
          สํานักงานเขตวังทองหลาง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิด

การคดัแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยาง

คุมคา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเท่ียวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่

เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุม

ตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ การสาธารณูปการ การสงเสริม และ

การประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทนุ การสงเสริมการทองเท่ียว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุง

รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลง

ชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริม

การมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณ

สถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนท่ีดิน การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ีไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม 

                มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต  

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 1,700         เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 355            ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100            รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยู

  ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

  ประชาชน 4               ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 29,500        ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 327            ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 916            ราย

สํานักงานเขตวังทองหลาง



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ  (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายการคลัง

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

- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (16) - ขาราชการ (11)

- ลูกจางประจํา (9) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

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

- ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (275) - ลูกจางประจํา (25)

- ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (207) - ลูกจางช่ัวคราว (2)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (17) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (9)

- ลูกจางประจํา (44) - ลูกจางประจํา (6) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางช่ัวคราว (18) - ลูกจางช่ัวคราว (-) - ลูกจางช่ัวคราว (1)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย  (1)

- ขาราชการ (8)

- ลูกจางประจํา (6)

- ลูกจางช่ัวคราว (6)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตวังทองหลาง

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล



1

ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 270,702,800       270,702,800       

งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                   -                   

งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ -                   -                   

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 37,947,100         37,947,100         

      308,649,900                    -         308,649,900

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 270,001,300    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 701,500          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 336,500          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 365,000          บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 162,400,400       162,400,400       

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 890,400             890,400             

งานปกครอง 11,099,740         11,099,740         

58,700              58,700              

งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,195,200          1,195,200          

งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 843,390             843,390             

งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได 1,318,130          1,318,130          

งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด 14,999,500         14,999,500         

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 824,300             824,300             

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 21,082,500         21,082,500         

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว 5,104,100          5,104,100          

งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี 3,317,910          3,317,910          

งานตรวจและบังคบัใชกฎหมาย 263,700             263,700             

งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา 1,658,160          1,658,160          

งานอนุญาตกอสราง ควบคมุอาคารและผังเมือง 250,000             250,000             

งานบํารุงรักษาซอมแซม 11,246,900         11,246,900         

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 4,730,500          4,730,500          

งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน 1,547,800          1,547,800          

งานพัฒนาชมุชนและบริการสังคม 14,111,800         14,111,800         

   โครงการครอบครวัรักการอาน 80,000              80,000              

365,000             365,000             

งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสขุาภิบาล 517,100             517,100             

งานสขุาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 636,700             636,700             

97,800              97,800              

100,000             100,000             

งานปองกันและควบคุมโรค 295,600             295,600             

งานบริหารท่ัวไปฝายการศกึษา 369,000             369,000             

งานงบประมาณโรงเรียน 11,298,470         11,298,470         

270,702,800      -                 270,702,800      

   โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

สํานักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

การจัดบริการของสํานักงานเขต

   โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

   โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

   โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

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

37,947,100         37,947,100       

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 37,947,100       -                 37,947,100       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 125,827,000      33,840,000    2,733,400         162,400,400        

งบดําเนินงาน 77,557,200        4,743,600       82,300,800         

งบลงทุน 8,713,700         8,713,700           

งบเงินอุดหนุน 3,480,800            3,480,800           

งบรายจายอื่น 51,754,200          51,754,200         

รวมงบประมาณ      125,827,000    33,840,000       80,290,600       4,743,600         8,713,700            3,480,800         51,754,200         308,649,900

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมท้ังสิ้น บาท     162,674,800     162,400,400                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท     162,674,800     162,400,400                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001
วัตถุประสงค: “เพ่ืออํานวยการ สั่งการสาํนักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรบัมอบหมายและปฏิบัติงาน

รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต  

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง             18,000             18,000             18,000             18,000             19,000

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง               1,500               1,500               1,500               1,500               1,600

จัดประชุมประชาคมเขต/

ประชุมอื่นๆ
ครั้ง                   24                   24                   24                   24                   24

ประชาสัมพันธ เรื่อง               1,000               1,000               1,000               1,000               1,000

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานที่

ของเขต
ตร.ม. 4260.57 4260.57 4260.57 4260.57 4260.57

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด
เรื่อง               -                  -                    -                    -                    -   

รวมทั้งสิ้น บาท        1,555,640          890,400                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท        1,555,640          890,400                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

สํานักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค: "เพื่อแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณท่ีกําหนดไวในงบบุคลากร เชน 

เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



4

งานปกครอง - รหัส 1300002
วัตถุประสงค: “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทาํหนาท่ีเกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติ

หนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นท่ี

มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุน

การบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม 

ศาลเจา
ราย 41 43 45 47 49

รับบริการดานทะเบียนพาณิชย ราย 320 340 360 350 370

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากที่สุด
รอยละ 96 95 96 95 96

อบรมอาสมัครปองกันภัยฝาย    

พลเรือน
คน                  -                    -                    -   50 50

งานทะเบียนพาณิชย ราย 230 227 258 245 250

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย 35 36 37 38 40

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
ราย/ครั้ง 8 6 7 9 10

งานดานยาเสพติด ราย 32 35 30 34 35

รวมทั้งสิ้น บาท 8,689,330       11,099,740     -                -                -                

เงินงบประมาณ บาท 8,689,330       11,099,740                      -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

                              รหัส 1300002-07199-1

เหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)"

1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนท่ีมีอาสาสมัคร

ดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

รอยละ                   -   65                   -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -   58,700                            -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -   58,700                            -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความ

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพิ่มขึ้นชุมชนละ

58,700                            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



5

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003
วัตถุประสงค: “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนท่ัวไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย             19,000             19,000             19,000             19,000             19,000

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน

ราย             17,000             17,500             18,000             18,600             18,800

บริการทะเบียนทั่วไป ราย               3,120               3,480               3,840               4,200               4,320

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                   80                   80                   80                   80                   80

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ                   80                   80                   80                   80                   80

การจัดทาํและปรับปรุงทะเบียน

ประวัติบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทย

ราย               1,250               1,500               1,700               1,950               2,500

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอก

สถานท่ี

ครั้ง                     5                     3                     3                     3                     3

รวมทั้งสิ้น บาท 1,318,400       1,195,200       -                -                -                

เงินงบประมาณ บาท 1,318,400       1,195,200                        -                    -   -                

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -   -                

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



6

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน

และตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด

และเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม รวมทั้งมี

ระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย             72,100             79,300             87,150             95,860             97,000

เขียนเช็คส่ังจาย ฉบับ               2,300               2,500               2,650               2,700               2,800

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา               2,500               2,600               2,750               2,800               2,850

บริหารงบประมาณของสํานักงาน

เขต

บาท                   20                   20                   20                   20                   20

จัดทํารายงานการเงิน เรื่อง                   13                   13                   13                   13                   13

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. 

และสํานักงานตรวจสอบภายใน

เรื่อง/ฉบับ                   26                   26                   26                   26                   26

จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา

รอยละ                   13                   13                   13                   13                   13

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ

การเงิน การคลัง งบประมาณ

ราย                 950                 950                 950                 950                 950

รวมทั้งสิ้น บาท          649,300          843,390                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท          649,300          843,390                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารท่ัวไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



7

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005
วัตถุประสงค: “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน 

ที่ดิน ที่สาธารณะท่ีไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารท่ัวไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง,

ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย               2,000               2,500               2,500               2,500               2,500

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย               2,000               2,500               2,500               2,500               2,500

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย             23,000             24,000             24,000             24,000             24,000

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีปาย

ราย                 500                 600                 600                 600                 600

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น 

ภาษีบํารุงทองที/่ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน

ราย                 100                 150                 150                 150                 150

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่นภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ราย                   -                     -                     -                     -    - 

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ                 100                 100                 100                 100                 100

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย                   -                     -                     -                     -                     -   

รับอุทธรณการประเมินและคืน

ภาษีลดลง

รอยละ 

(จาก

จํานวน

รายของป

ที่ผานมา)

                  -                     -                     -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท        1,080,500        1,318,130                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท        1,080,500        1,318,130                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



8

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006
วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสาํเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

 โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือ

สวนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.                 150                 150                 150                 150                 150

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                 180                 170                 180                 165                 150

จัดประชุมภายใน ครั้ง                   12                   12                   12                   12                   12

ประสานงานและรวมปฏิบัติงาน

กับหนวยงานหรือองคกรอื่น

ครั้ง                 150                 120                 130                 100                   80

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน

มูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล

ราย             29,900             30,000             30,000             30,000             30,000

รวมทั้งสิ้น บาท 3,180,090            14,999,500                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 3,180,090            14,999,500                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007
วัตถุประสงค: “เพ่ือใหถนนและพื้นที่สญัจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ” 

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นท่ีเขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สําคัญ และสถานที่

จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก

ซอย

ตร.กม. 9 9 9 9 9

จํานวนรถกวาดและดูดฝุน คัน/คัน                     2                     2                     2                     2                     2

ทําความสะอาดชมุชน ครั้ง                   10                   10                   10                   10                   10

ทําความสะอาดสถานที่สาํคญั แหง/ครั้ง                     2                   10                   12                   12                   15

ความพึงพอใจผูสญัจรในพื้นท่ี

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 90 95 93 98 95

รวมทั้งสิ้น บาท 8,831,640                824,300                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 8,831,640                824,300                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008
วัตถุประสงค: “เพ่ือใหพื้นท่ีอยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย

 โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม” 

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 69,400 33,000 37,000 41,400 46,300

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง                     2                     2                     2                     2                     2

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./ครั้ง                     1                     1                     1                     1                     1

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน คัน/คัน                     5                     5                     5                     5                     5

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถาย

สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                   95                   95                   95                   95                   95

ความพึงพอใจผูใชบริการดูดไขมัน 

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                   95                   95                   95                   95                   95

รวมทั้งสิ้น บาท 18,248,670          21,082,500                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 18,248,670          21,082,500                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009
วัตถุประสงค: “เพ่ือใหพื้นท่ีเขตมีภูมิทัศนท่ีสวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริมทางเทา

ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคนัตุกะ และในวันสําคญัตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการท่ีรองขอโดยจัดเก็บคาบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

รดน้ํา ลบ.ม. 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย 30 30 30 30 30

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง 20 20 20 20 20

รวมทั้งสิ้น บาท        4,941,500        5,104,100                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท        4,941,500        5,104,100                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010
วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงาน

ดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี ผูกระทําผิด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                   92                   94                   97                 105                 100

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย               2,832               2,916               3,003               3,093               3,100

ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/ครั้ง               3,650               3,650               3,650               3,650               3,650

ควบคุมการใชยานพาหนะ 

(รถจักรยานยนต)

คัน/ครั้ง               3,650               3,650               3,650               3,650               3,650

รวมทั้งสิ้น บาท 1,050,220              3,317,910                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 1,050,220              3,317,910                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011
วัตถุประสงค: “เพ่ือใหเขตพื้นท่ีมีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชท่ีสาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมใน

กรณทีี่พบผูกระทําความผิด  ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน               3,285               3,285               3,285               3,285               3,285

ดูแลพื้นท่ีผอนผันเพื่อทําการคาใน

ที่สาธารณะ

จุด/ราย                   -                     -                     -                     -                     -   

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

เรื่อง                 520                 525                 530                 535                 550

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุด

เสี่ยง

จุด/ราย                   14                   14                   14                   14                   14

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน               1,095               1,095               1,095               1,095               1,095

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน               2,950               2,950               2,950               2,950               2,950

รวมทั้งสิ้น บาท 1,561,980                263,700                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 1,561,980                263,700                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



11

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012
วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

         

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง                 911                 820                 735                 662                 650

ควบคุมการใชยานพาหนะ คนั                   10                   10                   10                   10                   10

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

ควบคุม

โครงการ                   10                   10                   10                   10                   10

รวมทั้งสิ้น บาท 1,266,680              1,658,160                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 1,266,680              1,658,160                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค: "เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะท่ีเขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัย

ตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลท่ีสาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”         

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

ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ราย                   61                 200                 200                 200                 200

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท

อาคาร                   -                     -                     -                     -                     -   

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน

อาคาร

ราย                   50                   60                   60                   60                   60

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/

ถมดิน/ขุดดิน

ราย                     4                   10                   10                   10                   10

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/

รองเรียน

ครั้ง                     5                     4                     4                     4                     4

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่

สาธารณะ

ครั้ง                   40                 113                 124                 136                 132

รวมทั้งสิ้น บาท 3,039,150                250,000                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 3,039,150                250,000                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

วัตถุประสงค: "เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”  

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                   50                   60                   70                   50                   10

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                 117                 120                 118                 119                 113

ซอมแซม บํารุงรักษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน และ

กระจกโคง และสัญญาณจราจร

จุด                     2                     3                     2                     4                     2

ซอมแซม บํารุงรักษา

เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา

ยานพาหนะ

ครั้ง                     2                     3                     3                     3                     3

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง                   20                   30                   20                   20                   10

รวมทั้งสิ้น บาท 6,882,490            11,246,900                   -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท 6,882,490            11,246,900                   -                     -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                   -                     -                     -                     -                     -   

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลง

กําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง  บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบ

บอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”   

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                   30                   20                   20                   20                   10

ลางทําความสะอาด ระบบทอ

ระบายน้ํา

เมตร             32,408             48,716                  -                    -                    -   

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.                   -                     -                     -                     -                     -   

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม.                   -                     -                     -                     -                     -   

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เรื่อง                   34                   20                   20                   10                   10

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/

จุดออนน้ําทวม ในระดับมาก-มาก

ที่สดุ

รอยละ                   80                   90                 100                 100                 100

รวมทั้งสิ้น บาท 4,898,100              4,730,500                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 4,898,100              4,730,500                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคมใหเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับ

งานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

และใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ 609 609 609 609 609

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 4 4 4 4 5

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย                  -                    -                    -                    -                    -   

จายเบี้ยผูพิการ ราย 1,758 1,608 1,708 1,808 1,908

จายเบี้ยผูสูงอายุ ราย 19,104 19,999 21,399 22,799 24,199

จายการจัดการศพผูสูงอายุตาม

ประเพณี

ราย 100 70 84 101 123

จายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ราย 410 240 260 280 300

จัดประชุมคณะกรรมการสภา

เยาวชนเขต

ครั้ง 6 6 6 6 6

จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

ครั้ง 4 4 4 4 4

รวมทั้งสิ้น บาท 3,792,370              1,547,800                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 3,792,370              1,547,800                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



14

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค: “เพ่ือสงเสรมิ สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคณุคาทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสูระบบการศึกษา

ภาคบังคบั รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู” 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคญัและสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพื้นท่ี ชุมชน 19 19 19 19 19

จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ แหง 13 13 13 13 13

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน 11,300 12,000 12,700 13,400 14,100

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย                  -                    -                    -                    -                    -   

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง 12 12 12 12 12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน ครั้ง 20 19 19 19 19

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง 4 4 4 4 4

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน 33,000 33,500 34,000 34,500 35,000

ผูใชบริการบานหนังสือ คน 7,500 7,700 7,900 8,100 8,300

ผูใชบริการลานกีฬา คน 162,000 163,000 164,000 165,000 166,000

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย 950 1,000 1,000 1,000 1,000

จัดกิจกรรมวันสําคญัและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

ครั้ง 6 6 6 6 6

อนุมัติโครงการท่ีขอใชเงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.

โครงการ 20 10 10 10 10

สงเสรมิการบริหารเงินออม

ครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน

ราย 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

ดําเนินการขับเคลื่อน

ดานยาเสพติด

ครั้ง 19 19 19 19 19

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน 1 1 1 1 1

รวมทั้งสิ้น บาท 10,466,780          14,111,800                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 10,466,780          14,111,800                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

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

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
                  -                     -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -              80,000                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -              80,000                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ   รหัส 1300017-07199-10

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาสไดรบัการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ 

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

การสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเดก็ดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสงูอายุ คนพิการ 

และผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการ

และการสงเคราะหเพิ่มขึ้น เมื่อ

เทียบกับปที่ผานมา

เพิ่มขึ้น

รอยละ

                  -                       5                   -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -   365,000                          -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -   365,000                          -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ บานหนังสอืในพื้นที่เขต ขํานวน 2 แหง ไดแก บานหนังสอื

วัตถุประสงค: "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยท่ี 3.3

80,000                            

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

รอยละของจํานวนบานหนังสือที่

สามารถจัดกิจกรรมสงเสรมิการ

เรียนรูตามอัธยาศัยที่ตรงตาม

ความตองการของประชาชน

รอยละ                 100

วัตถุประสงค: "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยท่ี 3.1

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

365,000                          

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

การศึกษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย

และกลุมเปาหมายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่

สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)"

ชุมชนคลองพลับพลาและบานหนังสือชุมชนทรัพยสินใหม
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ

กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ

ออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                 300                 250                 250                 250                 240

ควบคุมการใชยานพาหนะ คนั 2/1600 2/1600 2/1600 2/1600 2/1600

งานการออก/ตอใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.

การสาธารณสุขและกฎหมายที่

เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียน

สุนัขและออกบัตรประจําตัว

สัตวเลี้ยง

ฉบับ           1,500.00           1,600.00           1,700.00           1,700.00           1,700.00

รวมทั้งสิ้น บาท 225,540                  517,100                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 225,540                  517,100                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค:  “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จท่ีปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานท่ีประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสขุลักษณะ

ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสขุอนามัย

ที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง

วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานท่ีเลี้ยง รวมทั้งปญหา

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพื้นท่ีตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพื้นท่ีตรวจตามแผน, สงเสรมิความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการบังคับใช

กฎหมายสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม

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

การตรวจสุขลักษณะสถานที่

จําหนายอาหาร สถานท่ีสะสม

อาหาร ตลาด แผงลอยจําหนาย

อาหาร

ครั้ง 650 700 750 750 750

การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพ

อาหาร+เก็บตัวอยางอาหารสง

หองแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร)

ครั้ง 30 30 30 30 30

การตรวจสุขลักษณะสถาน

ประกอบการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพใน 13 กลุม กิจการ 146

ประเภท

ครั้ง 850 900 950 950 950

การตรวจสอบเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมีรั่ว 

การทาํงานผิดกฎหมาย

ครั้ง 40 40 40 40 40

การสงเสริมความรูดานอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยแก  

ผูประกอบการ พนักงาน คนงาน

ครั้ง 300 250 250 250 250

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ

ครั้ง 150 160 160 160 160

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาต

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

สะสมอาหาร (พื้นท่ีเกิน 200 ตร.ม.)

ราย                 850                 900                 950                 950                 950

พิจารณาออก/ตออายุ

ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ

ราย                   -                     -                     -                     -                     -   

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

สาธารณะ

ครั้ง                   -                     -                     -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท 212,340                  636,700                   -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท 212,340                  636,700                   -                     -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

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

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ

การสุมตรวจไมพบการปนเปอน

เชื้อโรค

รอยละ                   -   96                   -                     -                     -   

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ

การสุมตรวจไมพบการปนเปอน

สารพิษ

รอยละ                   -                     98                   -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -              97,800                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -              97,800                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                                รหัส 1300019-07199-3

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกัน    

 ยาเสพติด

รอยละ                   -                     60                   -                     -                     -   

รวมทั้งสิ้น บาท                  -            100,000                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท                  -            100,000                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

100,000                          

วัตถุประสงค: "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี 

(Healthy City) เปาประสงคท่ี 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 

1.5.11.1 สงเสรมิการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)"

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพื่อสงเสรมิให

97,800                            

สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาล

อาหารแกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมี

ความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)"

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค: "สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสบูบุหรี่
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค:  “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งใหประชาชน

รูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสมัพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อ

หรือผูปวยเขาสูระบบการรักษา” 

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย, รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีด

วัคซนี/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช

ยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน

ฌาปนสถาน

ครั้ง                   -                     -                     -                     -                     -   

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว

และปลอยสัตว

ครั้ง                   -                     -                     -                     -                     -   

รณรงค กําจัดและทาํลายแหลง

ลูกน้ํายุงลาย

ครั้ง                 100                 100                   80                   80                   80

ลงพื้นท่ีฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง                 480                 460                 440                 420                 420

ลงพื้นท่ีฉีดวัคซนี 

ทําหมัน จับสุนัข

ครั้ง 20                   20 20                   20                   20

รณรงค

ปองกันการติดเชื้อเอดสและ

โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ

ครั้ง                   30                   30                   30                   30                   30

ตรวจสอบ แนะนํา และ

ประชาสัมพันธ เพื่อควบคุม

โรคตดิตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไขเรื่อง

รองเรียน

ครั้ง                 100                 100                 100                 100                 100

รวมทั้งสิ้น บาท 283,120                  295,600                  -                    -                    -   

เงินงบประมาณ บาท 283,120                  295,600                  -                    -                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -                    -   

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

วัตถุประสงค: “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

ตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทกุคนเขารับการ

ศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศกึษา การจัดประชุม

ผูบริหารสถานศกึษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ

ดําเนินการเรื่องรองทุกข 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                   -                     -                     -                     -                     -   

จัดประชุมภายในฝายการศึกษา

และโรงเรียนในสงักัด ตรวจเยี่ยม

สถานศกึษา

ครั้ง                   12                   12                   12                   12                   12

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรียน                     3                     3                     3                     3                     3

จํานวนนักเรียน คน                 987                 916               1,000               1,000               1,000

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ครั้ง                   12                   12                   12                   12                   12

รวมทั้งสิ้น บาท 1,446,320                369,000                  -                    -    - 

เงินงบประมาณ บาท 1,446,320                369,000                  -                    -    - 

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -    - 

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

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหนักเรียนทกุคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศกึษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรยีนนําศักยภาพ

ที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสาํเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิค

การสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลมุาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตาม

ความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสรมิหลักสูตรซ่ึงเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสงัคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  

เพื่อบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน                 987                 916               1,000               1,000               1,000

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

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

สอนวายน้ํา คน                 132                 123                 150                 150                 150

อบรมนายหมูลกูเสอื

และยุวกาชาด

คน                 100                 100                 100                 100                 100

สนับสนุนอาหารกลางวันของ

นักเรียนมัธยม

มื้อ                 200                 200                 200                 200                 200

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                 200                 200                 200                 200                 200

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                   10                   10                   10                   10                   10

พื้นท่ีโรงเรียนท้ังสิ้น ตร.ม.               2,843               2,843               2,843               2,843               2,843

รวมทั้งสิ้น บาท 9,057,600            11,298,470                  -                    -    - 

เงินงบประมาณ บาท 9,057,600            11,298,470                  -                    -    - 

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -                    -                    -                    -    - 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

.

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงนิเดอืน 39,016,400   บาท

01102-1  เงนิเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 2,280,800     บาท

01106-1  เงนิประจําตําแหนงของขาราชการ 321,600       บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 699,600       บาท

01108-1  เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 197,600       บาท

01109-1  เงนิชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 62,100         บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 78,169,300   บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 3,495,500     บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,001,900     บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 582,200       บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 24,723,100   บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 3,476,900     บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 5,640,000     บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 962,200       บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 414,000       บาท

03217-2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,278,000     บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 79,200         บาท

สํานักงานเขตวังทองหลาง

270,702,800                 

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

162,400,400                 

162,400,400.00   

42,578,100         

83,248,900         

33,840,000         

2,733,400          
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

 คาอาหารทําการนอกเวลา   

2. คาใชสอย บาท

 คาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

 คาบํารุงรักษาซอมแซมลฟิท

387,400             

503,000             

890,400                       

890,400             

890,400             
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยบริเวณ

อาคารสํานักงานเขตวังทองหลาง คาจางเหมาดูแลทําความสะอาด

อาคารสํานักงานเขตวังทองหลาง คาเชาที่ดิน ฯลฯ

        1.1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดไุฟฟา ประปา งานบาน งานครัว 

และงานสวน ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

    ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

    (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

    4 เครื่อง 102,040       บาท

05140-9 (2) รถนั่งสวนกลาง ปรมิาตรกระบอกสูบ 1,400-1,600 ซีซ ี

    หรือกําลังเคร่ืองยนตสงูสุดไมต่ํากวา 70 กิโลวัตต 1 คัน 740,000       บาท

05147-8 (3) โตะอเนกประสงค 100 ตัว 380,000       บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน 

    (หลักสูตรทบทวน) 41,500         บาท

07110-1 (2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัย

    ฝายพลเรอืน 352,000       บาท

11,099,740                   

9,484,200          

6,176,200          

5,619,600          

556,600             

3,308,000          

1,222,040          

1,222,040          

1,222,040          

393,500             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

ยาและสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกัน

และแกไขปญหายาและสารเสพติด 58,700         บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหา

58,700                         

58,700              
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลเพื่อชวยปฏิบัติงานฝายทะเบียน

   1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุยานพาหนะ

คาเครื่องแตงกาย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

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

1,195,200                     

1,186,300          

1,186,300          

378,600             

596,700             

211,000             

8,900                

8,900                

8,900                
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

    ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

    (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 9 เครื่อง 229,590       บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  

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

05119-3 (3) เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสาร

    ไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000         บาท

843,390                       

581,000             

492,200             

253,900             

35,700              

202,600             

88,800              

262,390             

262,390             

262,390             
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาธรรมเนียมตางๆ

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ 

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

    ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

    (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,530         บาท

05105-3 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

    (28 หนา/นาที) 2 เครื่อง 17,800         บาท

05203-4 (3) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเรว็ 

    20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500         บาท

655,400             

126,000             

250,900             

278,500             

480,900             

181,830             

1,318,130                     

1,136,300          

181,830             

181,830             
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดยุานพาหนะ ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

155,100             

2,173,500          

111,400             

14,999,500                   

14,999,500         

14,888,100         

12,559,500         
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด

คาเครื่องแตงกาย

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

824,300                       

824,300             

824,300             

824,300             
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมลูฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณในการรักษา

ความสะอาด ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05129-2 เรือไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2.20X9.00 ม. 

พรอมเคร่ืองยนตติดทายเรือ ขนาดไมนอยกวา 60 แรงมา 

ชนิด 2 จังหวะ 1 ลํา 950,000       บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 179,100       บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสรมิการแปรรปูมูลฝอยอินทรีย

    เพื่อนํามาใชประโยชน 50,000         บาท

15,474,400         

950,000             

950,000             

950,000             

229,100             

21,082,500                   

19,903,400         

19,903,400         

3,894,000          

535,000             
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งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05122-1 (1) เครื่องตดัหญาแบบขอแข็ง 5 เครื่อง 47,500         บาท

05122-2 (2) เครื่องตดัแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว 3 เครื่อง 33,000         บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรบัปรงุและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 500,000       บาท

5,104,100                     

80,500              

80,500              

500,000             

4,523,600          

4,523,600          

837,800             

244,100             

3,441,700          

80,500              
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คารับรอง

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดสํุานักงาน

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

    ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

    (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 11 เครื่อง 280,610       บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

    (28 หนา/นาที) 1 เครื่อง 8,900          บาท

3,317,910                     

3,028,400          

3,028,400          

2,801,000          

31,900              

195,500             

289,510             

289,510             

289,510             
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คารับรอง

คาซอมแซมครุภัณฑ

3. คาวัสดุ บาท

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ

263,700                       

263,700             

263,700             

36,500              

72,000              

155,200             
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งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาเครื่องแตงกาย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ 

    ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

    (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 16 เครื่อง 408,160       บาท

05105-3 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

    (28 หนา/นาที) 1 เครื่อง 8,900          บาท

05105-4 (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 

    (20 หนา/นาที) 1 เครื่อง 10,000         บาท

05203-2 (4) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเรว็ 

    30 แผนตอนาที 1 เครื่อง 120,000       บาท

547,060             

547,060             

547,060             

1,658,160                     

1,111,100          

1,111,100          

978,400             

32,800              

99,900              
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุกอสราง

250,000                       

250,000             

250,000             

250,000             
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

   1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุสําหรบัหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร BEST

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05313-7 (1) ปรบัปรุงซอยลาดพราว 122 แยก 13 จากบานเลขที่ 187/96 

    ถึงบานเลขที่ 353/26 (สมารท แมนชั่น) 1,375,000     บาท

    - ขุดลอกดินเดิม หนาเฉลี่ยประมาณ 1 ม. ปรมิาตรประมาณ 

      300 ลบ.ม.

    - สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. 

      ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 45 ม.

    - สรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. 

      ตามแบบ มน.-05 พรอมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จํานวน 5 บอ

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

      ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 20 ม.

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

      ตามแบบ มน.-03 พรอมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จํานวน 5 บอ 

    - สรางชั้นรองพื้นทางลูกรัง พรอมบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 1 ม.

      ตามแบบ มท.-01  เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.

    - สรางชั้นพื้นทางหินคลุก พรอมบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

      ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 295 ตร.ม.

    - สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวางประมาณ 4 ม. 

      หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. 

3,325,000          

3,325,000          

3,325,000          

11,246,900                   

4,921,900          

4,921,900          

4,213,100          

708,800             
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    - สรางรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไมรวมพื้นฐาน) 

      ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 90 ม. 

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

      เน้ือที่ประมาณ 50 ตร.ม.

    - ลอมยายตนไม ขนาดเสนรอบวงประมาณ 1.50 ม.  

      จํานวน 4 ตน

05313-15 (2) ปรบัปรุงซอยแยกซอยลาดพราว 124 จากซอยลาดพราว 124 

    (ตรงขาม 99 สไมล แมนชั่น) ถึงซอยลาดพราว 124 

    (ตรงขามบานเลขที่ 353/60 ทู พี แมนชั่น) 1,950,000     บาท

    - ขุดลอกดินเดิม หนาเฉลี่ยประมาณ 1 ม. ปรมิาตรประมาณ 

      542 ลบ.ม.

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

      ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 85 ม.

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

      ตามแบบ มน.-03 พรอมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จํานวน 7 บอ

    - สรางทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม. 

      ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 28 ม.

    - สรางบอพักทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม. 

      ตามแบบ มน.-01 พรอมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จํานวน 7 บอ 

    - สรางชั้นรองพื้นทางลูกรัง พรอมบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 1 ม. 

      ตามแบบ มท.-01  เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.

    - สรางชั้นพื้นทางหินคลุก พรอมบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

      ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ  520 ตร.ม.

    - สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวางประมาณ 4 ม. 

      หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม. 

    - สรางรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไมรวมพื้นฐาน)  

      ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 165 ม.

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

      เน้ือที่ประมาณ 90 ตร.ม. 

    - ลอมยายตนไม ขนาดเสนรอบวงประมาณ 1.50 ม. 

      จํานวน 2 ตน 
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3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย 

และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน 3,000,000     บาท

3,000,000          
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

3. คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาด

ทอระบายน้ํา ฯลฯ

4,730,500                     

4,730,500          

4,730,500          

934,300             

2,996,200          

800,000             
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1. คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

1,341,400          

1,047,900          

66,800              

226,700             

206,400             

1,547,800                     

1,547,800          
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนอาสาสมัครบานหนังสือ

คาตอบแทนกรรมการชุมชน

คาตอบแทนวิทยากรฝกอาชีพ

   1.2 คาใชสอย บาท

คารับรอง

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ

จางเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานศนูยสงเสริม

การบริหารเงนิออมครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาอาหารกลางวันและคาอาหารเสริม (นม)

คาวัสดุสํานักงานและคาวัสดฝุกอาชีพ

คาหนังสือ วารสารฯ บานหนังสือ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 1,530,000     บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,229,800     บาท

07199-2 (3) คาใชจายในการสงเสรมิกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-3 (4) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 500,000       บาท

07199-4 (5) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดานเดก็ สตรี 

    ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600       บาท

07199-5 (6) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-6 (7) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000         บาท

07199-8 (8) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

    การเกษตร 115,100       บาท

07199-9 (9) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 1,093,500     บาท

07199-11 (10) คาใชจายในการสงเสรมิพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนใน

     ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 125,500       บาท

14,111,800                   

7,641,100          

7,641,100          

5,655,800          

422,200             

1,563,100          

6,470,700          
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07199-12 (11) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000         บาท

07199-13 (12) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 567,000       บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-7 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 80,000         บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-10 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี 

ครอบครวั ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 365,000       บาท

80,000                         

80,000              

365,000                       

365,000             
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรง

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดอุุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

    ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

    (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 10 เครื่อง 255,100       บาท

05105-2 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

    (28 หนา/นาที) 1 เครื่อง 8,900          บาท

517,100                       

253,100             

264,000             

253,100             

11,700              

53,200              

188,200             

264,000             

264,000             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล โครงการจางเจาหนาที่

เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชตกคางในผักสด

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล โครงการจางเจาหนาที่

เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

   1.2 คาวัสดุ บาท

คาตัวอยางอาหาร

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ด ี

สะอาด ปลอดภัย 165,100       บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 97,800         บาท

2. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000       บาท

636,700                       

471,600             

471,600             

432,000             

39,600              

165,100             

97,800                         

97,800              

100,000                       

100,000             
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05199-4 เครื่องพนหมอกควันสะพายไหล ที่ใชในงานสาธารณสขุ 1 เครื่อง 75,000         บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 62,200         บาท

158,400             

158,400             

158,400             

75,000              

75,000              

75,000              

295,600                       

62,200              
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งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

   1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดสุาํนักงาน

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ 

    และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 56,500         บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการประชุมครู 3,000          บาท

07109-1 (3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศนูยวิชาการเขต 22,600         บาท

07124-1 (4) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา

    ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 41,100         บาท

07199-1 (5) คาใชจายในการสงเสรมิกีฬานักเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 48,400         บาท

92,300              

171,600             

369,000                       

197,400             

197,400             

75,000              

30,100              
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนครผููสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คานติยภัต

        1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ

คาซอมแซมโรงเรียน

คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียน

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสด ุอุปกรณ เคร่ืองใชสวนตัวของเด็กอนุบาล

คาสารกรองเคร่ืองกรองน้ํา คาเครื่องหมายสัญลักษณ

ของสถานศกึษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

โรงเรยีนสุเหราดอนสะแก

05101-27 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

    แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

    ขนาด 18,000 บีทียู 3 เครื่อง 100,500       บาท

05101-31 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

    แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

    ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง 81,800         บาท

05198-11 (3) กระดานไวทบอรดพรอมรางแขวนอลูมิเนียม  

    ขนาด 120x180 ซม. 3 ชุด 19,500         บาท

11,298,470                   

4,196,800          

3,648,700          

352,000             

3,177,800          

118,900             

548,100             

1,507,470          

1,507,470          

1,507,470          
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05199-7 (4) พัดลมไอน้ําแบบติดผนัง ขนาด 26 นิ้ว 8 เครื่อง 203,200       บาท

05199-8 (5) เครื่องดนตรี 1 ชุด 82,500         บาท

โรงเรยีนสุเหราลาดพราว

05105-19 (6) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ

    ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

    (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,530         บาท

05105-35 (7) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

    พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์

    ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,510         บาท

05131-26 (8) เครื่องมลัติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 

    1 เครื่อง 49,900         บาท

05133-22 (9) โตะเรียนวิทยาศาสตรพรอมเกาอี้ 6 ชุด 99,000         บาท

05133-24 (10) โตะเด็กเล็ก พรอมเกาอี้ 6 ที่นั่ง 10 ชุด 35,000         บาท

05133-25 (11) โตะเกาอี้สแตนเลสสาํหรับโรงอาหาร 10 ชุด 180,000       บาท

05198-13 (12) บอรดแมเหล็ก 2 หนา 30 บอรด 405,000       บาท

05198-17 (13) ตูเก็บเอกสารแบบชองโลงและแบบประตู 2 บาน 24 ตู 108,000       บาท

05199-14 (14) เครื่องขยายเสียง แบบตูลําโพงเคล่ือนที่ ขนาดไมนอยกวา 

      50 วัตต 1 ชุด 3,950          บาท

05199-33 (15) พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 28 เครื่อง 38,080         บาท

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 732,800       บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2,748,000     บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07125-1 (1) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครอง

    เพื่อพัฒนาโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6,700          บาท

07126-1 (2) คาใชจายในการสงเสรมิสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงาน

    เพื่อการเรียนรู 35,300         บาท

07199-2 (3) คาใชจายตามโครงการเรียนฟร ีเรยีนดีอยางมีคณุภาพ

    โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 549,600       บาท

07199-3 (4) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 336,000       บาท

3,480,800          

2,113,400          
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07199-4 (5) คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

    พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    สนองพระราชดําริ โดยกรุงเทพมหานคร ป 2566 14,000         บาท

07199-5 (6) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

    กรุงเทพมหานคร 51,600         บาท

07199-6 (7) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนนํ้าไดปลอดภัย 80,000         บาท

07199-7 (8) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 984,000       บาท

07199-8 (9) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

    ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200         บาท
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งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

    เปนเงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

    และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวด 

    เดือนกรกฎาคม 2564 12,347,200   บาท

07101-1 (2) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจายเปนคางาน

    ตามโครงการปรบัปรุงซอยรามคาํแหง 9 (หมูบานธารารมย) 

    จากคลองแสนแสบ ถึงสุดระยะที่กําหนด สําหรับเปนคางานคร้ังที่ 7 

    (งวดสดุทาย) และคืนเงินประกันผลงานงวดที่ 1 - 6 13,304,600   บาท

07101-2 (3) ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

    เปนเงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

    และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวด 

    เดือนสงิหาคม 2564 12,295,300   บาท

37,947,100                   

37,947,100         


