
           สํานักงานเขตสะพานสูง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรงุการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยก

ขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิด เปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรงุ

และฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

           สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางน้ํา และทาง

ระบายน้ําการจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรอื  ทาขาม  และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ 

การสาธารณปูการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ  การสงเสริมการลงทุน  การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมี

พิพิธภัณฑ  การปรับปรงุแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรกัษาสถานที่พักผอน

หยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย 

โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรกัษาและการใชประโยชนที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร  การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดการสิ่งแวดลอมและ

มลพิษ การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ของกรุงเทพมหานคร  

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม

 มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเร่ืองรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 1,400             เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 183               ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100               รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูใน

10                 ครั้ง

  ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 45,000           ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรงุเทพมหานคร 100               ราย

- จํานวนนักเรยีนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 7,086             ราย

สํานักงานเขตสะพานสูง



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายการคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (15) - ขาราชการ (11)

- ลูกจางประจํา (5) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

- ขาราชการ (9) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (205) - ลูกจางประจํา (20)

- ลูกจางชั่วคราว (1) - ลูกจางชั่วคราว (151) - ลูกจางชั่วคราว (2)

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

ฝายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (17) - ขาราชการ (13) - ขาราชการ (8)

- ลูกจางประจํา (38) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางชั่วคราว (14) - ลูกจางชั่วคราว (2) - ลูกจางชั่วคราว (3)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (139) - ลูกจางโครงการ (-)

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย (1)

- ขาราชการ (11)

- ลูกจางประจํา (13)

- ลูกจางชั่วคราว (19)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตสะพานสูง

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 298,943,600    298,943,600      

งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                 -                   

งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ -                 -                   

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 21,752,500      21,752,500        

   320,696,100                    -        320,696,100

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 298,316,300   บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 627,300         บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 421,800            บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 205,500            บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 143,684,400    143,684,400      

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 2,651,500        2,651,500          

งานปกครอง 3,755,900        3,755,900          

    โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 90,900            90,900              

งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 761,600          761,600            

งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 881,300          881,300            

งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได 3,440,600        3,440,600          

งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด 350,400          350,400            

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 10,086,300      10,086,300        

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 10,603,800      10,603,800        

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว 7,769,300        7,769,300          

งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี 618,100          618,100            

งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย 2,692,100        2,692,100          

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา 1,362,100        1,362,100          

งานอนุญาตกอสราง ควบคมุอาคารและผังเมือง 72,700            72,700              

งานบํารุงรักษาซอมแซม 6,600,000        6,600,000          

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 10,049,200      10,049,200        

งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน 1,488,600        1,488,600          

งานพัฒนาชมุชนและบริการสังคม 47,477,900      47,477,900        

    โครงการครอบครัวรักการอาน 160,000          160,000            

    โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส 

    ผูสูงอายุและคนพิการ 205,500          205,500            

งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสขุาภิบาล 340,000          340,000            

งานสขุาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 555,100          555,100            

    โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 70,900            70,900              

    โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000          100,000            

งานปองกันและควบคุมโรค 120,500          120,500            

งานบริหารท่ัวไปฝายการศกึษา 552,200          552,200            

งานงบประมาณโรงเรียน 42,402,700      42,402,700        

298,943,600   -                  298,943,600     

สํานักงานเขตสะพานสูง

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

การจัดบริการของสํานักงานเขต

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน
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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

21,752,500      21,752,500       

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 21,752,500     -                  21,752,500       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจาํ
คาจางช่ัวคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 112,442,500  27,864,100  3,377,800        143,684,400     

งบดําเนินงาน 102,343,300    7,950,200      110,293,500     

งบลงทุน 9,233,900   9,233,900         

งบเงินอุดหนุน 14,954,800      14,954,800       

งบรายจายอื่น 42,529,500         42,529,500       

รวมงบประมาณ  112,442,500   27,864,100    105,721,100      7,950,200   9,233,900      14,954,800        42,529,500      320,696,100

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค : "เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร เชน

เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะ

งบดังกลาว"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท  142,306,600  143,684,400

เงินงบประมาณ บาท  142,306,600  143,684,400

เงินนอกงบประมาณ บาท                -                  -   

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และ

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสอื เรื่อง          15,200           15,200          15,200           15,200             15,200

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง            1,200             1,200           1,200            1,200              1,200

จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ ครั้ง                36                 36               36                36                  36

ประชาสัมพันธ เรื่อง               600               600              600               600                 600

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต ตร.ม.            4,305             4,305           4,305            4,305              4,305

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

เรื่อง                  2                  2                 2                  2                    2

รวมทั้งสิ้น บาท     4,221,160      2,651,500

เงินงบประมาณ บาท     4,221,160      2,651,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

สํานักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหนาที่

ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่น

ที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุน

การบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน    เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ราย                20                 20               20                20                  20

ศาลเจา

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย               335               335              335               335                 335

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                 -                  -                   -                     -   

อบรมอาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คน                -                   -                  -                   -                     -   

งานทะเบียนพาณิชย ราย               335               335              335               335                 335

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                20                 20               20                20                  20

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/ครั้ง               250               250              250               250                 250

งานดานยาเสพติด ราย                -                   -                  -                   -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท     2,000,860      3,755,900

เงินงบประมาณ บาท     2,000,860      3,755,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมี

ความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพิ่มขึ้นชุมชนละ

1 คน และจัดและจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

รอยละ                 65

รวมทั้งสิ้น บาท          90,900

เงินงบประมาณ บาท          90,900

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

90,900                           

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสยีสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย          10,799           10,799          10,799           10,799             10,799

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว ราย          17,109           17,109          17,109           17,109             17,109

ประชาชน

บริการทะเบียนทั่วไป ราย            2,200             2,200           2,200            2,200              2,200

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ            99.80             99.80           99.80            99.80              99.80

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ            99.60             99.60           99.60            99.60              99.60

การจัดทําและปรับปรุงทะเบียนประวัติ

บุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย

ราย            2,000             2,000           2,000            2,000              2,000

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอก

สถานที่

ครั้ง               280               280              280               280                 280

รวมทั้งสิ้น บาท        740,000        761,600

เงินงบประมาณ บาท        740,000        761,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครัฐตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพ่ือประกอบการวางแผนและ

ตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลงั จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงิน

คงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุน

กลางในการบริการจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย          10,450           10,450          10,450           10,450             10,450

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ            1,900             1,900           1,900            1,900              1,900

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา            3,000             3,000           3,000            3,000              3,000

บริหารงบประมาณของสํานักงานเขต บาท         324,124         324,124        324,124         324,124           324,124

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง                12                 12               12                12                  12

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. และ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

เรื่อง/ฉบับ                12                 12               12                12                  12

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทันภายใน

กําหนดเวลา

รอยละ               100               100              100               100                 100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเงิน ราย            5,580             5,580           5,580            5,580              5,580

การคลัง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น บาท        763,900        881,300

เงินงบประมาณ บาท        763,900        881,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลงั, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลงักรุงเทพมหานครตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน

ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง, ประเมินและ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย            7,400             7,750           8,200            8,600              9,000

จํานวนผูเสยีภาษีรายใหม ราย            7,283             7,647           8,029            8,430              8,830

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย            5,000             5,500           6,000            6,500              7,000

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน ภาษีปาย ราย               201               201              201               201                 200

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ราย                53                 53               53                53                  50

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีที่ดิน ราย            7,500             8,000           8,500            9,000              9,500

และสิ่งปลูกสราง

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ                96                 96               96                96                  99

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย                -                   -                  -                   -                     -   

รับอุทธรณการประเมินและคืนภาษีลดลง รอยละ (จาก

จํานวนราย

ของปที่ผาน

รวมทั้งสิ้น บาท     3,188,800      3,440,600

เงินงบประมาณ บาท     3,188,800      3,440,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัด

ใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือสวน

ราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.                -                   -                  -                   -                     -   

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                75                 75               75                75                  75

จัดประชุมภายใน ครั้ง                  5                  5                 5                  5                    5

ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับ

หนวยงานหรือองคกรอื่น

ครั้ง                -                   -                  -                   -                     -   

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน ราย          17,754           17,754          17,754           17,754             17,754

มูลฝอยและขนถายปฏิกูล

รวมทั้งสิ้น บาท     1,649,010        350,400

เงินงบประมาณ บาท     1,649,010        350,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนน และพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคน

เดินขามอุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สาํคัญ และสถานที่จัดงาน

ของสวนราชการและชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม.                90                 90               90                90                  90

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                  2                  2                 2                  2                    2

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง                29                 29               29                29                  29

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง                10                 10               10                10                  10

ความพึงพอใจผูสัญจรในพ้ืนที่ระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ                -                   -                  -                   -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท     4,779,930    10,086,300

เงินงบประมาณ บาท     4,779,930    10,086,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศนูยกําจัดมูลฝอย 

โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน          22,000           22,000          22,000           22,000             22,000

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง            1,700             1,700           1,700            1,700              1,700

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./ครั้ง               450               450              450               450                 450

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน คัน/คัน                  6                  6                 6                  6                    6

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถายสิ่ง

ปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                -                   -                  -                   -                     -   

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูดไขมัน    

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                -                   -                  -                   -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท     9,555,760    10,603,800

เงินงบประมาณ บาท     9,555,760    10,603,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นเขตที่มีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริม

ทางเทาประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยคดิจัดเก็บ

คาบริการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.            3,200             3,200           3,200            3,200              3,200

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน            1,280             1,280           1,280            1,280              1,280

รดน้ํา ลบ.ม.            4,000             4,000           4,000            4,000              4,000

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                75                 75               75                75                  75

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง                35                 35               35                35                  35

รวมทั้งสิ้น บาท     6,725,200      7,769,300

เงินงบประมาณ บาท     6,725,200      7,769,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ 

สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดีผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                30                 30               30                30                  30

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย                  5                  5                 5                  5                    5

ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/ครั้ง                  6                  6                 6                  6                    6

ควบคุมการใชยานพาหนะ (จักรยานยนต) คัน/ครั้ง                  7                  7                 7                  7                    7

รวมทั้งสิ้น บาท        968,080        618,100

เงินงบประมาณ บาท        968,080        618,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูนาอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณี

ที่พบผูกระทําความผดิใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน            1,825             1,825           1,825            1,825              1,825

ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทําการคาในที่

สาธารณะ

จุด/ราย - - - - 0

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

เรื่อง               400               400              400               400                 400

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/ จุด/ราย                11                 11               11                11                  11

จุดเสี่ยง

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน               540               540              540               540                 540

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

รวมทั้งสิ้น บาท     1,452,120      2,692,100

เงินงบประมาณ บาท     1,452,120      2,692,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



 

12

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง                30                 30               30                30                  30

ควบคุมการใชยานพาหนะ คนั                  8                  8                 8                  8                    8

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม โครงการ - - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท     1,008,580      1,362,100

เงินงบประมาณ บาท     1,008,580      1,362,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและความ

ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ราย 367              367              367             367              367                

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท

อาคาร -              -               -             -              -                

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ราย 26               26                26              26               26                 

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/

ถมดิน/ขุดดิน

ราย 55               55                55              55               55                 

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/รองเรียน ครั้ง 100              100              100             100              100                

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ ครั้ง 218              218              218             218              218                

รวมทั้งสิ้น บาท     2,393,900          72,700

เงินงบประมาณ บาท     2,393,900          72,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค : “เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก

ปลอดภัยดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                50                 50               50                50                  50

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด               290               290              290               290                 290

ซอมแซม บํารุงรักษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจกโคง

 และสัญญาณจราจร

จุด                25                 25               25                25                  25

ซอมแซม บํารุงรักษา

เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา

ยานพาหนะ

ครั้ง                35 35 35 35 35

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง               110               110              110               110                 110

รวมทั้งสิ้น บาท     5,556,340      6,600,000

เงินงบประมาณ บาท     5,556,340      6,600,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอลฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีระบบการระบายน้ํา

จากแหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบ ทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคบัน้ํา อุโมงคระบายน้ํา 

ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                90                 50               90                65                  60

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา เมตร          91,535           91,535          91,535           91,535             91,535

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.          24,859           24,859          24,859           24,859             24,859

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม.            3,350             3,308              974            2,720              2,515

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง                75                 75               75                75                  75

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออน

น้ําทวม ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                -                   -                  -                   -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท     3,873,600    10,049,200

เงินงบประมาณ บาท     3,873,600    10,049,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใหเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับ

งานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

และใหคําปรึกษา,สํารวจและเย่ียมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ               290               290              290               290                 290

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง               170               170              170               170                 170

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย            2,600             2,600           2,600            2,600              2,600

จายเบ้ียผูพิการ ราย            1,600             1,600           1,600            1,600              1,600

จายเบ้ียผูสงูอายุ ราย          19,000           19,000          19,000           19,000             19,000

จายการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี                 70                 70               70                70                  70

จายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด

ราย               150               150              150               150                 150

จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต ครั้ง                  6                  6                 6                  6                    6

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

ครั้ง                  2                  2                 2                  2                    2

รวมทั้งสิ้น บาท     3,376,160      1,488,600

เงินงบประมาณ บาท     3,376,160      1,488,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศลิปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสูระบบการศึกษา

ภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                29                 29               29                29                  29

จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ แหง                22                 22               22                22                  22

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                21                 21               21                21                  21

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย                -                   -                  -                   -                     -   

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                12                 12               12                12                  12

สํารวจและตรวจเย่ียมชุมชน ครั้ง               300               300              300               300                 300

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                  4                  4                 4                  4                    4

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน            7,200             7,200           7,200            7,200              7,200

ผูใชบริการบานหนังสือ คน          10,500           10,500          10,500           10,500             10,500

ผูใชบริการลานกีฬา คน         227,000         227,000        227,000         227,000           227,000

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย            2,800             2,800           2,800            2,800              2,800

จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

ครั้ง                  6                  6                 6                  6                    6

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.

โครงการ                  6                  6                 6                  6                    6

สงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

และแกไขปญหาหนี้สิน

ราย               600               600              600               600                 600

ดําเนินการขับเคลื่อนดานยาเสพติด ครั้ง                  9                  9                 9                  9                    9

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน                  1                  1                 1                  1                    1

รวมทั้งสิ้น บาท    44,237,740    47,477,900

เงินงบประมาณ บาท    44,237,740    47,477,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการครอบครัวรักการอาน รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.3

การศึกษาสําหรับทุกคน ประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย

และกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัย

ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพ้ืนฐานรวมกันของครอบครัวในการ

มีสวนรวมกิจกรรมรักการอานเพิ่มขึ้นในบานหนังสือแตละแหงในพื้นที่เขตสะพานสูง รวม 4 แหง

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของบานหนังสือที่สามารถจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย

ที่ตรงตามความตองการของประชาชน

รอยละ               100

รวมทั้งสิ้น บาท        160,000

เงินงบประมาณ บาท        160,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

160,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ

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

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห 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 คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการและ

การสงเคราะหเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ

ปที่ผานมา

รอยละ                  5

รวมทั้งสิ้น บาท        205,500

เงินงบประมาณ บาท        205,500

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

205,500                         
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ

กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสนุัขและ

ออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง               245               245              245               245                 245

ควบคุมการใชยานพาหนะ คนั                  3                  3                 3                  3                    3

งานการออก/ตอใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การ

สาธารณสุข  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข

และออกบัตรปรจําตัวสัตวเลี้ยง

ฉบับ               240               240              240               240                 240

รวมทั้งสิ้น บาท        239,780        340,000

เงินงบประมาณ บาท        239,780        340,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่อง

สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออก

นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่"

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

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่ จําหนาย

อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด 

แผงลอยจําหนายอาหาร

ครั้ง                96                 96               96                96                  96

การตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร ครั้ง                24                 24               24                24                  24

(ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอยาง

อาหารสงหองแลป+ตรวจรับรอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร)

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ครั้ง               144               144              144               144                 144

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใน 13 กลุม

กิจการ 146 ประเภท

การตรวจสอบเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เชน 

สารเคมีรั่ว การทํางานผิดกฎหมาย

ครั้ง               144               144              144               144                 144

การสงเสริมความรูดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยแกผูประกอบการ 

พนักงาน คนงาน

ครั้ง               150               150              150               150                 150

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไขขอรองเรียน/ ครั้ง               310               310              310               310                 310

เหตุรําคาญ

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง ราย               227               227              227               227                 227

สถานที่จําหนายอาหาร สะสมอาหาร

(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาตสถาน

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ราย               320               320              320               320                 320

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ ครั้ง                -                   -                  -                   -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท        197,580        555,100

เงินงบประมาณ บาท        197,580        555,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

(Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพื่อ

สงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรู

ดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาด

สะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารไดรับการสุม

ตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค

รอยละ                 96

รอยละของตัวอยางอาหารไดรับการสุม

ตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ

รอยละ                 98

รวมทั้งสิ้น บาท          70,900

เงินงบประมาณ บาท          70,900

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

70,900                           

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300019-07199-5

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด

เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกันยาเสพติด รอยละ                 60

รวมทั้งสิ้น บาท        100,000

เงินงบประมาณ บาท        100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

100,000                         
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค : “เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งใหประชาชน

รูจักปองกันตนเอง และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อ

หรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคมุลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคตดิตอตามฤดูกาล, ประสานการ

ฉีดวัคซนี/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช

ยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสานฌาปนสถาน ครั้ง                -                   -                  -                   -                     -   

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว

และปลอยสัตว

ครั้ง                -                   -                  -                   -                     -   

รณรงค กําจัดและทําลายแหลง

ลูกน้ํายุงลาย

ครั้ง               170               170              170               170                 170

ลงพื้นที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง               145               145              145               145                 145

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน  ทําหมัน จับสุนัข ครั้ง                  2                  2                 2                  2                    2

รณรงค ปองกันการติดเชื้อเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ครั้ง                  4                  4                 4                  4                    4

ตรวจสอบ แนะนํา และ

ประชาสัมพันธ เพื่อควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไขเรื่องรองเรียน

ครั้ง               210               210              210               210                 210

รวมทั้งสิ้น บาท        263,440        120,500

เงินงบประมาณ บาท        263,440        120,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ 

ตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการ

ศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเย่ียมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผูบริหารสถานศกึษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบ

เกณฑ ดําเนินการเรื่องรองทุกข 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                  1                  1                 1                  1                    1

จัดประชุมภายในฝายการศึกษาและ ครั้ง                12                 12               12                12                  12

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน                  6                  6                 6                  6                    6

จํานวนนักเรียน คน            3,700             3,700           3,700            3,700              3,700

ตรวจเย่ียมสถานศึกษา ครั้ง                25                 25               25                25                  25

รวมทั้งสิ้น บาท     1,551,887        552,200

เงินงบประมาณ บาท     1,551,887        552,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนําศักยภาพ

ที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศกึษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิค

การสอน ทั้งที่มีอยูแลว และที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพ่ือใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตาม

ความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  

เพ่ือบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน            2,848             2,848           2,848            2,848              2,848

นักเรียน ม.1-ม.3 คน               283               283              283               283                 283

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

สอนวายน้ํา คน               440               440              440               440                 440

อบรมนายหมูลูกเสือ และยุวกาชาด คน                  1                  1                 1                  1                    1

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน

มัธยม

มื้อ               200               200              200               200                 200

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ               200               200              200               200                 200

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                29                 29               29                29                  29

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.ม.            6,787             6,787           6,787            6,787              6,787

รวมทั้งสิ้น บาท    36,029,325    42,402,700

เงินงบประมาณ บาท    36,029,325    42,402,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา
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.

งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

   1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 43,338,500 บาท

01102-1  เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,587,400   บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 276,800     บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 662,800     บาท

01108-1  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 64,800       บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 16,800       บาท

   2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 61,487,700 บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 2,381,300   บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,057,400   บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 538,200     บาท

01206-2 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 30,800       บาท

   3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 20,412,300 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางช่ัวคราว 2,811,800   บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 4,640,000   บาท

   4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 28,100       บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 857,200     บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,392,700   บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 99,800       บาท

สํานักงานเขตสะพานสูง

298,943,600                 

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

143,684,400                 

143,684,400        

46,947,100          

65,495,400          

27,864,100          

3,377,800           
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาบํารุงรกัษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

     คาจางทําความสะอาดอาคาร

     คาจางเหมาดูแลทรพัยสินและรักษาความปลอดภัย

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาโทรศัพทเคลื่อนที่

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

       คาครุภัณฑ บาท

05149-1 (1) เกาอี้ทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ,  อํานวยการตน 3 ตัว 16,200       บาท

05150-2 (2) เกาอี้ทํางาน ระดับอํานวยการสูง, บริหารตน 1 ตัว 8,200         บาท

384,400              

2,194,700           

48,000                

24,400                

24,400                

24,400                

2,651,500                    

2,627,100           

2,579,100           
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาใชสอย บาท

    คาซอมแซมยานพาหนะ

    คาทําความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ

    คาซอมแซมครุภัณฑ

    คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

        1.1.2 คาวัสดุ บาท

    สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

    คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

    คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครัว และงานสวน ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

    คาไฟฟาสํานักงาน

    คาน้ําประปา

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

       คาครุภัณฑ บาท

05198-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

    2 เครื่อง 51,100       บาท

05198-5 (2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานสํานักงาน 

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

    ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,600       บาท

05199-3 (3) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

    ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

    ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง 19,000       บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07110-2 คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000     บาท

94,700                

94,700                

94,700                

352,000              

3,755,900                    

3,309,200           

973,500              

362,100              

611,400              

2,335,700           
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

และสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 90,900       บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา

90,900                        

90,900                
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

      2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

      3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

251,100              

156,500              

761,600                       

761,600              

761,600              

354,000              
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมครุภัณฑ

     คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

         1.1.3 คาวัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

     คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

     คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาโทรศัพทสํานักงาน

     คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

       คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

6 เครื่อง 153,100     บาท

881,300                       

728,200              

644,300              

253,900              

240,500              

149,900              

83,900                

153,100              

153,100              

153,100              
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

      คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

      คาซอมแซมยานพาหนะ

      คาซอมแซมครุภัณฑ

      คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

         1.1.3 คาวัสดุ บาท

      สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

      คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

      คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

      คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

       คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

    5 เครื่อง 127,600     บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

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

05105-3 (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี  

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

3,440,600                    

3,294,100           

550,100              

108,000              

225,800              

216,300              

2,744,000           

146,500              

146,500              

146,500              
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

      2. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

350,400              

43,200                

307,200              

350,400                       

350,400              
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

    1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1 คาตอบแทน บาท

  คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.2 คาใชสอย บาท

  คาซอมแซมยานพาหนะ

        1.3 คาวัสดุ บาท

  สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

  คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

  คาวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

    2. คาสาธารณูปโภค  บาท

  คาน้ําประปา

10,086,300                   

10,086,300          

10,045,300          

8,150,800           

57,200                

1,837,300           

41,000                
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

       คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

          1.1 คาตอบแทน บาท

    คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

    คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

          1.2 คาใชสอย บาท

    คาซอมแซมยานพาหนะ

    คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

          1.3 คาวัสดุ บาท

    สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

    คาวัสดุยานพาหนะ  คาวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-3 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 179,100     บาท

07199-4 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรยี

    เพื่อนํามาใชประโยชน 50,000       บาท

10,374,700          

2,025,000           

646,700              

7,703,000           

229,100              

10,603,800                   

10,374,700          
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

       คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

          1.1 คาตอบแทน บาท

    คาอาหารทําการนอกเวลา

          1.2 คาใชสอย บาท

   คาซอมแซมยานพาหนะ

   คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

          1.3 คาวัสดุ บาท

   สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

   คาวัสดุยานพาหนะ

   คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

       คาครุภัณฑ บาท

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

05136-1 (2) เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 29.5 นิ้ว 4 เครื่อง 69,600       บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรกัษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 500,000     บาท

7,769,300                    

117,100              

117,100              

500,000              

7,152,200           

7,152,200           

989,700              

343,000              

5,819,500           

117,100              
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

      1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

       คาครุภัณฑ บาท

05198-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

2 เครื่อง 51,100       บาท

618,100                       

567,000              

567,000              

125,800              

441,200              

51,100                

51,100                

51,100                
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม

        2. คาวัสดุ บาท

คาเครื่องแตงกาย

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

2,692,100           

2,692,100           

2,582,900           

109,200              

2,692,100                    
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

       1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

       2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครภุัณฑ

       3. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร  คาเครื่องแตงกาย

1,362,100                    

1,362,100           

1,362,100           

994,400              

32,000                

335,700              
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

        2. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุยานพาหนะ

72,700                

43,500                

29,200                

72,700                        

72,700                
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

       คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

          1.1 คาใชสอย บาท

    คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

    คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

         1.2 คาวัสดุ บาท

   คาวัสดุกอสราง

   คาวัสดุสําหรบัหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร (Best)

2. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา

ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน 

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000   บาท

6,600,000                    

3,600,000           

3,600,000           

2,350,000           

1,250,000           

3,000,000           



 

42

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

      คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

     คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

     คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุยานพาหนะ  คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไฟฟาโรงสูบระบายน้ํา 50,000       บาท

2. งบลงทุน บาท

    2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

         2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05124-1 (1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตดีเซล 

    สูบน้ําได 5,000 ลิตรตอนาที 1 เครื่อง 750,000     บาท

05124-2 (2) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตดีเซล  

    สูบน้ําได 8,000 ลิตรตอนาที 1 เครื่อง 880,000     บาท

         2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05314-5 (1) ขุดลอกคลองมณี 1,437,500   บาท

     - ขุดลอกคลองกวางประมาณ 6-8 ม.   

       ยาวประมาณ 950 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม 

       ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.

       ปริมาณดินประมาณ 4,987 ลบ.ม.

       ขุดโดยเครื่องจักรลําเลียงโดยเรอืแลวใสรถบรรทุกไปทิ้ง

785,300              

2,358,600           

1,810,200           

50,000                

5,045,100           

5,045,100           

10,049,200                   

5,004,100           

4,954,100           

1,630,000           

3,415,100           
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05314-6 (2) ขุดลอกคลองบางเลา 1,977,600   บาท

    - ขุดลอกคลองกวางประมาณ 6-8 ม.  

      ยาวประมาณ 1,450 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม

      ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.

      ปริมาณดินประมาณ 6,887 ลบ.ม.

      ขุดโดยเครื่องจักรลําเลียงโดยเรือแลวใสรถบรรทุกไปทิ้ง
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        2. คาใชสอย บาท

คาบํารุงรกัษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศศูนยฝกอาชีพ

คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

        3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุยานพาหนะ  ฯลฯ

263,400              

221,000              

1,488,600                    

1,488,600           

1,488,600           

1,004,200           
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาตอบแทนบุคคลภายนอก

     คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

     คาตอบแทนอาสาสมัครหองสมุด/บานหนังสือ

     คาตอบแทนบุคคลภายนอกศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง

         1.1.2 คาใชสอย บาท

      สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

      ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง

      คาจางเหมาทําความสะอาดศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

      คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

         1.1.3 คาวัสดุ บาท

      สวนใหญเปนคาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)

      คาวัสดุอุปกรณศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง

      คาหนังสือวารสารบานหนังสือ ฯลฯ

     1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไฟฟา

     คาน้ําประปา

     คาโทรศัพท

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-2 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 1,950,000   บาท

07199-10 (2) คาใชจายในการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม 524,000     บาท

07199-11 (3) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ 

    อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 500,000     บาท

07199-12 (4) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000       บาท

07199-15 (5) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000     บาท

07199-2 (6) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน

    ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600     บาท

07199-3 (7) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่

    ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 585,200     บาท

47,477,900                   

40,426,900          

39,744,900          

27,792,500          

4,895,300           

7,057,100           

682,000              

7,051,000           
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07199-4 (8) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง

    ของกรุงเทพมหานคร 10,000       บาท

07199-5 (9) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,247,800   บาท

07199-6 (10) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 686,000     บาท

07199-8 (11) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก

      และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000     บาท

07199-9 (12) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ

      และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 115,100     บาท

07199-14 (13) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก กอนวัยเรียน

      ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 151,300     บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-7 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 160,000     บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-13 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห ชวยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 205,500     บาท

205,500                       

205,500              

160,000                       

160,000              
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

        3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

340,000                       

340,000              

340,000              

11,700                

57,900                

270,400              
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

      คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1 คาใชสอย บาท

   คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

         1.2 คาวัสดุ บาท

   คาเครื่องแตงกาย

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล 

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,000     บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

 งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 70,900       บาท

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-5 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000     บาท

390,100              

390,100              

388,800              

1,300                 

165,000              

70,900                        

555,100                       

70,900                

100,000                       

100,000              
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

       คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

          1.1 คาตอบแทน บาท

    คาเบี้ยประชุม

          1.2 คาใชสอย บาท

    คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

          1.3 คาวัสดุ บาท

    คาวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    คาเครื่องแตงกาย

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา 

โรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 94,800       บาท

16,400                

5,000                 

4,300                 

94,800                

120,500                       

25,700                

25,700                
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

       คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

           1.1 คาตอบแทน บาท

     คาอาหารทําการนอกเวลา

           1.2 คาใชสอย บาท

     คาซอมแซมยานพาหนะ

     คาซอมแซมครุภัณฑ

           1.3 คาวัสดุ บาท

     คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

     คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

     คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

     คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

       คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย

2 เครื่อง 51,100       บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07109-1 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

ศูนยวิชาการเขต 26,200       บาท

552,200                       

474,900              

51,100                

26,200                

474,900              

261,000              

32,900                

181,000              

51,100                

51,100                
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

     คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร

     คานิตยภัต

         1.1.2 คาใชสอย บาท

     สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

     โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  คาซอมแซมโรงเรยีน

     คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดโรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

         1.1.3 คาวัสดุ บาท

     สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว ของเด็กอนุบาล

     คาสารกรองเครื่องกรองน้ํา

     คาเครื่องหมายสัญลักษณของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

     คาไฟฟาโรงเรียน

     คาน้ําประปาโรงเรยีน

     คาโทรศัพทเคลื่อนที่

     คาโทรศัพทโรงเรียน

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

       2.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-12 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  

    แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 4 เครื่อง

    (โรงเรียนสุเหราทับชางคลองบน) 224,000     บาท

05101-16 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

    แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 10 เครื่อง

    (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 2 เครื่อง,  

    โรงเรยีนสุเหราลาดบัวขาว 8 เครื่อง) 415,000     บาท

05101-26 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

    แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 7 เครื่อง

    (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว) 364,000     บาท

42,402,700                   

15,165,500          

13,199,900          

3,712,000           

9,141,500           

346,400              

1,965,600           

3,550,800           

3,550,800           

2,304,800           
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05101-27 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

     แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง

     (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว) 86,000       บาท

05104-10 (5) พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 10 ตัว 

     (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป)) 13,600       บาท

05104-11 (6) พัดลมไอเย็น ขนาดพื้นที่ 60-100 ตร.ม. 6 ตัว

    (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป)) 180,000     บาท

05108-25 (7) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู 

    (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป)) 17,700       บาท

05143-8 (8) โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,  

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 15 ชุด

    (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป)) 135,000     บาท

05199-18 (9) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart tv  

    ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล

    ขนาด 50 นิ้ว 13 เครื่อง

    (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 10 เครื่อง,

    โรงเรยีนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป) 3 เครื่อง) 247,000     บาท

05199-25 (10) โตะเรียนและเกาอี้เรียน ระดับ 4 

      150 ชุด

     (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป)) 237,000     บาท

05199-26 (11) โตะเรียนและเกาอี้เรียน ระดับ 6 

       158 ชุด

      (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป)) 265,500     บาท

05218-5 (12) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

      ความเรว็ 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง

      (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป)) 120,000     บาท

     2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-20 (1) ปรับปรุงโรงเรยีนสุเหราทับชางคลองบน 810,000     บาท

     - ปรับปรุงพื้นหองประชุมอาคาร 2  (ชั้น 1) 

     - ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเรียน 1 และ 2

     - ปรับปรุงทอน้ําระบายน้ําฝนอาคาร 2

       ตามแบบเลขที่ ขสพ. 14/65

1,246,000           
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05304-21 (2) ปรับปรุงโรงเรยีนสามแยกคลองหลอแหล 436,000     บาท

    - ปรับปรุงโรงฝกงานวิชาชีพ (6x12 ม.)

    - ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเรียน

    - ปรับปรุงผนังทรายลาง

      ตามแบบเลขที่ ขสพ. 15/65

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 4,076,800   บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียน 

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 10,878,000 บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07124-1 (1) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    โรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 61,500       บาท

07125-1 (2) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ

    เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรยีน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 14,200       บาท

07199-1 (3) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 20,000       บาท

07199-10 (4) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 1,440,000   บาท

07199-11 (5) คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ 816,000     บาท

07199-12 (6) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 5,000         บาท

07199-13 (7) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ

    และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200       บาท

07199-14 (8) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน

    และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600       บาท

07199-15 (9) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน

    ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพ่ือการเรยีนรู 78,600       บาท

07199-18 (10) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน

      สังกัดกรุงเทพมหานคร 102,600     บาท

07199-2 (11) คาใชจายในการสนับสนุนการสอน

      ในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 314,400     บาท

07199-3 (12) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรยีนดี 

      อยางมีคุณภาพโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2,175,600   บาท

07199-4 (13) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 285,400     บาท

14,954,800          

8,731,600           
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07199-5 (14) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3,108,000   บาท

07199-6 (15) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชน

      เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

      ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

      กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 50,000       บาท

07199-7 (16) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย

      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000       บาท

07199-8 (17) คาใชจายในการประชุมครู 6,000         บาท

07199-9 (18) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

      สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 56,500       บาท
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย 

    เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว

    และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

    สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 10,805,700 บาท

07101-2 (2) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย 

    เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว

    และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

    สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 10,946,800 บาท

21,752,500                   

21,752,500          


