
          สํานักงานเขตบางนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะ

มูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟู

แหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

          สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา

การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ

การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ  การปรับปรุง

แหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวม

ของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

หรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับบริการอยางท่ัวถึง เปนธรรม มีความสะดวก

 ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 1,200              เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการท่ีสํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 158                ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 100                รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความ

รับผิดชอบของสํานักงานเขตเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

4 ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นท่ีที่หนวยงานรับผิดชอบ 64,122            ตัน

- จํานวนประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 120                ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 6,085              ราย

สํานักงานเขตบางนา



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง

 หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (15) - ขาราชการ (16) - ขาราชการ (12)

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

- ลูกจางชั่วคราว (5) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (1)

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

 หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (10) - ขาราชการ (11) - ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (2) - ลูกจางประจํา (249) - ลูกจางประจํา (23)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (198) - ลูกจางชั่วคราว (2)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

 หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)  หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (18) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (9)

- ลูกจางประจํา (34) - ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (5)

- ลูกจางชั่วคราว (5) - ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (-)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (14)

- ลูกจางประจํา (25)

- ลูกจางชั่วคราว (32)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตบางนา

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล



 
1

ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 288,638,700          288,638,700       

งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                       -                    

งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ -                       -                    

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 23,571,600            23,571,600         

         312,210,300                     -         312,210,300

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 288,229,100      บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 409,600            บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 356,600          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 53,000           บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 153,619,810          153,619,810       

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 6,092,170              6,092,170           

งานปกครอง 516,300                516,300             

78,800                  78,800               

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,804,300              1,804,300           

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 686,100                686,100             

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 2,334,700              2,334,700           

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 21,579,220            21,579,220         

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 756,800                756,800             

งานเก็บขยะมลูฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 4,331,300              4,331,300           

งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว 8,409,200              8,409,200           

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนนิคดี 3,096,400              3,096,400           

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย 471,400                471,400             

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 1,101,000              1,101,000           

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง 1,300                    1,300                 

งานบํารุงรักษาซอมแซม 7,629,000              7,629,000           

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 3,260,000              3,260,000           

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 987,200                987,200             

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 11,131,200            11,131,200         

50,000                  50,000               

53,000                  53,000               

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 149,700                149,700             

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 381,000                381,000             

127,800                127,800             

งานปองกันและควบคุมโรค 225,300                225,300             

100,000                100,000             

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 4,796,500              4,796,500           

งานงบประมาณโรงเรียน 54,869,200            54,869,200         

288,638,700         -                   288,638,700      รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

    โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

สํานักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ

การจัดบริการของสํานักงานเขต

    โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

    โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส  

    โครงการครอบครัวรักการอาน

    โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

    ผูสูงอายุและคนพิการ
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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

23,571,600 23,571,600

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 23,571,600          -                   23,571,600       

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย
(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 116,813,110      34,034,500    2,772,200         153,619,810       

งบดําเนินงาน 67,725,400        9,012,200      76,737,600         

งบลงทุน 5,858,590        5,858,590           

งบเงินอุดหนุน 26,959,600              26,959,600         

งบรายจายอื่น 49,034,700           49,034,700         

รวมงบประมาณ      116,813,110    34,034,500       70,497,600      9,012,200        5,858,590             26,959,600          49,034,700        312,210,300

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท    157,255,310      153,619,810

เงนิงบประมาณ บาท    157,255,310      153,619,810

เงนินอกงบประมาณ บาท                  -                      -   

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง              12,750                12,800            12,900            12,920            12,950

รับเรื่องรองทุกข เรื่อง                1,250                  1,250              1,250              1,250              1,250

จัดประชมุประชาคมเขต/

ประชุมอ่ืนๆ

ครั้ง                    -                        -                    -                    -                    -   

ประชาสัมพันธ เรื่อง                  845                    849                855                870                880

ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต ตร.ม. 280 289 295 302 305

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ

ทางวินัย/ละเมิด

เรื่อง                    -                        -                    -                    -                    -   

รวมทั้งสิ้น บาท         4,726,620           6,092,170

เงินงบประมาณ บาท         4,726,620           6,092,170

เงินนอกงบประมาณ บาท

คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"

สํานักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณท่ีกําหนดไวในงบบุคลากร เชน เงนิเดือนและ

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่ออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอ่ืนที่มิใชของสวนราชการใดตามท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงาน

รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”
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งานปกครอง - รหัส 1300002

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม      

ศาลเจา ราย                    50                      50                  50                  50                  50

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย                  300                    300                300                300                300

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                    -                        -                    -                    -                    -   

อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน คน                    50                      50                  50                  50                  50

งานทะเบียนพาณิชย ราย                  300                    300                300                300                300

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                    50                      50                  50                  50                  50

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/ครั้ง  50/1  50/1  50/1  50/1  50/1

งานดานยาเสพติด ราย                  200                    200                200                200                200

รวมทั้งสิ้น บาท         1,606,800             516,300

เงินงบประมาณ บาท         1,606,800             516,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองท่ีการทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหนาที่ในทาง

ปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นท่ีมิใชของสวนราชการใด 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคใน

การจัดตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน

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

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งส้ิน บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร รอยละ 65

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท               78,800

เงินงบประมาณ บาท               78,800

เงินนอกงบประมาณ บาท                     -   

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค :  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพิ่มข้ึนชุมชนละ 1 คน

เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มมีาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

78,800                               
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย                3,500                18,400            18,800            19,400            20,000

บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ราย              24,040                24,520            25,010            25,760            26,550

บริการทะเบียนทั่วไป ราย                3,000                  7,800              8,000              8,300              8,600

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนใน

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 97 97 97 97 97

ความพึงพอใจผูรับบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ 100 100 100 100 100

การจัดทาํและปรับปรุงทะเบียนประวัติ

บุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย

ราย                4,750                  4,890              5,040              5,190              5,350

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอก

สถานที่

ครั้ง                    15                      15                  15                  15                  15

รวมทั้งสิ้น บาท         1,996,700 1,804,300

เงินงบประมาณ บาท         1,996,700 1,804,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนดหนวยเลือกตั้ง

การจัดทาํบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชาํระเงิน ราย              11,100                11,100            11,100            11,100            11,100

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ                2,100                  2,100              2,100              2,100              2,100

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา                3,200                  3,520              3,520              3,520              3,520

บริหารงบประมาณของสํานักงานเขต บาท       405,441,670         415,484,000     426,133,000     437,419,000     448,705,000

จัดทํารายงานการเงนิ เรื่อง                    69                      69                  69                  69                  69

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. และ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

เรื่อง/ฉบับ                    48                      48                  48                  48                  48

จัดทํารายงานการเงนิเสร็จทันภายใน

กําหนดเวลา

รอยละ                  100                    100                100                100                100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการเงิน 

การคลัง งบประมาณ

ราย                  120                    120                120                120                120

รวมทั้งสิ้น บาท            720,730 686,100

เงินงบประมาณ บาท            720,730 686,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงนิและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

วัตถุประสงค : “เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครัฐตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงนิการคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะ

ผูบริหาร  และสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมกีารรับเงินและจายเงนิจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงนิมี

ประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเรว็ และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงนิใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินให

ถูกตอง  ตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ ”

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย                    35                    150                170                190                210

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย              15,000                13,542            12,187            10,968              9,800

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย              35,000                40,000            45,000            50,000            30,000

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีปาย

ราย                  500                    500                500                500                250

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ราย                  390                      80                  60                  50                  20

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง

ราย                1,700                      -                    -                    -                    -   

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ                    95                      98                100                100                100

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย                  400                    200                100                  50                  50

รับอุทธรณการประเมินและคืนภาษีลดลง รอยละ    

(จากจํานวน

รายของปที่

ผานมา)

                 0.10                   0.10                0.10                0.10                0.10

รวมทั้งสิ้น บาท         2,272,500 2,334,700

เงินงบประมาณ บาท         2,272,500 2,334,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด โดยใหมี

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนยีม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือ

เปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บ

ภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอ่ืน ๆ เชน คาธรรมเนียม

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานท่ี ตร.ม.                9,600                  9,600              9,600              9,600              9,600

รับดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                    20                      90                  80                  70                  60

จัดประชมุภายใน ครั้ง                      4                       6                    6                    6                    6

ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับ

หนวยงานหรือองคกรอ่ืน

ครั้ง  5-10 ครั้ง/คน  5-10 ครั้ง/คน  5-10 ครั้ง/คน  5-10 ครั้ง/คน  5-10 ครั้ง/คน

การจัดเก็บคาธรรมเนยีมเก็บขนมูลฝอย

และขนถายปฏิกูล

ราย          72,200.00            72,200.00        72,200.00        72,200.00        72,200.00

รวมทั้งสิ้น บาท            863,165 21,579,220

เงินงบประมาณ บาท            863,165 21,579,220

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือสวนราชการอื่น,

 จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการ

อํานวยการ  ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป”
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม.                    18                      18                  18                  18                  18

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน                      2                       2                    2                    2                    2

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง                    35                      50                  50                  50                  50

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/ครั้ง                      4                      12                  12                  12                  12

ความพึงพอใจผูสัญจรในพ้ืนที่ระดับ

มาก-มากที่สุด

รอยละ                    95                      95                  95                  95                  95

รวมทั้งสิ้น บาท         5,053,254 756,800

เงินงบประมาณ บาท         5,053,254 756,800

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

ของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินขาม 

อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 75,000 85,000 85,000 85,000 85,000

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./ครั้ง                      1                       1                    1                    1                    1

บริการดูดไขมนั ลบ.ม./ครั้ง                      1                       1                    1                    1                    1

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน คัน/คัน 8 7 7 7 7

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถายสิ่ง

ปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ 80 90 90 90 90

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูดไขมัน      

 ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                    80                      95                  95                  95                  95

รวมทั้งสิ้น บาท        18,808,181 4,331,300

เงินงบประมาณ บาท        18,808,181 4,331,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มคีวามสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตาม

บาน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางนํ้า และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมลูฝอย โดยจัดเก็บคาธรรมเนยีม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.             255,692              281,261           309,387           340,325           347,131

ตัดแตงก่ิงตนไม ตน 13,640 13,620 13,600 13,580 13,780

รดนํ้า ลบ.ม. 127,000 127,500 128,000 128,500 129,000

ใหบริการตัดแตงตนไม ราย                    18                      22                  28                  32                  40

ใหบริการตกแตงสถานที่ ครั้ง 10 6 6 6 6

รวมทั้งสิ้น บาท         5,222,900 8,409,200

เงินงบประมาณ บาท         5,222,900 8,409,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริมทางเทา ประดับ

ตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยจัดเก็บคาบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                    40                      40                  40                  40                  40

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย  2,200/2,200  2,300/2,300  2,400/2,400  2,500/2,500  2,500/2,500

ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/ครั้ง  5/365  5/365  5/365  5/365  5/365

ควบคุมการใชยานพาหนะ    

(จักรยานยนต)

คัน/ครั้ง  6/365  6/365  6/365  6/365  6/365

รวมทั้งสิ้น บาท         1,383,362 3,096,400

เงินงบประมาณ บาท         1,383,362 3,096,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชมุคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ   

 ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนท่ีเก่ียวของกับงานดานธุรการ สนับสนุนการบริหาร  

 จัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เก่ียวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี ผูกระทําผิด”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัติการ ช่ัวโมง/คน  24/24  24/24  24/24  24/24  24/24

ดูแลพื้นท่ีผอนผันเพื่อทําการคาในที่

สาธารณะ

จุด/ราย  13/489  13/489  13/489  13/489  13/489

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

เรื่อง  250  250  250  250                250

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง จุด/ราย  20/24  20/24  20/24  20/24  20/24

สนับสนุนดานการจราจร ช่ัวโมง/คน  1,512/16  1,512/16  1,512/16  1,512/16  1,512/16

ปฏิบัติตามนโยบาย ช่ัวโมง/คน  24/36  24/36  24/36  24/36  34/36

รวมทั้งสิ้น บาท         1,488,338 471,400

เงินงบประมาณ บาท         1,488,338 471,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหเขตพื้นท่ีมีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร และแผงลอย 

 ใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นท่ี ตักเตือน จับกุมในกรณีท่ีพบผูกระทําความผิด 

 ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นท่ีจุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรยีน เรื่อง                  380                    380                380                380                380

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน                      5                       5                    5                    5                    5

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม โครงการ                      8                       8                    8                    8                    8

รวมทั้งสิ้น บาท            185,575 1,101,000

เงินงบประมาณ บาท            185,575 1,101,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค :  “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ     

  ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนนุการบริหารจัดการของฝายในสวนท่ีเกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ราย                  200                    200                200                200                200

ตรวจสอบอาคารดาน

ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท

อาคาร  -  -  -  -                  -   

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ราย                    10                      10                  10                  10                  10

พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน

ทางเทา เชื่อมทอเช่ือมทาง/

ถมดิน/ขุดดิน

ราย                    15                      15                  15                  15                  15

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/รองเรยีน ครั้ง                    13                      13                  13                  13                  13

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ ครั้ง  -  -  -  -                  -   

รวมทั้งสิ้น บาท             96,765 1,300

เงินงบประมาณ บาท             96,765 1,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคลองกับ   

 ศักยภาพของพื้นท่ี ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมแีบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมาย

กําหนด ดูแลท่ีสาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

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

สาธารณะ
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา ครั้ง                      7                       7                    7                    7                    7

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด                  400                    400                400                400                400

ซอมแซม บํารุงรักษา ปาย

บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจก

โคง และสัญญาณจราจร

จุด

ซอมแซม บํารุงรักษา

เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา

ยานพาหนะ

ครั้ง

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรยีน

เรื่อง

รวมทั้งสิ้น บาท         4,316,970 7,629,000

เงินงบประมาณ บาท         4,316,970 7,629,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : "เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก ปลอดภัย 

ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได ”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรกัษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรกัษา/บริการเครื่องจักรกล

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                  100                    100                100                100                100

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา เมตร              48,616                48,616            48,616            48,616            48,616

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางนํ้าไหล ตร.ม.  -  -  -  -                  -   

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

ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอ

รองทุกข ,รองเรยีน

เรื่อง  -  -  -  -                  -   

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออน

น้ําทวม ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                    90                      90                  90                  90                  90

รวมทั้งสิ้น บาท         3,957,400 3,260,000

เงินงบประมาณ บาท         3,957,400 3,260,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอ่ืน ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และ

บรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิด ไปสู

โรงบําบัดหรือสูแหลงนํ้า ผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมนํ้าเสีย คลอง  บึงรับนํ้า ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ํา

ทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัดเปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชมุชน) รายการ                  957                    960                965                970                900

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง                    10                      15                  20                  25                  30

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย                1,640                  1,740              1,840              1,940              2,040

จายเบ้ียผูพิการ ราย                1,183                  1,283              1,383              1,483              1,583

จายเบ้ียผูสูงอายุ ราย              14,537                14,687            14,787            14,887            14,987

จายการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี                     80                      90                100                110                120

จายโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด

ราย                  520                    620                720                820                920

จัดประชมุคณะกรรมการสภาเยาวชน ครั้ง                      6                       6                    6                    6                    6

จัดประชมุแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

ครั้ง                      4                       4                    4                    4                    4

รวมทั้งสิ้น บาท            602,250 987,200

เงินงบประมาณ บาท            602,250 987,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงานและให

คําปรึกษา, สํารวจและเย่ียมชุมชน

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน                    35                      35                  35                  35                  33

จํานวนลานกีฬาในพื้นท่ี แหง                      9                       9                    9                    9                    9

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                  100                    100                100                100                100

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถ่ิน ราย                  250                    255                260                265                270

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้ง                    12                      12                  12                  12                  12

สํารวจและตรวจเย่ียมชุมชน ครั้ง                    70                      70                  70                  70                  70

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง                      5                       5                    5                    5                    2

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย คน              30,750                30,850            30,950            31,050            31,150

ผูใชบริการบานหนังสือ คน                4,854                  4,904              4,954              5,000              5,100

ผูใชบริการลานกีฬา คน              33,456                33,556            33,656            33,756            33,856

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย                    70                      70                  70                  70                  70

จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี

ครั้ง                      4                       4                    4                    4                    4

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.

โครงการ                    40                      50                  60                  70                  80

สงเสริมการบริหารเงนิออมครอบครัว

และแกไขปญหาหนี้สิน

ราย                  800                    800                800                800                800

ดําเนินการขับเคลื่อน

ดานยาเสพติด

ครั้ง                    12                      12                  12                  12                  12

ดําเนินการกองทนุสวัสดิการกองทุน กองทุน                      1                       1                    1                    1                    1

รวมทั้งสิ้น บาท        11,602,660 11,131,200

เงินงบประมาณ บาท        11,602,660 11,131,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมท้ัง

สงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี, 

พิพิธภัณฑทองถ่ิน, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการครอบครัวรักการอาน                       รหัส 1300017 - 07199 - 5

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งส้ิน บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือ รอยละ                    100

ที่สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูตามอัธยาศัยที่ตรงตาม

ตองการของประชาชน

รวมทั้งสิ้น บาท               50,000

เงินงบประมาณ บาท               50,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                     -   

วัตถุประสงค  : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.3              

การศึกษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรยีนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและ

กลุมเปาหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลอง              

กับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพื้นฐานรวมกันของครอบครัวในการมีสวนรวมกิจกรรมรัก

50,000                               

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัดเปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

เพ่ิมขึ้นในบานหนังสือแตละแหงในพื้นที่เขตบางนา รวม 2 แหง
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โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017 - 07199 - 15

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งส้ิน บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ เพิ่มข้ึนรอย                       5

และผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการ

และการสงเคราะหเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบ

กับปที่ผานมา

รวมทั้งสิ้น บาท               53,000

เงินงบประมาณ บาท               53,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                     -   

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูท่ีประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห    

พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังน้ี กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ

53,000                               

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1 ผูสูงอายุ     

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

กลยุทธที่  3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หนา 111)
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เรื่อง 370 320 320 320 320

ควบคุมการใชยานพาหนะ คัน 2 2 2 2 2

งานการออก/ตอใบอนญุาต/

หนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.

การสาธารณสุขและกฎหมายที่

เก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียน

สุนัขและออกบัตรประจําตัว

สัตวเลี้ยง

ฉบับ                1,673                  1,320              1,325              1,330              1,335

รวมทั้งสิ้น บาท            488,666 149,700

เงินงบประมาณ บาท            488,666 149,700

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนท่ีเกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป 

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด



24

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม – รหัส 1300019

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่

จําหนายอาหาร สถานที่สะสม

อาหาร ตลาด แผงลอยจําหนาย

อาหาร

ครั้ง                1,673                  1,228              1,500              1,500              1,500

การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร

+เก็บตัวอยางอาหารสงหองแลป

+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)

ครั้ง                3,000                  1,276              1,300              1,300              1,300

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบ

การท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใน

13 กลุม กิจการ 146 ประเภท

ครั้ง                  816                    810                810                810                810

การตรวจสอบเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน เชน สารเคมีรั่ว 

การทํางานผิดกฎหมาย

ครั้ง                  125                    100                100                100                100

การสงเสริมความรูดานอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยแกผู

ประกอบการ พนักงาน คนงาน

ครั้ง                  216                    120                120                120                120

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ

ครั้ง                  370                    320                320                320                320

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จําหนายอาหาร สะสมอาหาร 

(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

ราย                  438                    200                200                200                200

วัตถุประสงค : “เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่

ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมี

ความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจาก

โรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  อันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องช่ัง ตวง วัด สถานท่ีจําหนาย

แอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าสาธารณะ

 และประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนญุาต, ลงพ้ืนที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพ้ืนที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

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

พิจารณาออก/ตออายุ

ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ

ราย                  816                    645                650                650                650

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าสาธารณะ ครั้ง                    -                        -                    -                    -                    -   

รวมทั้งสิ้น บาท               3,627 381,000

เงินงบประมาณ บาท               3,627 381,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัยจากเช้ือโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งส้ิน บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับ รอยละ                      96

การสุมตรวจไมพบการปนเปอนเช้ือโรค

รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับ รอยละ                      98

การสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ

รวมทั้งสิ้น บาท             127,800

เงินงบประมาณ บาท             127,800

เงินนอกงบประมาณ บาท                     -   

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) 

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ประกอบการอาหาร  มีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก

ผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรยีน และดําเนนิกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย               

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพื่อสงเสริมใหสถาน

127,800                             

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน

ฌาปนสถาน

ครั้ง                      3                       6                    6                    6                    6

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว

และปลอยสัตว

ครั้ง                    20                      15                  15                  15                  15

รณรงค กําจัดและทําลายแหลง

ลูกน้ํายุงลาย

ครั้ง                    60                      90                  90                  90                  90

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง                  220                    150                150                150                150

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน 

ทําหมัน จับสุนัข

ครั้ง                    40                      30                  30                  30                  30

รณรงค

ปองกันการติดเช้ือเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ

ครั้ง                      5                       6                    6                    6                    6

ตรวจสอบ แนะนํา และ

ประชาสัมพันธ เพ่ือควบคุม

โรคติดตอตามสถานการณ

และโรคอุบัติใหม และแกไขเรื่อง        

รองเรยีน

ครั้ง                  200                    300                300                300                300

รวมทั้งสิ้น บาท            187,627 225,300

เงินงบประมาณ บาท            187,627 225,300

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรครวมท้ังใหประชาชนรูจักปองกัน

ตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเช้ือหรือผูปวยเขาสูระบบการ

รักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทํา

หมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่                       รหัส 1300020 - 07199 - 3

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งส้ิน บาท

ประมาณการรายจายลวงหนา

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกัน รอยละ                      60

ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น บาท             100,000

เงินงบประมาณ บาท             100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                     -   

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มมีาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

100,000                             

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดําเนินการเรื่องรองทุกข เรื่อง                      3                       3                    3                    3                    3

จัดประชมุภายในฝายการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัด ตรวจเย่ียม

สถานศึกษา

ครั้ง                    24                      24                  24                  24                  24

โรงเรียนที่อยูในความดูแล โรงเรยีน                      7                       7                    7                    7                    7

จํานวนนกัเรียน คน 6,609 6,248 6,248 6,248 6,248

ตรวจเย่ียมสถานศึกษา ครั้ง 40 40 40 40 40

รวมทั้งสิ้น บาท         7,990,930 4,796,500

เงินงบประมาณ บาท         7,990,930 4,796,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค :  “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

  ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนนุการบริหารจัดการของฝายในสวนท่ีเกี่ยวของกับงานดานธุรการตลอดจนเพื่อให        

  การดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทกุคนเขารับการศึกษาตามท่ีกฎหมาย

กําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเย่ียมสถานศึกษา การจัดประชมุผูบริหาร

สถานศึกษาจัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ ดําเนินการเรื่อง

รองทุกข

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

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน                5,791                  5,791              5,791              5,791              5,791

นักเรียน ม.1-ม.3 คน                  818                    818                818                818                818

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

สอนวายน้ํา คน                  807                    807                807                807                807

อบรมนายหมูลูกเสือ

และยุวกาชาด

คน                  240                    240                240                240                240

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน

มัธยม

มื้อ                  200                    200                200                200                200

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                  200                    200                200                200                200

อาคารเรียนทั้งสิ้น หลัง                    32                      32                  32                  32                  32

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น ตร.ม.              48,248                48,248            48,248            48,248            48,248

รวมทั้งสิ้น บาท        43,042,470 54,869,200

เงินงบประมาณ บาท        43,042,470 54,869,200

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค : “เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรยีนนําศักยภาพที่มีอยู      

มาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนคิการสอน ทั้งที่มี    

อยูแลว และที่ปรับปรุงใหมใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรยีนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํา

กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  เพื่อบํารุงรกัษาสถานศึกษาใหอยูใน

สภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชพีครู, สนับสนุนนักเรยีนและพัฒนาผูเรยีน, บริหารจัดการสถานศึกษา
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งบประมาณตามโครงสรางงาน บาท

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

1. งบบุคลากร บาท

1.1 เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 41,641,100   บาท

01102-1  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนระดับ 2,498,900     บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 335,600       บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 699,200       บาท

01108-1  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 114,200       บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 74,700         บาท

1.2 คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 66,699,600   บาท

01202-1 เงนิเพิ่มคาจางประจํา 2,486,510     บาท

01204-2 เงนิคาตอบแทนเปนรายเดือนของลูกจางประจํา 225,100       บาท

01205-1 เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,343,700     บาท

01206-1 เงนิชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 694,500       บาท

1.3 คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 24,869,000   บาท

02102-1 เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 3,561,500     บาท

02103-1 เงนิชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 5,604,000     บาท

1.4 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงนิตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 1,003,000     บาท

03217-1 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 1,700,700     บาท

03293-1 เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 68,500         บาท

สํานักงานเขตบางนา

2,772,200          

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

153,619,810                  

153,619,810.00   

45,363,700         

71,449,410         

34,034,500         

288,638,700                  
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งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสิน

และรักษาความปลอดภัย

คาบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองปรบัอากาศ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟาสํานักงาน คาน้ําประปา

คาโทรศพัทเคลื่อนที่

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

7 เคร่ือง

178,570       บาท

365,300             

2,890,200          

178,570             

178,570             

178,570             

6,092,170                     

5,913,600          

3,023,400          

384,400             

2,273,700          
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งานปกครอง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

   1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุสํานักงาน

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัคร 41,500         บาท

    ปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

07110-1 (2) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการ 352,000       บาท

    อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

39,000               

83,800               

393,500             

516,300                        

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

122,800             

122,800             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรงุเทพมหานคร 78,800         บาท

78,800               

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไข 78,800                         

ปญหายาและสารเสพติด

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟาสํานักงาน

คาโทรศพัทสํานักงาน

154,700             

76,600               

1,804,300                     

1,804,300          

1,727,700          

496,100             

1,076,900          
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศพัทสํานักงาน

คาไปรษณีย

202,900             

146,300             

69,500               

686,100                        

686,100             

616,600             

267,400             
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

117,000             

231,600             

211,200             

1,774,900          

2,334,700                     

2,334,700          

559,800             
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟาสวนน้ําพุ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

2 เคร่ือง

51,020         บาท

51,020               

51,020               

21,506,200         

10,539,000         

702,900             

10,264,300         

22,000               

51,020               

21,579,220                    

21,528,200         
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

   คาวัสดุ บาท

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุในการรักษาความสะอาด

คาวัสดุปองกันอุบัติภัย

คาเครื่องแตงกาย

756,800                        

756,800             

756,800             

756,800             
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุในการรกัษาความสะอาด

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุอุปกรณในการขนถายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ในชุมชน

119,400       บาท

07199-2 คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย

อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

50,000         บาท

169,400             

4,331,300                     

4,161,900          

4,161,900          

3,420,000          

2,000                

739,900             

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรบัปรุงและเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว

1,300,000     บาท

5,955,000          

1,300,000          

8,409,200                     

7,109,200          

7,109,200          

809,600             

344,600             

คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม ฯลฯ
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมครภุัณฑ

คาซอมแซมยานพาหนะ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05139-1 รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร

อัตโนมัติ 3 คัน

150,000       บาท

35,900               

132,800             

150,000             

150,000             

150,000             

3,096,400                     

2,946,400          

2,946,400          

2,777,700          
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งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

    1.2 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุยานพาหนะ

471,400             

471,400             

81,400               

390,000             

471,400                        
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1,101,000          

963,700             

39,800               

97,500               

1,101,000                     

1,101,000          
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งานอนญุาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    คาวัสดุ บาท

คาเครื่องแตงกาย

1,300                

1,300                

1,300                           

1,300                



46

งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวน

กรุงเทพมหานคร (BEST) คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05313-1 ปรับปรุงซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2 2,856,000     บาท

 - ทุบรื้อผิวจราจรเดิมพรอมขนยายไปทิ้ง

   เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.

 - ปรับแตงพ้ืนเดิมพรอมบดอัดแนน

   เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.

 - สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจร

   ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 345 ม.

   พรอมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41

   จํานวน 35 บอ

 - เสรมิหินคลุกชั้นพื้นฐานพรอมบดแนน

   หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 339 ตร.ม.

 - เสรมิหินคลุกชั้นพื้นฐานพรอมบดแนน

   เนื้อที่ประมาณ 417 ตร.ม.

1,241,900          

2,856,000          

2,856,000          

2,856,000          

7,629,000                     

1,773,000          

1,773,000          

531,100             

   ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. 

 - สรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจร

   ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03

   หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 402 ตร.ม.

 - สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02
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   ยาวประมาณ 336 ม.

   เนื้อที่ประมาณ 157 ตร.ม.

3. งบรายจายอื่น บาท

07123-1 คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาถนน 3,000,000     บาท

ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

3,000,000          

 - สรางรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01

 - สรางไหลทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซ)ี
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

3,260,000          

3,260,000          

420,700             

2,553,200          

286,100             

คาวัสดุอุปกรณบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ฯ ฯลฯ

3,260,000                     
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศพัทสํานักงาน

987,200             

983,700             

895,000             

20,900               

67,800               

3,500                

987,200                        
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก

คาตอบแทนกรรมการชุมชน

คาตอบแทนอาสาสมัครบานหนังสือ

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

คารับรอง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟาสํานักงาน คาไปรษณีย

คาน้ําประปา

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 2,610,000     บาท

07199-1

514,600       บาท

07199-10 (3) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ

    เยาวชนกรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-12 (4) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสรมิรายได 68,000         บาท

07199-14 567,000       บาท

07199-2 (6) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่

    ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-3 (7) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง 10,000         บาท

    กรุงเทพมหานคร

(5) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

53,500               

7,029,800          

11,131,200                    

4,101,400          

4,047,900          

2,704,600          

497,600             

845,700             

สวนใหญเปนคาอาหารกลางวันและอาหารเสรมิ (นม)

(2) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน

    ดานเด็ก สตร ีผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส



51

07199-5 738,000       บาท

07199-6 (9) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา

    และลานกีฬา 1,037,800     บาท

07199-7 (10) คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ

      ทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 352,100       บาท

07199-8
      วัฒนธรรมประเพณี 300,000       บาท

07199-9 (12) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ

      ชีวิตมั่นคง 20,000         บาท

07199-11 (13) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

      กอนวัยเรยีนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน

      กรุงเทพมหานคร 47,100         บาท

(8) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย

(11) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรกัษสืบสาน 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 50,000         บาท

50,000                         

50,000               



53

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-13 53,000         บาท

ชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุและคนพิการ

53,000               

คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 53,000                         
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

11,700               

35,900               

102,100             

149,700                        

149,700             

149,700             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-2

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,000       บาท

216,000             

165,000             

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

381,000                        

216,000             

216,000             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 127,800       บาท

127,800                        

127,800             

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

    1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะ

คาเครื่องแตงกาย

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-4 คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา

โรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 114,900       บาท

110,400             

14,000               

18,100               

114,900             

225,300                        

110,400             

78,300               
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร

เขตปลอดบุหรี่ 100,000       บาท

100,000             

100,000                        
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งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมายามดูแลทรพัยสิน

และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

สังกัดกรงุเทพมหานคร

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครภุัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

142,700             

1,800                

4,796,500                     

4,796,500          

4,794,700          

329,400             

4,322,600          



60

งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คานิตยภัต

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมโรงเรียน

คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดโรงเรียน

สังกัดกรงุเทพมหานคร คาซอมแซม

เคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียน ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องใชสวนตัว

ของเด็กอนุบาล คาเคร่ืองหมายสัญลักษณ

ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟาโรงเรียน คาน้ําประปาโรงเรียน

คาโทรศพัทเคลื่อนที่ คาโทรศพัทโรงเรียน

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรยีนศรีเอ่ียมอนุสรณ 547,000       บาท

      หองอนุบาล 2/5

      ชั้น 2, 3, 4, 5, 6

    ตามแบบเลขที่ ขบง.8/2566

05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรยีนเพี้ยนพินอนุสรณ 321,000       บาท

      ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา

    ตามแบบเลขที่ ขบง.4/2566

54,869,200                    

12,405,700         

8,285,500          

2,880,000          

4,910,900          

494,600             

4,120,200          

2,623,000          

2,623,000          

2,623,000          

คาวัสดุอุปกรณการสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ

    - ปรับปรุงพ้ืนหองเรยีนอาคารเรยีน 1 ชั้น 2

    - ปรับปรุงหองน้ําครชูาย - หญิง อาคารเรยีน 6

    - ปรับปรุงหลังคาทางเดินเขาโรงเรียน

    - ปรับปรุงหลังคาที่รับประทานอาหาร
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05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรยีนวัดบางนาใน 190,000       บาท

      ระหวางอาคารเรยีน 2 ถึงหนาหองน้ํา

    ตามแบบเลขที่ ขบง.5/2566

05304-6 (4) ปรับปรุงโรงเรยีนอํานวยกนกศิรอินุสรณ 731,000       บาท

    ตามแบบเลขที่ ขบง.7/2566

05304-7 (5) ปรับปรุงโรงเรยีนรุงเรืองอุปถัมภ 834,000       บาท

    ตามแบบเลขที่ ขบง.3/2566

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 8,215,600     บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 18,744,000   บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 10,200         บาท

07103-2

    สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด 169,500       บาท

07109-1

    ศูนยวิชาการเขต 27,400         บาท

07124-1 (4) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 68,100         บาท

07125-1 (5) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ

    เครอืขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรยีน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 17,100         บาท

07126-1 (6) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

    สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู 95,700         บาท

07199-1 (7) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 5,000           บาท

26,959,600         

12,880,900         

    - กอสรางหลังคาและปรับพื้นทางเดิน

    - ปรับปรุงหองกิจกรรมอนุบาลและหองน้ํา

      นักเรียนชาย - หญิง อาคารเรยีน 4

      ชั้น 1 และ 2

    - ปรับปรุงทอรับน้ําฝน อาคารเรยีน 1 ชั้น 1

    - สรางหลังคาอเนกประสงค ฯ (ดานหลัง)

(2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

(3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
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07199-10 (8) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

    ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600         บาท

07199-11 (9) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 155,000       บาท

07199-12 473,900       บาท

07199-13 118,000       บาท

07199-2 (12) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี

3,748,800     บาท

07199-3 (13) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 2,304,000     บาท

07199-4 4,848,000     บาท

07199-5 (15) คาใชจายในการเสริมสรางศกัยภาพของเด็ก

      และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่

      กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

50,000         บาท

07199-6 (16) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย

      ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 578,400       บาท

07199-7 (17) คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      ป 2566 14,000         บาท

07199-8 (18) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย

      โรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000         บาท

07199-9 (19) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ

      และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200         บาท

      พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      สนองพระราชดําริ โดยกรุงเทพมหานคร 

      อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

(10) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย

(11) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ

      อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(14) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 23,571,600   บาท

23,571,600         

23,571,600                    


