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและ

ยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มี

มาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน 

(ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมี รอยละ  -                  60  -  -  - 

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท  -         100,000  -  -  - 

เงินงบประมาณ บาท         100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                 -   

วัตถุประสงค 

100,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษา

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ

ฝายในสวนที่เก่ียวของกับงานดานธุรการตลอดจนเพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับ

นโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

การจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และ

จัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ ดําเนินการเรื่องรองทุกข 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                    1                    1                    1                  1               1

จัดประชุมภายในฝาย    ครั้ง                    6                    6                    6                  6               6

การศึกษาและโรงเรียน

ในสังกัด ตรวจเยี่ยม

สถานศึกษา

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน                    8                    8                    8                  8               8

จํานวนนักเรยีน คน              3,425              3,450              3,460            3,470         3,470

ตรวจเย่ียมสถานศึกษา ครั้ง                    8                    8                    8                  8               8

รวมทั้งสิ้น บาท       1,371,680         960,500                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท       1,371,680         960,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเย่ียมสถานศึกษา 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนให

นักเรียนนําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนา ติดตาม

และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว

เพ่ือใหนักเรียนไดรบัการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสรมิหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียน

สามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  เพ่ือบํารุงรกัษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและ

ใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

สถานศึกษา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน              3,425              3,450              3,460            3,470         3,480

นักเรียน ม.1-ม.3 คน                200                200                200               200           200

นักเรียน ม.4-ม.6 คน                   -                     -                     -                   -               -   

สอนวายน้ํา คน                520                520                520               520           530

อบรมนายหมูลูกเสือ  คน                240                240                240               240           240

และยุวกาชาด

สนับสนุนอาหารกลางวัน มื้อ                200                200                200               200           200

ของนักเรียนมัธยม

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                200                200                200               200           200

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                  28                  28                  28                28             28

พ้ืนที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.ม.  13 ไร  13 ไร  13 ไร  13 ไร  13 ไร 

 16 งาน  16 งาน  16 งาน  16 งาน  16 งาน

 682 ตร.ม.  682 ตร.ม.  682 ตร.ม.  682 ตร.ม.  682 ตร.ม.

รวมทั้งสิ้น บาท     33,899,920     40,730,400                 -                 -              -   

เงินงบประมาณ บาท     33,899,920     40,730,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ 

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการ
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งบประมาณตามโครงสรางงาน 331,516,100 บาท

.

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1 เงินเดือน 47,766,700   บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,792,800    บาท

01106-1 เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 321,600       บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 699,600       บาท

01108-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 195,300       บาท

01109-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 57,400         บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 91,397,300   บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 4,818,000    บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,864,000    บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 1,215,200    บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 24,814,700   บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 3,505,400    บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 5,664,000    บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 28,100         บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,216,500    บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,832,200    บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 74,600         บาท

สํานักงานเขตวัฒนา

3,151,400          

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

188,263,400                 

188,263,400       

51,833,400         

99,294,500         

33,984,100         
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานเขต

คาเชาพื้นที่ศูนยบริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 

(Bangkok Fast & Clear : BFC)

คาบํารุงรกัษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟาสํานักงาน คาโทรศพัทเคลื่อนท่ี

17,331,900                   

17,331,900         

14,218,800         

384,400             

12,847,700         

986,700             

3,113,100          



33

งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงาน

คาเคร่ืองแตงกาย

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 41,500         บาท

76,200              

76,200              

41,500              

117,700                       

76,200              
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

ยาและสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 63,800         บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหา

63,800                         

63,800              
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท
คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1,085,200          

378,600             

420,500             

286,100             

1,085,200                     

1,085,200          
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาเอกชนบริหารจัดเก็บเอกสาร
คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ
คาซอมแซมครภุัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุเคร่ืองคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาเครื่องแตงกาย

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพทสํานักงาน คาไปรษณีย

862,700             

253,900             

376,600             

232,200             

85,900              

948,600                       

948,600             
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

5,958,300          

652,100             

117,000             

216,000             

319,100             

5,306,200          

5,958,300                     
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาเชาพื้นที่ใตทางดวน
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พ้ืนที่ใตทางดวน)
คาซอมแซมยานพาหนะ
คาซอมแซมครภุัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา (บริเวณที่เชาใตทางดวนซอยแสงทิพย)

คาน้ําประปา (บริเวณที่เชาใตทางดวนซอยแสงทิพย)

320,300             

34,355,400                   

34,355,400         

34,035,100         

12,758,900         

2,840,600          

18,435,600         
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุในการรกัษาความสะอาด

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

418,200                       

418,200             

418,200             

418,200             
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุในการรกัษาความสะอาด

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาวัสดุอุปกรณในการขนถายสิ่งปฏิกูล

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 119,400       บาท

07199-4 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย

    อินทรียเพ่ือนํามาใชประโยชน 50,000         บาท

7,404,000          

7,404,000          

5,247,000          

600,000             

1,557,000          

169,400             

7,573,400                     
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรกัษาตนไม

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรกัษา ปรับปรงุและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 500,000       บาท

500,000             

4,641,800                     

4,141,800          

4,141,800          

595,800             

337,200             

3,208,800          
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

3. คาวัสดุ บาท

คาเคร่ืองแตงกาย

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

550,500             

5,227,200                     

5,227,200          

5,227,200          

4,563,000          

113,700             
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   คาวัสดุ บาท

คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05139-3 รถจักรยานยนต ขนาด 150 ซีซี  2 คัน 163,800       บาท

163,800             

163,800             

225,000                       

61,200              

61,200              

61,200              

163,800             
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

73,000              

398,000             

1,467,400                     

1,467,400          

1,467,400          

996,400             
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสํานักงาน

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05199-1 กลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส ชนิดอานคามุม 

ไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)  1 ชุด 103,000       บาท

103,000             

103,000             

103,000             

148,000                       

45,000              

45,000              

45,000              
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ

   1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุสําหรับหนวยบรกิารเรงดวนกรุงเทพมหานคร (BEST)

คาวัสดุกอสราง คาวัสดุสํานักงาน

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05313-7 (1) ปรับปรงุซอยสุขุมวิท 31 บริเวณแยกซอยสวัสดี 

    ตัดกับซอยพรอมจิตร 545,700       บาท

    - ขูดรื้อผิวจราจรแอสฟลตคอนกรตีเดิมพรอมขนทิ้ง

      เนื้อที่ประมาณ 970 ตร.ม.

    - สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.

      ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 10 ม.

    - สรางบอพักทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.

      ตามแบบ มน.-03 พรอมฝาเรียบตามแบบ ฝ.1/53 

      จํานวน 1 บอ

    - สรางชั้นพ้ืนทางหินคลุกบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

      ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.

    - สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กวางประมาณ 1 ม.

      เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.

    - สรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต หนา 0.06 ม. 

      ตามแบบ มท.-04 พรอม TACK COAT กวางประมาณ 

      7-13.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 970 ตร.ม.

05313-8 (2) ปรับปรงุซอยแยกซอยสุขุมวิท 31  จากซอยสุขุมวิท 31 

    ถึงทางเขา มศว.ประสานมิตร 1,294,000    บาท

    - ขูดรื้อผิวจราจรแอสฟลตคอนกรตีเดิมพรอมขนทิ้ง

    - สรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต หนา 0.06 ม. 

      ตามแบบ มท.-04 พรอม TACK COAT กวางประมาณ 

      7.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.

407,500             

980,000             

3,294,000          

3,294,000          

3,294,000          

7,681,500                     

1,387,500          

1,387,500          
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    - สรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

      ตามแบบ มท.-04 พรอม TACK COAT กวางประมาณ 

      7.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,580 ตร.ม.

05313-13 (3) ปรับปรงุซอยแยกซอยสุขุมวิท 7  

    จากซอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ 1,454,300    บาท

    - รื้อพ้ืนถนนคอนกรีตเดิมพรอมขนทิ้ง

    - สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.

      ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 134 ม.

    - สรางบอพักทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.

      ตามแบบ มน.-03 พรอมฝาเรียบ ตามแบบ ฝ.1/53 

      จํานวน 18 บอ

    - สรางทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.

      ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 8 ม.

    - เสริมขอบบอพักทอระบายน้ําในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03

      พรอมฝาเรียบ ตามแบบ ฝ.1/53 จํานวน 6 บอ

    - สรางชั้นพ้ืนทางหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.10 ม. 

      ตามแบบ มท.-01 กวางประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ

      เนื้อที่ประมาณ 142 ตร.ม.

    - สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

      กวางประมาณ 6-6.30 ม. หรือตามสภาพ

      เนื้อที่ประมาณ 669 ตร.ม.

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรกัษาถนน ตรอก ซอย 

และสิ่งสาธารณประโยชน เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000    บาท

3,000,000          
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา
คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

7,300                

2,106,100                     

2,106,100          

2,098,800          

590,000             

655,100             

853,700             
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา 

2. คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครภุัณฑ

คารับรอง 

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

221,300             

1,619,800                     

1,619,800          

1,619,800          

895,000             

503,500             
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนอาสาสมัครหองสมุด/บานหนังสือ

คาตอบแทนบุคคลภายนอก

1.1.2 คาวัสดุ บาท

คาอาหารกลางวันและคาอาหารเสริมนม  (ศูนยเด็กเล็ก)

คาซื้อหนังสือ วารสาร บานหนังสือ

คาวัสดุสําหรับบานหนังสือ

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา (บานหนังสือ) คาน้ําประปา (บานหนังสือ)

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 1,170,000    บาท

07103-1 (2) คาใชจายในการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูรอน 300,000       บาท

07199-1 (3) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

    กรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-3 (4) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 364,000       บาท

07199-4 (5) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรงุเทพมหานคร 10,000         บาท

07199-5 (6) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 659,900       บาท

07199-6 (7) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี 

    ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600       บาท

07199-7 (8) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ดานพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-8 (9) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรกัษ สืบสาน

    วัฒนธรรมประเพณี 274,000       บาท

07199-10 (10) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 107,800       บาท

07199-11 (11) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ  ชีวิตมั่นคง 20,000         บาท

07199-12 (12) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000       บาท

37,100              

4,752,500          

7,579,400                     

2,826,900          

2,789,800          

2,118,300          

671,500             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 120,000       บาท

120,000             

120,000                       
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-9 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห 

ชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครวั ผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุและคนพิการ 225,500       บาท

225,500                       

225,500             
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา  

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครภุัณฑ
คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ พรอมหลังคา

ไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 1 คัน 885,900       บาท

436,200             

885,900             

885,900             

885,900             

1,385,500                     

499,600             

499,600             

11,700              

51,700              
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,100       บาท

820,800             

820,800             

165,100             

985,900                       

820,800             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 133,700       บาท

133,700                       

133,700             
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 52,500         บาท

10,000              

10,000              

10,000              

52,500              

62,500                         
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000       บาท

100,000                       

100,000             
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 8,000          บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ  

    สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 169,500       บาท

07109-1 (3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

    ศูนยวิชาการเขต 28,600         บาท

206,100             

960,500                       

754,400             

754,400             

230,000             

61,800              

462,600             
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน

สังกัดกรงุเทพมหานคร คานิตยภัต

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย

ในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร คาซอมแซมโรงเรยีน

คาซอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียน ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว ของเด็กอนุบาล

คาเคร่ืองหมายสัญลักษณของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาวัสดุแบบพิมพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟาโรงเรียน คาน้ําประปาโรงเรียน

คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาโทรศัพทโรงเรยีน

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-36 ปรับปรงุโรงเรยีนวัดภาษี 979,000       บาท

- ปรับปรงุผนังภายนอกดานขางอาคารดรุณพัฒน

- ปรับปรงุแผงกันสาดอาคารดรณุพัฒน ชั้น 3 - 6

ตามแบบเลขที่ ขวน.16/2566

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรยีน 3,698,200    บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรงุเทพมหานคร 10,860,000   บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07124-1 (1) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 74,700         บาท

07125-1 (2) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

    ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 18,500         บาท

8,581,000          

370,400             

3,765,900          

979,000             

979,000             

979,000             

14,558,200         

40,730,400                   

16,612,200         

12,846,300         

3,136,000          

9,339,900          
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07126-1 (3) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค

    ผลงานเพ่ือการเรยีนรู 100,800       บาท

07199-1 (4) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรยีนดี อยางมีคุณภาพ

     โรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2,172,000    บาท

07199-2 (5) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-3 (6) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 1,560,000    บาท

07199-4 (7) คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ 576,000       บาท

07199-5 (8) คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน 144,000       บาท

07199-6 (9) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3,216,000    บาท

07199-7 (10) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 20,000         บาท

07199-8 (11) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

      กรุงเทพมหานคร 56,200         บาท

07199-9 (12) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

      กรุงเทพมหานคร 51,600         บาท

07199-10 (13) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 308,800       บาท

07199-11 (14) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 102,400       บาท
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

    เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

    และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

    สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 13,195,600   บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย 

    เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

    และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

    สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 13,618,200   บาท

26,813,800                   

26,813,800         


