
          สํานักงานเขตคลองสามวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมให

เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิด เปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปรมิาณขยะ และใชทรัพยากร

อยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสรมิการทองเที่ยว สํานักงานเขตมีอํานาจ 

หนาที่เก่ียวกับการปกครองการทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมี

และควบคมุตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ การสาธารณปูการ 

การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสรมิการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน การจัดใหมี

พิพิธภัณฑ การปรบัปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่

พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

เสรภีาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอย 

ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

หรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง            

เปนธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเร่ืองรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 800            เร่ือง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 300            ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100            รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

  ที่อยูในความรบัผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  ของประชาชน 7               ครั้ง

- การใหบรกิารเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 71,175        ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรงุเทพมหานคร 850            ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรบัการศึกษาในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 13,352        ราย

สํานักงานเขตคลองสามวา



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายการคลัง

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

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

- ลูกจางประจํา (6) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (1)

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

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (2) - ลูกจางโครงการ (2)

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

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

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (231) - ลูกจางประจํา (23)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (183) - ลูกจางชั่วคราว (-)

- ลูกจางโครงการ (1) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (17) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (8)

- ลูกจางประจํา (53) - ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (4)

- ลูกจางชั่วคราว (12) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (2)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (81) - ลูกจางโครงการ (3)

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (28)

- ลูกจางประจํา (55)

- ลูกจางชั่วคราว (85)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตคลองสามวา

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 436,119,000     436,119,000      

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                  -                  

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                  -                  

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม 27,608,700       27,608,700        

    463,727,700                  -        463,727,700

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 435,244,800    บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 874,200          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 470,700         บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 403,500         บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 186,978,600     186,978,600      
งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 8,440,600         8,440,600         
งานปกครอง 1,491,100         1,491,100         

169,800           169,800            
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 966,000           966,000            
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 1,162,000         1,162,000         
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 2,724,800         2,724,800         
งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 18,288,000       18,288,000        
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 10,333,500       10,333,500        
งานดูแลสวนและพื้นที่สเีขียว 17,730,600       17,730,600        
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 3,391,700         3,391,700         
งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,821,700         1,821,700         
งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง 450,000           450,000            
งานบํารุงรักษาซอมแซม 17,808,000       17,808,000        
งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 6,613,600         6,613,600         
งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 12,391,500       12,391,500        
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 14,684,100       14,684,100        

    โครงการครอบครวัรักการอาน 120,000           120,000            
403,500           403,500            

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 537,300           537,300            
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 420,700           420,700            

    โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 80,900             80,900              
งานปองกันและควบคุมโรค 581,900           581,900            

    โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000           100,000            
งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 40,079,900       40,079,900        
งานงบประมาณโรงเรียน 88,349,200       88,349,200        

436,119,000    -                436,119,000     รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

การจัดบริการของสํานกังานเขต

    โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

    โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ

สํานักงานเขตคลองสามวา

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป
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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

27,608,700.00   27,608,700.00   

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 27,608,700      -                27,608,700       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนนุ รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 143,186,100   40,104,200   3,688,300       186,978,600     

งบดําเนินงาน 122,167,800   12,922,500    135,090,300     

งบลงทุน 11,014,500    11,014,500       

งบเงินอดุหนุน 58,419,400       58,419,400       

งบรายจายอื่น 72,224,900      72,224,900       

รวม

งบประมาณ   143,186,100   40,104,200   125,856,100    12,922,500    11,014,500       58,419,400      72,224,900      463,727,700

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุงบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจาย

ในลักษณะงบดังกลาว"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งส้ิน บาท      186,502,400      186,978,600

เงินงบประมาณ บาท      186,502,400      186,978,600

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -   

สํานักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัตงิาน

รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ ปฏิบัตงิานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เร่ือง               12,000               12,000               12,000               12,000               12,000

รับเรื่องรองทุกข เร่ือง                   800                   800                   800                   800                   800

จัดประชมุประชาคมเขต/

ประชุมอื่นๆ

คร้ัง                     -                       -                       -                       -   

ประชาสัมพันธ เรื่อง                   500                   500                   500                   500                   500

ดูแล บํารงุรักษาอาคาร สถานที่

ของเขต

ตร.ม.                 5,186                 5,186                 5,186                 5,186                 5,186

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

เร่ือง                     -                       -                       -                       -   

รวมทั้งสิ้น บาท          6,670,090          8,440,600

เงินงบประมาณ บาท          6,670,090          8,440,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรบัเร่ืองรองทุกข, กิจการสภาเขต 
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งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัตหินาที่

ในทางปกครองและรักษาความสงบเรยีบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่น

ที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุน

การบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน    เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม

 ศาลเจา

ราย                     12                     15                     16                     17                     15

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย                   500                   475                   450                   400                   400

ความพึงพอใจผูรบับริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                     -                       -                       -                       -   

อบรมอาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรอืน

คน                     50                     50                     50                     50                     50

งานทะเบียนพาณิชย ราย                   500                   475                   450                   400                   400

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                     12                     12                     12                     12                     10

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ราย/คร้ัง                     20                     20                     20                     20                     20

งานดานยาเสพติด ราย                   657                   765                   765                   765                   765

รวมทั้งสิ้น บาท          5,003,720          1,491,100

เงินงบประมาณ บาท          5,003,720          1,491,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

ยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความ

เหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพ่ิมขึ้นชุมชนละ 1 คน

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของอาสาสมัครไดรับ

สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

รอยละ                   100

รอยละของอาสาสมัครฯใหม

เขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

รอยละ                   100

รอยละของอาสาสมัครปฏิบัติงาน

ในพื้นที่

รอยละ                     80

รวมทั้งสิ้น บาท            169,800

เงินงบประมาณ บาท            169,800

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -   

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและ

169,800.00                     

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบรกิารประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชรีายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย               38,000               39,000               39,000               42,000               50,000

บริการทะเบียนบัตรประจําตัว

ประชาชน

ราย               24,500               25,000               26,000               27,000               29,000

บริการทะเบียนทั่วไป ราย                 3,900                 3,900                 3,900                 3,900                 3,900

ความพึงพอใจผูรบับริการทะเบียน

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                 98.00                 98.00                 98.00                 98.00                 98.00

ความพึงพอใจผูรบับริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ                 97.45                 98.00                 98.00                 98.00                 98.00

การจัดทําและปรับปรงุทะเบียน

ประวัติบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย

ราย                 3,000                 3,000                 3,000                 2,000                 3,000

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอก

สถานที่

คร้ัง                   690                   690                   690                   690                   700

รวมทั้งสิ้น บาท            926,300            966,000

เงินงบประมาณ บาท            926,300            966,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครฐั

ตามมาตรฐานการบัญชภีาครัฐของไทย ใหบรกิารประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงนิการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและ

ตัดสินใจของคณะผูบรหิาร และสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลงั จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง 

การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพถูกตอง รวดเรว็ และดาํรงรกัษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการ

บริการจัดการทรพัยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย               18,000               18,000               18,000               18,000               18,000

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ                 3,000                 3,000                 3,000                 3,000                 3,000

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา                 7,180                 7,200                 7,250                 7,300                 7,350

บริหารงบประมาณของสาํนักงาน

เขต

ลานบาท                   450                   450                   455                   460                   465

จัดทํารายงานการเงนิ เร่ือง                     22                     22                     22                     22                     22

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. 

และสาํนักงานตรวจสอบภายใน

เรื่อง/ฉบับ                     48                     48                     48                     48                     48

จัดทํารายงานการเงนิเสร็จทัน

ภายในกําหนดเวลา

รอยละ                   100                   100                   100                   100                   100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ

การเงิน การคลัง งบประมาณ

ราย                 1,800                 1,800                 1,850                 1,870                 1,890

รวมทั้งสิ้น บาท          1,049,000          1,162,000

เงินงบประมาณ บาท          1,049,000          1,162,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน

ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง,

ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย                 5,000                 5,250                 5,500                 5,750                 6,000

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย                 1,000                 1,050                 1,100                 1,150                 1,200

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย               10,000               10,500               11,000               11,500               12,000

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีปาย

ราย                   500                   475                   450                   425                   400

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน

ราย                 1,500                 1,450                 1,400                 1,350                 1,300

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษี

ที่ดนิและสิ่งปลูกสราง

ราย                 2,800                 2,700                 2,600                 2,500                 2,400

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ                     90                     90                     95                     95                     95

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย                     10                       9                       8                       7                       7

รับอุทธรณการประเมินและคืน

ภาษีลดลง

รอยละ 

(จาก

จํานวน

รายของป

ที่ผานมา)

 ลดลง  20%  ลดลง  20%  ลดลง  20%  ลดลง  20%  ลดลง  20%

รวมทั้งสิ้น บาท          2,927,720          2,724,800

เงินงบประมาณ บาท          2,927,720          2,724,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี

การอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

หรือสวนราชการอื่น, จัดประชมุ, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.                     -                       -                       -                       -   

รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เร่ือง                   104                   104                   104                   104                   104

จัดประชมุภายใน คร้ัง                     12                     12                     12                     12                     12

ประสานงานและรวมปฏิบัติงาน

กับหนวยงานหรือองคกรอื่น

คร้ัง                     12                     12                     12                     12                     12

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน

มูลฝอยและขนถายปฏิกูล

ราย               45,000               45,000               45,000               45,000               45,000

รวมทั้งสิ้น บาท          2,144,910        18,288,000

เงินงบประมาณ บาท          2,144,910        18,288,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงาน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 
11

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนน และพื้นที่สญัจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินขาม

อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”

จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก 

ซอย

ตร.กม.                     50                     50                     50                     50                     50

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                       2                       2                       2                       2                       2

ทําความสะอาดชุมชน คร้ัง                     12                     12                     12                     12                     12

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/คร้ัง                     12                     12                     12                     12                     12

ความพึงพอใจผูสญัจรในพื้นที่

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                     97                     97                     97                     97                     97

รวมทั้งสิ้น บาท          6,434,730                    -   

เงินงบประมาณ บาท          6,434,730                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบานตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสบูสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย 

โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน                   200                   200                   200                   200                   200

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง  1930/ 1080  1930/ 1080  1930/ 1080  1930/ 1080  1930/ 1080

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./คร้ัง  310/ 40  310/ 40  310/ 40  310/ 40  310/ 40

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูด

ไขมัน

คัน/คัน                       5                       5                       5                       5                       5

ความพึงพอใจผูรบับริการขนถาย

สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                     90                     90                     90                     90                     90

ความพึงพอใจผูใชบรกิาร ดูดไขมัน

 ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                     90                     90                     90                     90                     90

รวมทั้งสิ้น บาท        12,869,460        10,333,500

เงินงบประมาณ บาท        12,869,460        10,333,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นเขตที่มีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริมทางเทา

ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบรกิารตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบรกิาร”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.             132,140             132,140             132,140             132,140             132,140

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน                 7,010                 7,010                 7,010                 7,010                 7,010

รดน้ํา ลบ.ม.             141,490             141,490             141,490             141,490             141,490

ใหบรกิารตัดแตงตนไม ราย                   100                   100                   100                   100                   100

ใหบรกิารตกแตงสถานที่ คร้ัง                     15                     15                     15                     15                     15

รวมทั้งสิ้น บาท        13,071,300        17,730,600

เงินงบประมาณ บาท        13,071,300        17,730,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดแูลบํารุงรกัษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ สนับสนุน

การบริหารจัดการของสาํนักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดีผูกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                     25                     28                     29                     30                     32

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย                     30                     35                     40                     45                     50

ควบคมุการใชยานพาหนะ 

(รถยนต)

คัน/คร้ัง                       3                       3                       3                       3                       3

ควบคมุการใชยานพาหนะ 

(จักรยานยนต)

คัน/คร้ัง                       8                       8                       8                       8                       8

รวมทั้งสิ้น บาท          1,121,800          3,391,700

เงินงบประมาณ บาท          1,121,800          3,391,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, จัดประชมุคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูนาอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

และแผงลอย ใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัตฯิ จัดชุดปฏิบัตกิารออกตรวจพื้นที่ ตักเตอืน จับกุมในกรณี

ที่พบผูกระทําความผิดใหบรกิารและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเส่ียงภัย”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัตกิาร ชั่วโมง/คน                 4,004                 4,004                 4,004                 4,004                 4,004

ดูแลพื้นที่ผอนผนัเพ่ือทําการคาใน

ที่สาธารณะ

จุด/ราย                     -                       -                       -                       -   

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

เร่ือง                   330                   350                   360                   370                   390

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุด

เส่ียง

จุด/ราย                 5,400                 4,380                 3,285                 3,285                 3,285

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน                 3,600                 3,600                 3,600                 3,600                 3,600

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน                 4,004                 4,004                 4,004                 4,004                 4,004

รวมทั้งสิ้น บาท          1,605,900                    -   

เงินงบประมาณ บาท          1,605,900                    -   

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคบัการ, บริการและปฏิบัตกิารกิจการพิเศษ, ควบคมุการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เรื่อง                   100                   100                   100                   100                   100

ควบคมุการใชยานพาหนะ คัน                     22                     22                     22                     22                     22

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

ควบคมุ

โครงการ                       6                       6                       6                       6                       6

รวมทั้งสิ้น บาท          1,939,520          1,821,700

เงินงบประมาณ บาท          1,939,520          1,821,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคลอง

กับศกัยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคมุมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่

กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรอืเปลี่ยนแปลงสภาพ” 

ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ราย                   600                   650                   700                   750                   750

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท

อาคาร                       9                       9                       9                       9                       9

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงร้ือถอน

อาคาร

ราย                     50                     50                     50                     50                     50

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เช่ือมทอเชื่อมทาง/

ถมดิน/ขุดดิน

ราย                     20                     20                     20                     20                     20

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/

รองเรียน

คร้ัง                       5                     -                       -                       -   

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่

สาธารณะ

คร้ัง                   710                     -                       -                       -   

รวมทั้งสิ้น บาท          4,697,550            450,000

เงินงบประมาณ บาท          4,697,550            450,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคบัใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคนัหิน ถมดิน ฯลฯ,
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค : “เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรกัษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก ปลอดภัย

ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผวิจราจรดวยแอลฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเคร่ืองจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผวิจราจร ทางเทา ครั้ง                   100

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                   300                   300                   300                   300                   300

ซอมแซม บํารุงรักษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน และ

กระจกโคง และสัญญาณจราจร

จุด                     20                     20                     20                     20                     20

ซอมแซม บํารุงรักษา

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ํา

ยานพาหนะ

คร้ัง                       1                       1                       1                       1                       1

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เร่ือง                   200                   200                   200                   200                   200

รวมทั้งสิ้น บาท        10,569,530        17,808,000

เงินงบประมาณ บาท        10,569,530        17,808,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดอืดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีระบบการระบายน้ํา

จากแหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบ ทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง บึงรบัน้ํา ระบบบังคบัน้ํา อุโมงคระบายน้ํา 

ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                     50                     50                     50                     50                     50

ลางทําความสะอาด ระบบทอ

ระบายน้ํา

เมตร               35,000               35,000               35,000               35,000               35,000

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ตร.ม.             122,274             122,274             122,274             122,274             122,274

ขุดลอกคลอง เมตร/

ลบ.ม.

                    74                     74                     74                     74                     74

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรียน

เร่ือง                   100                   100                   100                   100                   100

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/

จุดออนน้ําทวม ในระดับมาก-มาก

ที่สุด

รอยละ

รวมทั้งสิ้น บาท          4,943,700          6,613,600

เงินงบประมาณ บาท          4,943,700          6,613,600

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 
20

งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามการปฏิบัตหินาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบรหิารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

และใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ                   170                   170                   170                   170                   170

รับเรื่องราวรองทุกข เร่ือง                     -                       -                       -                       -                       -   

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย                     -                       -                       -                       -                       -   

จายเบ้ียผูพิการ ราย                 3,100                 4,100                 5,600                 6,200                 6,200

จายเบ้ียผูสงูอายุ ราย               23,000               23,250               23,500               23,750               23,750

จายการจัดการศพผูสูงอายุตาม

ประเพณี

                     -                       -                       -                       -                       -   

จายโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการ

เล้ียงดูเด็กแรกเกิด

ราย                     -                       -                       -                       -                       -   

จัดประชมุคณะกรรมการสภา

เยาวชนเขต

คร้ัง                       3                       3                       3                       3                       3

จัดประชมุแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผสูงอายุ

คร้ัง                       3                       3                       3                       3                       3

รวมทั้งสิ้น บาท          5,961,520        12,391,500

เงินงบประมาณ บาท          5,961,520        12,391,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค : “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบรหิารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคณุคาทางศลิปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน เดก็และเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สาํหรับการเขาสูระบบการศกึษาภาคบังคบั 

รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”

ประเพณี, พิพิธภัณฑทองถ่ิน, บานหนังสอื, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                     84                     84                     84                     84                     84

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนที่ แหง                     36                     36                     36                     36                     36

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                     70                     71                     73                     75                     75

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย                     -                       -                       -                       -                       -   

ประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง                       6                       6                       6                       6                       6

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน คร้ัง                   250                   250                   300                   300                   300

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                       6                       6                       6                       6                       6

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลงักาย คน                     -                       -                       -                       -                       -   

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

ผูใชบริการลานกีฬา คน             325,000             330,000             335,000             335,000             335,000

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย                     -                       -                       -                       -                       -   

จัดกิจกรรมวันสาํคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

คร้ัง                       5                       5                       5                       5                       5

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงิน

กองทุนหลักประกันสขุภาพกทม.

โครงการ                     26                     30                     35                     40                     40

สงเสริมการบรหิารเงินออม

ครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน

ราย                 1,300                 1,300                 1,300                 1,300                 1,300

ดําเนินการขับเคลื่อน

ดานยาเสพติด

คร้ัง                     35                     36                     37                     38                     38

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการ

กองทุน

กองทุน                       1                       1                       1                       1                       1

รวมทั้งสิ้น บาท        18,567,580        14,684,100

เงินงบประมาณ บาท        18,567,580        14,684,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสาํคัญและสงเสริมวัฒนธรรม
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โครงการครอบครัวรักการอาน รหัส 1300017-07199-11

ที่ 3.3 การศกึษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรยีนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน

แตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพ้ืนฐานรวมกันของครอบครัวในการ

มีสวนรวมกิจกรรมรักการอานเพ่ิมขึ้นในบานหนังสอืแตละแหงในพ้ืนที่เขตคลองสามวา รวม 3 แหง

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมแตละคร้ัง รอยละ

รวมทั้งสิ้น บาท            120,000

เงินงบประมาณ บาท            120,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -   

120,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

 วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหล่ือมลํ้าดวยการบริหารเมอืงรปูแบบอารยะสาํหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอย
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรบัการดแูลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูดวยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพ่ิมขึ้น (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

กลุมเด็กดอยโอกาส เด็กที่อยูใน

สภาพยากลําบาก เดก็เรรอน และ

เดก็ยากจนในพื้นที่เขตหลักสี่

ไดรับความชวยเหลือ

รอยละ                     55

กลุมสตรี ครอบครัว และ

ผูดอยโอกาส (อายุ 18-59 ป) ที่

ประสบปญหาความเดอืดรอน

ยากลําบากในพื้นที่เขตหลักสี่

ไดรับความชวยเหลือ

รอยละ                     55

กลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) 

และคนพิการทุกชวงอายุ ที่

ประสบปญหาความเดอืดรอน

ยากลําบากในพื้นที่เขตหลักสี่

ไดรับความชวยเหลือ

รอยละ                     55

รวมทั้งสิ้น บาท            403,500

เงินงบประมาณ บาท            403,500

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -   

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรปูแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

403,500                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบรหิารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป 

ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสขุและกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เร่ือง                   150                   155                   160                   170                   170

ควบคมุการใชยานพาหนะ คัน                       3                       3                       3                       3                       3

งานการออก/ตอใบอนุญาต/

หนังสอืรับรองการแจงตาม พรบ.

การสาธารณสขุและกฎหมายที่

เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียน

สุนัขและออกบัตรปรจําตัว

สัตวเลี้ยง

ฉบับ                   320                   335                   350                   380                   390

รวมทั้งสิ้น บาท            331,620            537,300

เงินงบประมาณ บาท            331,620            537,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรงุสําเรจ็ที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่

ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสขุาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภค

มีความรู ความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเส่ียงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสขุอนามัยที่ดปีลอดภัย

จากโรคและสิ่งคกุคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานส่ิงแวดลอม คุมครองผูบรโิภคในเรื่องสลากอาหาร เคร่ืองชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนาย

แอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสนุัขบา อันเกิดจากการเล้ียงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

สาธารณะและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพ้ืนที่ตรวจ/ระงับเหตรัุบแจง, ลงพ้ืนที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการบังคบัใชกฎหมาย

สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่

จําหนายอาหาร สถานที่สะสม

อาหาร ตลาด แผงลอยจําหนาย

อาหาร

คร้ัง                   228                   238                   245                   260                   275

การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพ

อาหาร+เก็บตัวอยางอาหารสง

หองแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพ

มหานคร)

คร้ัง                   231                   241                   248                   263                   265

การตรวจสุขลักษณะสถาน

ประกอบการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพใน 13 กลุม กิจการ 146

ประเภท

คร้ัง                   270                   275                   280                   290                   300

การตรวจสอบเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมีรั่ว 

การทํางานผิดกฎหมาย

คร้ัง                     48                     52                     55                     60                     65

การสงเสรมิความรูดานอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยแกผู

ประกอบการ พนักงาน คนงาน

คร้ัง                     48                     52                     55                     60                     65

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/เหตุราํคาญ

คร้ัง                   150                   155                   160                   170                   175

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาต

จัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร 

สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน           

200 ตร.ม.)

ราย                     38                     43                     48                     55                     60

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาออก/ตออายุ

ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ

ราย                   270                   275                   280                   290                   300

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

สาธารณะ

คร้ัง                     10                     15                     18                     20                     22

รวมทั้งสิ้น บาท            331,620            420,700

เงินงบประมาณ บาท            331,620            420,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสขุภาพดี

(Healthy City) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบรโิภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 

1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคณุภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพ่ือสงเสริม

ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรู

ดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนา

ตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสําเร็จในการสงเสริม

ใหสถานประกอบการอาหารมี

การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร มีมาตรการ

ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ตามมาตรการ

ของกระทรวงสาธารณะสุข

รอยละ                   100

รอยละของสถานประกอบการ

อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ

บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(Green Service)

รอยละ                     20

รวมทั้งสิ้น บาท              80,900

เงินงบประมาณ บาท              80,900

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -   

80,900                           

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานปองกนัและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค : “เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนราํคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งใหประชาชน

รูจักปองกันตนเองและหลีกเล่ียงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดกูาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสมัพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรอืผูปวย

เขาสูระบบการรักษา”

การฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุ

การใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน

ฌาปนสถาน

คร้ัง                       9                       9                       9                       9                       9

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสตัว

และปลอยสัตว

คร้ัง                     36                     44                     58                     70                     75

รณรงค กําจัดและทําลายแหลง

ลูกน้ํายุงลาย

คร้ัง                     70                     50                     70                     80                     90

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง                   500                   500                   400                   400                   400

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน 

ทําหมัน จับสนุัข

คร้ัง                     20                     20                     20                     20                     20

รณรงค

ปองกันการตดิเชื้อเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

คร้ัง                     30                     30                     30                     30                     30

ตรวจสอบ แนะนํา และ

ประชาสัมพันธ เพื่อควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไขเร่ือง

รองเรียน

คร้ัง                   120                   100                   300                   300                   300

รวมทั้งสิ้น บาท            442,160            581,900

เงินงบประมาณ บาท            442,160            581,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ควบคมุพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลกูน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสาน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและ 

มีความเหมาะสม 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

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบ

บุหรี่

รอยละ                   100

รวมทั้งสิ้น บาท            100,000

เงินงบประมาณ บาท            100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -   

100,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่



 
30

งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ ตลอดจนเพื่อใหการ

ดําเนินงานของสถานศกึษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศกึษาตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผูบริหารสถานศกึษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ตดิตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ 

ดําเนินการเร่ืองรองทุกข

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เร่ือง                     -                       -                       -                       -   

จัดประชมุภายในฝายการศึกษา

และโรงเรยีนในสังกัด ตรวจเยี่ยม

สถานศกึษา

คร้ัง                     12                     12                     12                     12                     12

โรงเรียนที่อยูในความดแูล โรงเรียน                     18                     18                     18                     18                     18

จํานวนนักเรียน คน               13,710               13,710               13,710               13,710               13,710

ตรวจเย่ียมสถานศกึษา คร้ัง                     40                     40                     40                     40                     40

รวมทั้งสิ้น บาท        29,352,125        40,079,900

เงินงบประมาณ บาท        29,352,125        40,079,900

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรบัการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศกึษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรยีนนําศักยภาพที่มีอยู

มาใชไดอยางเตม็ความสามารถ และประสบความสาํเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมนิผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน 

ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรบัปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรยีนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน 

และไดทํากิจกรรมเสรมิหลักสูตร ซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสงัคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  เพื่อบํารุงรักษา

สถานศกึษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเตม็ประสทิธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรยีน, บริหารจัดการสถานศกึษา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน               11,878               11,878               11,878               11,878               11,878

นักเรียน ม.1-ม.3 คน                 1,832                 1,832                 1,832                 1,832                 1,832

นักเรียน ม.4-ม.6 คน

สอนวายน้ํา คน                 1,646                 1,646                 1,646                 1,646                 1,646

อบรมนายหมูลูกเสือ

และยุวกาชาด

คน                   240                   240                   240                   240                   240

สนับสนุนอาหารกลางวันของ

นักเรียนมัธยม

มื้อ                   200                   200                   200                   200                   200

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                   200                   200                   200                   200                   200

อาคารเรียนทั้งส้ิน หลงั                     69                     69                     69                     69                     69

พื้นที่โรงเรียนทั้งส้ิน ตร.ม.             159,612             159,612             159,612             159,612             159,612

รวมทั้งสิ้น บาท        76,402,938        88,349,200

เงินงบประมาณ บาท        76,402,938        88,349,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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.

งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

   01101-1  เงินเดือน 52,450,400   บาท

   01102-1  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนระดับ 3,029,300    บาท

   01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 254,400       บาท

   01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 674,400       บาท

   01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 148,900       บาท

   01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 44,600         บาท

2. คาจางประจํา บาท

   01201-1 คาจางประจํา 79,829,700   บาท

   01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 3,968,000    บาท

   01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,761,900    บาท

   01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 1,024,500    บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

   02101-1 คาจางชั่วคราว 29,255,100   บาท

   02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 4,165,100    บาท

   02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 6,684,000    บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 33,900         บาท

   03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,084,800    บาท

   03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,471,600    บาท

   03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 98,000         บาท

สํานักงานเขตคลองสามวา

3,688,300          

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

186,978,600                 

186,978,600       

56,602,000         

86,584,100         

40,104,200         

436,119,000                 
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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

   สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

   คาจางทําความสะอาดอาคาร

   คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

   สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

   คาวัสดุยานพาหนะ คาซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

    รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน

    ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง 83,000         บาท

05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

    รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน

    ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง 182,000       บาท

05101-4 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

    รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน

    ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง 99,000         บาท

05101-5 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

    รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

    ขนาด 50,000 บีทียู 2 เครื่อง 112,000       บาท

05136-6 (5) ผามานพรอมอุปกรณติดตั้ง 1 ชุด 849,000       บาท

05199-1 (6) เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

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

307,100             

2,507,900          

1,342,800          

1,342,800          

1,342,800          

8,440,600                     

7,097,800          

4,589,900          

300,500             

3,982,300          
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1. คาตอบแทน บาท

      คาเบี้ยประชุม

   2. คาใชสอย บาท

      คารับรอง

      คาจางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ

   3. คาวัสดุ บาท

      คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

      คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

      คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครวั และงานสวน

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

    ฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) 64,100         บาท

07103-3 (2) คาใชจายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จ

    พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณ 

    พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงาน

    เมาลิดกลางแหงประเทศไทย 255,100       บาท

07110-1 (3) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

    ปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000       บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไข

ปญหายาและสารเสพติด บาท

งบรายจายอื่น บาท

07103-2 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 169,800       บาท

819,900             

819,900             

100,000             

24,200              

695,700             

671,200             

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

169,800                       

1,491,100                     

169,800             
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

   คาอาหารทําการนอกเวลา

2. คาใชสอย บาท

   คาซอมแซมยานพาหนะ

   คาซอมแซมครภุัณฑ

   คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

3. คาวัสดุ บาท

   สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

   คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

354,000             

428,900             

183,100             

966,000                       

966,000             

966,000             
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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

   คาซอมแซมครภุัณฑ

   คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล 

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

   สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

   คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

   คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

        คาโทรศัพท คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน    

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

    พรอมโปรแกรมระบบปฎิบัติการ (OS) แบบ GGWA

    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย 4 เครื่อง 102,100       บาท

05199-2 (2) เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น 

    1 เครื่อง 22,000         บาท

05199-3 (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

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

133,000             

267,400             

408,100             

163,300             

190,200             

133,000             

133,000             

1,162,000                     

1,029,000          

838,800             
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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

   คาซอมแซมครภุัณฑ

   คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

   สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

   คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

   คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

        คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05143-1 (1) โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชํานาญงาน,  

    อาวุโส, ชํานาญการ 2 ชุด 18,000         บาท

05198-4 (2) ตูไมเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก 2 ตู 9,000          บาท

05199-2 (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

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

05199-5 (4) บอรดไมติดประกาศ ลอเลื่อน 1 บอรด 15,900         บาท

209,100             

2,106,900          

51,800              

51,800              

51,800              

2,724,800                     

2,673,000          

566,100             

126,000             

231,000             
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1. คาตอบแทน บาท

      คาอาหารทําการนอกเวลา

      คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

      คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

      คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บไขมัน

   2. คาใชสอย บาท

      คาซอมแซมยานพาหนะ

      คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

      คาซอมแซมครุภัณฑ

   3. คาวัสดุ บาท

      สวนใหญเปนคาวัสดุยานพาหนะ คาเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

      คาวัสดุในการรกัษาความสะอาด ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,600         บาท

25,600              

25,600              

25,600              

18,288,000                   

18,262,400         

18,262,400         

15,216,200         

689,000             

2,357,200          
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   คาวัสดุ บาท

   คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

   คาเคร่ืองแตงกาย

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 179,100       บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรยี 

    เพ่ือนํามาใชประโยชน 50,000         บาท

10,333,500                   

10,104,400         

10,104,400         

10,104,400         

229,100             
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1. คาตอบแทน บาท

      คาอาหารทําการนอกเวลา

   2. คาใชสอย บาท

      คาซอมแซมยานพาหนะ

      คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

   3. คาวัสดุ บาท

      สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

      คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรกัษาตนไม

      คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05122-1 เครื่องตัดหญาแบบเข็น 2 เครื่อง 27,600         บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรกัษา ปรับปรงุ

และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 1,100,000    บาท

27,600              

27,600              

1,100,000          

27,600              

17,730,600                   

16,603,000         

16,603,000         

995,300             

350,100             

15,257,600         
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1. คาตอบแทน บาท

      คาอาหารทําการนอกเวลา

      คาเบี้ยประชุม

   2. คาใชสอย บาท

      คาซอมแซมยานพาหนะ

      คาซอมแซมครุภัณฑ

   3. คาวัสดุ บาท

      สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

      คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

      คาเคร่ืองแตงกาย ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,100         บาท

51,100              

3,340,600          

2,663,200          

93,700              

583,700             

51,100              

51,100              

3,391,700                     

3,340,600          
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1. คาตอบแทน บาท

      คาอาหารทําการนอกเวลา

   2. คาใชสอย บาท

      คาซอมแซมยานพาหนะ

      คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

      คาซอมแซมครุภัณฑ

   3. คาวัสดุ บาท

      สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

      คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

      คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05199-1 (1) เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสาร

    ไดคร้ังละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000         บาท

05199-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

    พรอมโปรแกรมระบบปฎิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,600         บาท

642,800             

91,600              

91,600              

91,600              

1,821,700                     

1,730,100          

1,730,100          

996,400             

90,900              
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุกอสราง

450,000             

450,000             

450,000                       

450,000             
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1. คาใชสอย บาท

      คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

      คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

   2. คาวัสดุ บาท

      คาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร BEST

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05399-14 (1) ปรับปรงุซอยสามวา 12 4,940,000    บาท

    - รื้อผิวทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 

      1,050 ตร.ม.

    - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแนน เนื้อที่ประมาณ  

      922 ตร.ม.

    - สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง

      0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ  319 ม.

    - สรางบอพักทอระบายน้ํารางวี ค.ส.ล. ขนาดเสน

      ผาศูนยกลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พรอมขอบ

      และฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จํานวน 31 บอ

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

      ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 62 ม.

    - สรางบอพักทอลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พรอมขอบ

      และฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จํานวน 31 บอ

    - สรางชั้นพ้ืนทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแนน 

      กวางประมาณ 2.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย  

      0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 772  ตร.ม.

    - สรางผิวทาง ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.50 ม. หรือ

      ตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่

      ประมาณ 772 ตร.ม.

1,000,000          

7,508,000          

7,508,000          

7,508,000          

17,808,000                   

7,300,000          

7,300,000          

6,300,000          
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    - สรางชั้นพ้ืนทาง (BASE COURSE) ไหลทางหินคลุก

      บดอัดแนน กวางประมาณ 0.25 ม. หรือตามสภาพ

      หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 

      225 ตร.ม.

    - สรางไหลทาง ค.ส.ล. กวางขางละประมาณ 0.25 ม. 

      หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 

      เนื้อที่ประมาณ 225 ตร.ม.

    - สรางชั้นพ้ืนทาง (BASE COURSE) ใตรางวีหินคลุก

      บดอัดแนน กวาง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ 

      มท.-01  เนื้อที่ประมาณ 308 ตร.ม.

    - สรางรางวี ค.ส.ล. สําหรบัผิวทางหนา 0.15 ม. 

      ตามแบบ มน.-01  ยาวประมาณ  616 ม.

    - กอสรางบอพักพรอมประตูทอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

      0.80 ม. ตามแบบเลขที่บพ.80/49 จํานวน 1 บอ

05399-19 (2) ปรับปรงุซอยวัดสุขใจ 1 2,568,000    บาท

    - รื้อผิวทางแอสฟลตคอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 

      6,000 ตร.ม.

    - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแนน ตามแบบ มท.-01 

      เนื้อที่ประมาณ 7,600 ตร.ม.

    - ไพรมโคท (PRIME COAT) ตามแบบ มท.-04 

      กวางประมาณ 3-5 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.

    - สรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ตามแบบ มท.-04 

      กวางประมาณ 3-5 ม. หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 

      6,000 ตร.ม.

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรกัษาถนน ตรอก ซอย 

และสิ่งสาธารณประโยชน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน

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

   คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

   คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

3. คาวัสดุ บาท

   สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

   คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ

   

6,613,600          

6,613,600          

798,700             

1,949,700          

3,865,200          

6,613,600                     
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

        คาอาหารทําการนอกเวลา

        คาตอบแทนบุคคลภายนอก

        คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

        คาตอบแทนอาสาสมัครหองสมุด/บานหนังสือ

   1.2 คาใชสอย บาท

        สวนใหญเปนคาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล

        คาซอมแซมยานพาหนะ

        คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ ฯลฯ

   1.3 คาวัสดุ บาท

        สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ

        คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

        คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

   คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

12,391,500         

12,353,000         

11,372,100         

565,200             

415,700             

38,500              

12,391,500                   
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   คาตอบแทน บาท

   คาหนังสือ วารสารบานหนังสือ

   คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

   คาวัสดุสําหรับบานหนังสือ

   คาอาหารกลางวันและอาหารเสรมิ (ศูนยเด็กเล็ก)

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 5,700,000    บาท

07199-1 (2) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงาน

    ดานเด็ก สตร ีผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 514,600       บาท

07199-10 (3) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000         บาท

07199-11 (4) คาใชจายในการสงเสริมการทองเที่ยวเขตคลองสามวา 100,000       บาท

07199-14 (5) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000       บาท

07199-2 (6) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ดานพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-3 (7) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,643,700    บาท

07199-5 (8) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรงุเทพมหานคร 10,000         บาท

07199-6 (9) คาใชจายโครงการแขงทักษะความเปนเลิศทางวิชาการเกษตร

    ของยุวเกษตรกรในโรงเรียน 70,000         บาท

07199-7 (10) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

      กรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-8 (11) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด

      เทคโนโลยีการเกษตร 345,300       บาท

07199-9 (12) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน

      วัฒนธรรมประเพณี 500,000       บาท

07199-12 (13) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน

      ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 118,400       บาท

14,684,100                   

4,329,900          

4,329,900          

4,329,900          

10,354,200         
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โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 120,000       บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-13 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก 

สตร ีครอบครวั ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 403,500       บาท

120,000                       

120,000             

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 403,500                       

403,500             
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1. คาตอบแทน บาท

   คาเบี้ยประชุม

2. คาใชสอย บาท

   คาซอมแซมครภุัณฑ

   คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

3. คาวัสดุ บาท

   คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

   คาวัสดุสํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ

   คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

   คาเคร่ืองแตงกาย

28,000              

250,800             

258,500             

537,300                       

537,300             

537,300             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1. คาใชสอย บาท

      คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

   2. คาวัสดุ บาท

      คาตัวอยางอาหาร

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,100       บาท

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 80,900         บาท

216,000             

39,600              

165,100             

80,900                         

80,900              

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

420,700                       

255,600             

255,600             
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1. คาใชสอย บาท

      คาซอมแซมยานพาหนะ

      คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

   2. คาวัสดุ บาท

      คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่

กรงุเทพมหานคร 275,600       บาท

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000       บาท

100,000             

306,300             

306,300             

270,300             

36,000              

275,600             

100,000                       

581,900                       

โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

        คาอาหารทําการนอกเวลา

        คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด

        กรุงเทพมหานคร

        คานิตยภัต 

   1.2 คาใชสอย บาท

        สวนใหญเปนคาจางเหมายามดูแลทรพัยสินและรักษา 

        ความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

        คาซอมแซมโรงเรยีน

        คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดในโรงเรยีนสังกัด

        กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

   1.3 คาวัสดุ บาท

        สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว ของเด็กอนุบาล

        คาเครื่องหมายสัญลักษณของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

        คาวัสดุ สํานักงานประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

   คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

40,079,900                   

40,079,900         

32,000,900         

6,891,000          

23,807,300         

1,302,600          

8,079,000          
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   คาวัสดุ บาท

   คาวัสดุแบบพิมพของโรงเรยีน

2. งบลงทุน บาท

   2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

        2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-10 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

    รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน 

    ขนาด 13,000 บีทียู 3 เครื่อง 

    (โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง) 70,500         บาท

05199-13 (2) โทรทัศน  แอล  อี  ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

    ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 

    ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดศรสีุก) 19,000         บาท

05199-6 (3) โตะเกาอี้สแตนเลสสําหรบัโรงอาหาร 25 ชุด 

    (โรงเรียนบางชัน) 450,000       บาท

05199-7 (4) เกาอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเทาแขน แบบปรับระดับได 

    50 ตัว (โรงเรียนบางชัน) 110,000       บาท

05203-12 (5) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเรว็ 

    20 แผนตอนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดแปนทอง) 87,500         บาท

05203-2 (6) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเรว็ 

    20 แผนตอนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด) 87,500         บาท

05203-4 (7) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเรว็ 

    20 แผนตอนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดลํากะดาน) 87,500         บาท

05203-5 (8) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเรว็ 

    30 แผนตอนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนบางชัน) 120,000       บาท

05218-3 (9) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 

    300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 

    (โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด) 111,000       บาท

        2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-16 ปรับปรงุโรงเรยีนวัดบัวแกว 640,000       บาท

- ปรับปรงุพ้ืนลานอเนกประสงค

ตามแบบและรายการเลขที่ ขคว.อ. 7/66

1,783,000          

1,783,000          

1,143,000          

640,000             

88,349,200                   

200,000             

200,000             

200,000             
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3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรยีน 18,363,400   บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียน ในโรงเรียน 

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 40,056,000   บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในโครงการประชุมครู 22,800         บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ  

    สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 169,500       บาท

07109-1 (3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

    ศูนยวิชาการเขต 40,600         บาท

07124-1 (4) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 140,700       บาท

07125-1 (5) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

    ผูปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 42,600         บาท

07126-1 (6) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

    สรางสรรคผลงานเพ่ือการเรยีนรู 233,800       บาท

07199-1 (7) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 30,000         บาท

07199-10 (8) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 4,812,000    บาท

07199-11 (9) คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ 1,440,000    บาท

07199-12 (10) คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน 360,000       บาท

07199-13 (11) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 10,128,000   บาท

07199-14 (12) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ

      เยาวชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

      ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ

      พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 100,000       บาท

07199-15 (13) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา

      พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 578,400       บาท

07199-16 (14) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 978,300       บาท

07199-17 (15) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน

      สังกัดกรุงเทพมหานคร 270,000       บาท

07199-2 (16) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรยีนดีอยางมีคุณภาพ

      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 8,011,200    บาท

07199-3 (17) คาใชจายในการสอนภาษามลายู 144,000       บาท

07199-6 (18) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 40,000         บาท

58,419,400         

27,946,800         
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07199-7 (19) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

      กรุงเทพมหานคร 56,200         บาท

07199-8 (20) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

      กรุงเทพมหานคร 51,600         บาท

07199-9 (21) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 297,100       บาท



 

57

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือน

    และคาจางประจํา คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจาย

    ในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 13,807,100   บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2564 เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือน

    และคาจางประจํา คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจาย

    ในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 13,801,600   บาท

27,608,700                   

27,608,700         


