
          มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง

ตรวจตราและแก้ไขจุดเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดเป็นการจัดการขยะ

ต้ังแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขต และจัดกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเท่ียว

          ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  

การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ  การส่งเสริม 

และการประกอบอาชีพ  การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบ ารุงรักษาศิลปะ  

จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับ

ท่ีอยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย 

ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

และการอนามัย โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาท่ีและทางสาธารณะ  การควบคุมอาคาร  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ 

การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร  

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

 ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับบริการอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และ

ปลอดภัยในชีวิต

- การรับเร่ืองร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 500                 เร่ือง

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีส านักงานเขต ไม่น้อยกว่า 80 ร้อยละ

- การออกตรวจด้านส่ิงแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค 250                 คร้ัง

- การด าเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายท่ีก าหนด 100                 ร้อยละ

- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

ส านักงานเขตเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6                     คร้ัง

- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 112                 ตัน

- จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 250                 ราย

- จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจ าปีการศึกษา 6,685               ราย

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 



อ านวยการ
 ผู้อ านวยการ (1)
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายคลัง
 หัวหน้าฝ่าย (1)  หัวหน้าฝ่าย (1)  หัวหน้าฝ่าย (1)

- ข้าราชการ (15) - ข้าราชการ (15) - ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจ า (6) - ลูกจ้างประจ า (1) - ลูกจ้างประจ า (2)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (2) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-) - ลูกจ้างช่ัวคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

 หัวหน้าฝ่าย (1)  หัวหน้าฝ่าย (1)  หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (9) - ข้าราชการ (13) - ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจ า (1) - ลูกจ้างประจ า (288) - ลูกจ้างประจ า (26)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (1) - ลูกจ้างช่ัวคราว (215) - ลูกจ้างช่ัวคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

 หัวหน้าฝ่าย (1)  หัวหน้าฝ่าย (1)  หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (21) - ข้าราชการ (12) - ข้าราชการ (9)
- ลูกจ้างประจ า (44) - ลูกจ้างประจ า (4) - ลูกจ้างประจ า (8)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (27) - ลูกจ้างช่ัวคราว (1) - ลูกจ้างช่ัวคราว (10)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการศึกษา
 หัวหน้าฝ่าย (1)

- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจ า (19)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (30)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ส านักงานเขตทวีวัฒนา

โครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง

ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายโยธา ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน 354,378,600       354,378,600       
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                    -                    
งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -                    -                    
งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 28,808,800         28,808,800         

      383,187,400                    -         383,187,400

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 353,881,900    บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 496,700          บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 283,200         บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 213,500         บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจ่ายบุคลากร 189,922,380       189,922,380       
งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,660,900           7,660,900           
งานปกครอง 352,000             352,000             

57,300               57,300               
งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 780,100             780,100             
งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,109,260           1,109,260           
งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,073,690           2,073,690           
งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 22,165,820         22,165,820         
งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 652,600             652,600             
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 308,400             308,400             
งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว 18,790,020         18,790,020         
งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,803,800           3,803,800           
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 54,400               54,400               
งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,722,520           2,722,520           
งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 10,927,400         10,927,400         
งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 2,663,700           2,663,700           
งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,349,600           1,349,600           
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 16,132,000         16,132,000         

40,000               40,000               
213,500             213,500             

งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 743,100             743,100             
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 821,200             821,200             

85,900               85,900               

งานป้องกันและควบคุมโรค 98,300               98,300               
100,000             100,000             

งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 809,810             809,810             
งานงบประมาณโรงเรียน 69,940,900         69,940,900         

354,378,600      -                  354,378,600      

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 

รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน

การจัดบริการของส านักงานเขต

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

ส านักงานเขตทวีวัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งาน/โครงการ
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ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

28,808,800         28,808,800       

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 28,808,800       -                  28,808,800       

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า

ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 146,168,180      40,536,300    3,217,900         189,922,380       

งบด าเนินงาน 86,667,100       7,367,430      94,034,530         

งบลงทุน 10,052,590       10,052,590         

งบเงินอุดหนุน 33,147,800          33,147,800         

งบรายจ่ายอ่ืน 56,030,100          56,030,100         

รวมงบประมาณ     146,168,180    40,536,300       89,885,000      7,367,430       10,052,590          33,147,800         56,030,100        383,187,400

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
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การจัดบริการของส านักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และงบกลาง 

ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมท้ังส้ิน บาท 188,864,500   189,922,380   

เงินงบประมาณ บาท 188,864,500   189,922,380   

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต - รหัส 1300001

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ เร่ือง - -                -                -                
รับเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 1,800            1,950            2,000            2,100            2,600            
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอ่ืนๆ คร้ัง -                -                -                -                
ประชาสัมพันธ์ เร่ือง 4,350            5,200            5,600            6,000            6,800            
ดูแล บ ารุงรักษาอาคาร สถานท่ีของเขต ตร.ม. 14,426           14,426           14,426           14,426           14,426           

ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ เร่ือง -                -                -                -                

ทางวินัย/ละเมิด
รวมท้ังส้ิน บาท 5,326,998      7,660,900       -               -               
เงินงบประมาณ บาท 5,326,998      7,660,900       

เงินนอกงบประมาณ บาท

ส านักงานเขตทวีวัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ : “เพ่ืออ านวยการ ส่ังการส านักงานเขต ด าเนินงานเก่ียวกับส่วนราชการอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนราชการใดตามท่ีได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในงบบุคลากร

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ประชาสัมพันธ์และรับเร่ืองร้องทุกข์, กิจการสภาเขต  
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานปกครอง - รหัส 1300002
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ท าหน้าท่ีเก่ียวกับการปกครองท้องท่ีการทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าท่ี
ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าท่ีในทางอาญาตามอ านาจหน้าท่ีของนายอ าเภอ ด าเนินงานเก่ียวกับส่วนราชการอ่ืน
ท่ีมิใช่ของส่วนราชการใดตามท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการสนับสนุน
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดต้ัง ยุบและเปล่ียนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตท่ีมีปัญหาข้อขัดแย้ง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า ราย 40                 40                 40                 40                 50                 
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์ ราย 280               280               280               280               280               
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 90                 
ในระดับมาก-มากท่ีสุด
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คน -                -                -                -                
งานทะเบียนพาณิชย์ ราย 280               280               280               280               280               
งานทะเบียนพินัยกรรม ราย 20                 20                 20                 20                 20                 
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ราย/คร้ัง -                -                -                -                
งานด้านยาเสพติด ราย -                -                -                -                
รวมท้ังส้ิน บาท 2,014,902      352,000         -               -               
เงินงบประมาณ บาท 2,014,902      352,000         

เงินนอกงบประมาณ บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและ

มีความเหมาะสม กลยุทธ์ท่ี 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพ่ิมข้ึนชุมชนละ 1 คน

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัคร
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน 57,300           บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของอาสาสมัครได้รับสนับสนุน ร้อยละ 100               

การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

ร้อยละของอาสาสมัครฯ ใหม่ ร้อยละ 100               

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร้อยละของอาสาสมัครปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ร้อยละ 70                 

รวมท้ังส้ิน บาท 39,300          57,300           

เงินงบประมาณ บาท 39,300          57,300           

เงินนอกงบประมาณ บาท -               

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าท่ีทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

หน่วยเลือกต้ัง การจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียสิทธิและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน” 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร ราย 7,300            7,300            7,300            7,300            7,300            
บริการทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ราย 14,000           14,000           14,000           14,000           14,000           
บริการทะเบียนท่ัวไป ราย 2,400            2,400            2,400            2,400            2,400            
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 90                 
ในระดับมาก-มากท่ีสุด
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 90                 
ในระดับมาก-มากท่ีสุด
การจัดท าและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ราย -                -                -                -                
บุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทย -                
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี คร้ัง -                -                -                -                
รวมท้ังส้ิน บาท 757,800        780,100         -               -               
เงินงบประมาณ บาท 757,800         780,100         

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดท าบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการด าเนินงานภาครัฐ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผน
และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดท าและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด
และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และด ารงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีระบบ
สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางส าหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รับช าระเงิน ราย 55,600           55,600           55,600           55,600           55,600           
เขียนเช็คส่ังจ่าย ฉบับ 2,160            2,200            2,500            2,800            2,800            
ฎีกาท่ีต้องตรวจจ่าย ฎีกา 4,200            4,200            4,200            4,200            4,200            
บริหารงบประมาณของส านักงานเขต บาท 467,900,000   491,300,000   519,000,000   541,700,000   574,200,000   

จัดท ารายงานการเงิน เร่ือง 15                 15                 15                 15                 15                 

จัดท ารายงานงบเดือนส่ง สตง. เร่ือง/ฉบับ 36                 36                 36                 36                 36                 

และส านักงานตรวจสอบภายใน
จัดท ารายงานการเงินเสร็จทันภายใน ร้อยละ 100               100               100               100               100               

ก าหนดเวลา
ให้ค าปรึกษา แนะน า เก่ียวกับการเงิน ราย 100               100               100               100               100               

การคลัง งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน บาท 904,600        1,109,260       -               -               
เงินงบประมาณ บาท 904,600         1,109,260       

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารท่ัวไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนท่ัวไป นอกจากน้ียังมีหน้าท่ีก าหนด

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน, บริการทะเบียนท่ัวไป
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือจัดหารายได้น าส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบท่ีกฎหมายก าหนด
โดยให้มีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ท่ีดิน 
ท่ีสาธารณะท่ีไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหน่ึงโดยเฉพาะ” 
กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารท่ัวไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง,
ประเมินและจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ส ารวจผู้เสียภาษีรายใหม่ ราย 3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            

จ านวนผู้เสียภาษีรายใหม่ ราย 2,500            2,500            2,500            2,500            2,500            

ออกหนังสือแจ้งการประเมิน ราย 2,500            2,500            2,500            2,500            2,500            

ออกหนังสือเตือนผู้ค้างย่ืน  ภาษีป้าย ราย 300               100               100               100               100               

ออกหนังสือเตือนผู้ค้างย่ืนภาษีบ ารุงท้องท่ี/ ราย 65                 65                 65                 65                 65                 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างย่ืนภาษี ราย -                -                -                -                

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ร้อยละ 80                 80                 80                 80                 80                 

ในระดับมาก-มากท่ีสุด
ด าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน ราย -                -                -                -                

รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง ร้อยละ -                -                -                -                

 (จาก
จ านวน
รายของ

ปีท่ีผ่านมา)
รวมท้ังส้ิน บาท 1,780,210      2,073,690       -               -               
เงินงบประมาณ บาท 1,780,210       2,073,690       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

โดยจัดให้มีการอ านวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป”

หรือส่วนราชการอ่ืน, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานท่ี ตร.ม. -                -                -                -                

รับด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 21                 21                 21                 21                 21                 

จัดประชุมภายใน คร้ัง 16                 16                 16                 16                 16                 

ประสานงานและร่วมปฏิบัติงาน คร้ัง -                -                -                -                

กับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ราย 26,600           26,630           26,650           26,650           26,650           

และขนถ่ายส่ิงปฏิกูล
รวมท้ังส้ิน บาท 10,596,810    22,165,820     -               -               
เงินงบประมาณ บาท 10,596,810     22,165,820     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การด าเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : อ านวยการ, บริหารงานท่ัวไป, ด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบ้ืองต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ - รหัส 1300007

คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ท าความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ” 

และสถานท่ีจัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
กวาดท าความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม. 5                  5                  5                  5                  5                  
จ านวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น คัน/คัน 1                  1                  1                  1                  1                  
ท าความสะอาดชุมชน คร้ัง 16                 20                 20                 20                 20                 
ท าความสะอาดสถานท่ีส าคัญ แห่ง/คร้ัง 345               345               345               345               345               
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพ้ืนท่ี ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 90                 
ระดับมาก-มากท่ีสุด
รวมท้ังส้ิน บาท 5,487,540      652,600         -               -               
เงินงบประมาณ บาท 5,487,540       652,600         

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล – รหัส 1300008

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ า และบริการสูบส่ิงปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม” 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย ตัน 16,566           16,566           16,566           16,566           16,566           

บริการขนถ่ายส่ิงปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง 2,520            2,646            2,778            2,917            2,917            

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./คร้ัง 567               619               649               867               867               

จ านวนรถสูบส่ิงปฏิกูล และดูดไขมัน คัน/คัน 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1

ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายส่ิงปฏิกูล ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 90                 

ในระดับมาก-มากท่ีสุด
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 90                 

ในระดับมาก-มากท่ีสุด
รวมท้ังส้ิน บาท 5,136,080      308,400         -               -               
เงินงบประมาณ บาท 5,136,080       308,400         

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ท าความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนท่ีเขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานท่ีส าคัญ

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ถนนและพ้ืนท่ีสัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ท าความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด



 

8

งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันส าคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการท่ีร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ ตร.ม. 16,480           16,480           16,480           16,480           16,480           
ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ต้น 9,640            9,640            9,640            9,640            9,640            
รดน้ า ลบ.ม. 70,000           70,000           70,000           70,000           70,000           
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ ราย 107               107               107               107               107               
ให้บริการตกแต่งสถานท่ี คร้ัง -                -                -                -                
รวมท้ังส้ิน บาท 17,627,340    18,790,020     -               -               
เงินงบประมาณ บาท 17,627,340     18,790,020     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี – รหัส 1300010

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านธุรการ 
สนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนด าเนินคดี ผู้กระท าผิด”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา เร่ือง 25                 25                 25                 25                 25                 

สอบสวนด าเนินคดี คดี/ราย 800               800               800               800               800               

ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์) คัน/คร้ัง 7/24 7/24 7/24 7/24 7/24
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์) คัน/คร้ัง 10/24 10/24 10/24 10/24 10/24
รวมท้ังส้ิน บาท 775,600        3,803,800       -               -               
เงินงบประมาณ บาท 775,600         3,803,800       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพ้ืนท่ี ตักเตือน จับกุมในกรณี
ท่ีพบผู้กระท าความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอ านวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพ้ืนท่ีจุดเส่ียงภัย”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ ช่ัวโมง/คน 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1
ดูแลพ้ืนท่ีผ่อนผันเพ่ือท าการค้าในท่ีสาธารณะ จุด/ราย -                -                -                -                

ตรวจสอบ/ด าเนินการแก้ไข เร่ือง 100               100               100               100               100               

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเส่ียง จุด/ราย -                -                -                -                

สนับสนุนด้านการจราจร ช่ัวโมง/คน 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8

ปฏิบัติตามนโยบาย ช่ัวโมง/คน -                -                -                -                
รวมท้ังส้ิน บาท 2,338,000      54,400           -               -               
เงินงบประมาณ บาท 2,338,000       54,400           

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนด าเนินคดี

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีเขตมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามร่มร่ืน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้, เพาะช าและตกแต่งสถานท่ี, บริการรถน้ า
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้เขตพ้ืนท่ีมีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการท ากิจกรรมและการใช้ท่ีสาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านธุรการ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน เร่ือง 252               50                 50                 50                 40                 
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ  คัน 13                 14                 14                 14                 14                 
ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม โครงการ 5                  6                  6                  7                  7                  
รวมท้ังส้ิน บาท 1,185,000      2,722,520       -               -               
เงินงบประมาณ บาท 1,185,000       2,722,520       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

กับศักยภาพของพ้ืนท่ี ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพ่ือให้อาคารสาธารณะท่ีเข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัย
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดูแลท่ีสาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ าหรือเปล่ียนแปลงสภาพ”    

ตรวจสอบท่ีสาธารณะ

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ราย 350               300               340               340               350               
ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร
ตรวจสอบด้าน ความปลอดภัยอาคาร อาคาร 7                  7                  7                  7                  7                  
9 ประเภท
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงร้ือถอนอาคาร ราย 4                  4                  4                  4                  5                  
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า ราย 15                 10                 10                 10                 20                 
เช่ือมท่อเช่ือมทาง/ถมดิน/ขุดดิน
ตรวจสอบ/แก้ไข เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน คร้ัง 10                 8                  8                  10                 12                 
ระวังแนวเขตและตรวจสอบท่ีสาธารณะ คร้ัง 140               2                  2                  2                  2                  
รวมท้ังส้ิน บาท -               -               -               -               
เงินงบประมาณ บาท
เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ,

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือให้ส่ิงก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาป้ายช่ือถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพท่ีดี ใช้การได้ ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า คร้ัง 70                 70                 70                 70                 70                 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จุด 800               800               900               900               800               
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ป้ายบอกช่ือซอย คลอง จุด 13                 20                 18                 18                 15                 
ถนน และกระจกโค้ง และสัญญาณจราจร
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล คร้ัง 30                 15                 15                 17                 17                 
เคร่ืองสูบน้ า ยานพาหนะ
ด าเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, เร่ือง 150               150               150               150               140               
ร้องเรียน
รวมท้ังส้ิน บาท 10,829,600    10,927,400     -               -               
เงินงบประมาณ บาท 10,829,600     10,927,400     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม – รหัส 1300015

และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ าจาก
แหล่งก าเนิดไปสู่โรงบ าบัดหรือสู่แหล่งน้ าผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ า ระบบรวบรวมน้ าเสีย คลอง  บึงรับน้ า ระบบบังคับน้ า อุโมงค์ระบายน้ า 
ระบบบ่อสูบน้ า ป้องกันน้ าท่วมและบ ารุงรักษาระบบท่อระบายน้ า”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
เปล่ียนฝาท่อระบายน้ า ฝา 200               200               200               200               200               
ล้างท าความสะอาด ระบบท่อระบายน้ า เมตร 45,000           45,000           45,000           45,000           50,000           
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ าไหล ตร.ม. 105,000         105,000         105,000         105,000         105,000         
ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม. 4,511            5,000            5,000            5,000            5,000            
ด าเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, เร่ือง 85                 90                 90                 90                 90                 
ร้องเรียน
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ ร้อยละ 85                 90                 90                 90                 90                 
จุดอ่อนน้ าท่วม ในระดับมาก-มากท่ีสุด
รวมท้ังส้ิน บาท 3,196,600      2,663,700       -               -               
เงินงบประมาณ บาท 3,196,600       2,663,700       

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาทางเท้าและพ้ืนผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บ ารุงรักษา/บริการเคร่ืองจักรกล
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้น้ าฝน น้ าปล่อยท้ิงจากบ้านเรือน อาคาร และน้ าปล่อยท้ิงจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปล่ียนฝาท่อระบายน้ า, ท าความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ า, ท าความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ า
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
งานด้านธุรการ”

และให้ค าปรึกษา, ส ารวจและเย่ียมชุมชน

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) รายการ -                -                -                -                
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ เร่ือง 5                  5                  5                  5                  5                  
บริการจดแจ้งทางทะเบียน ราย 1,700            1,870            2,000            2,200            2,500            
จ่ายเบ้ียผู้พิการ ราย 1,500            1,650            1,800            2,000            2,200            
จ่ายเบ้ียผู้สูงอายุ ราย 15,000           16,500           18,200           20,000           2,300            
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ราย 30                 60                 60                 60                 60                 
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู ราย 160               105               120               150               155               
เด็กแรกเกิด
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต คร้ัง 2                  2                  2                  2                  2                  
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คร้ัง 4                  4                  4                  4                  4                  
รวมท้ังส้ิน บาท 372,600        1,349,600       -               -               
เงินงบประมาณ บาท 372,600         1,349,600       

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เด็กและเยาวชนได้แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ส าหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา
ภาคบังคับ รวมท้ังส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จ านวนชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชน 18                 18                 18                 18                 17                 
จ านวนลานกีฬาในพ้ืนท่ี แห่ง 22                 21                 21                 21                 21                 
จ านวนสมาชิกสภาเยาวชน คน 50                 50                 50                 50                 50                 
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ราย -                -                -                -                
ประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง 12                 12                 12                 12                 12                 
ส ารวจและตรวจเย่ียมชุมชน คร้ัง 18                 17                 17                 17                 17                 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน แห่ง 2                  2                  2                  2                  2                  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย คน 58,000           58,000           58,000           58,000           5,800            
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ คน 1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            
ผู้ใช้บริการลานกีฬา คน 243,900         242,900         242,900         242,900         242,900         
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ ราย 100               100               100               100               100               
จัดกิจกรรมวันส าคัญและส่งเสริม คร้ัง 4                  4                  4                  4                  4                  
วัฒนธรรมประเพณี
อนุมัติโครงการท่ีขอใช้เงินกองทุน โครงการ 13                 9                  9                  9                  9                  
หลักประกันสุขภาพ กทม.
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว ราย 800               800               800               800               800               
และแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ด าเนินการขับเคล่ือน ด้านยาเสพติด คร้ัง 17                 17                 17                 17                 17                 
ด าเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน 1                  1                  1                  1                  1                  
รวมท้ังส้ิน บาท 14,836,600    16,132,000     -               -               
เงินงบประมาณ บาท 14,836,600     16,132,000     

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันส าคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการครอบครัวรักการอ่าน รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3

การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าประสงค์ท่ี 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย

และกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ท่ี 3.3.7.2 น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาด าเนินการพัฒนาเน้ือหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไป เสริมสร้างทัศนคติพ้ืนฐานร่วมกันของครอบครัวในการ

มีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพ่ิมข้ึนในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพ้ืนท่ีเขตทวีวัฒนา รวม 1 แห่ง

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน 40,000           บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคร้ัง ร้อยละ 100               

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้จากการ คน/คร้ัง 200/4

จัดกิจกรรม

รวมท้ังส้ิน บาท 40,000          40,000          

เงินงบประมาณ บาท 40,000          40,000          

เงินนอกงบประมาณ บาท -               

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด



 

14

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.1

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ท่ี 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ด้วยโอกาส กลยุทธ์ท่ี 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน 213,500         บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กท่ีอยู่ในสภาพ ร้อยละ 80                 

ยากล าบาก เด็กเรร่อน และเด็กยากจน

ในพ้ืนท่ีเขตทวีวัฒนา ได้รับความช่วยเหลือ

กลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ 80                 

(อายุ 18-59 ปี) ท่ีประสบปัญหา

ความเดือดร้อนยากล าบากในพ้ืนท่ี

เขตทวีวัฒนาได้รับความช่วยเหลือ

กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 80                 

และคนพิการทุกช่วงอายุท่ีประสบปัญหา

ความเดือดร้อนยากล าบากในพ้ืนท่ี

เขตทวีวัฒนาได้รับความช่วยเหลือ

รวมท้ังส้ิน บาท 213,500         

เงินงบประมาณ บาท 213,500         

เงินนอกงบประมาณ บาท -               

งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
งานธุรการท่ัวไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข
และออกบัตรประจ าตัวสัตว์เล้ียง”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ เร่ือง 380               420               460               505               550               
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ คัน 5                  5                  5                  5                  5                  
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ฉบับ 350               367               385               408               431               
การแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการ
จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจ าตัว
สัตว์เล้ียง
รวมท้ังส้ิน บาท 720,210        743,100         -               -               
เงินงบประมาณ บาท 720,210        743,100         

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม – รหัส 1300019

สถานท่ีประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตส านึกในการประกอบ ปรุงและจ าหน่ายอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซ้ืออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเส่ียงภัยอันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชน
มีสุขอนามัยท่ีดี ปลอดภัยจากโรคและส่ิงคุกคามท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองสลากอาหาร 
เคร่ืองช่ัง ตวง วัด สถานท่ีจ าหน่ายแอลกอฮอล์และบุหร่ี ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเล้ียงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานท่ีเล้ียง 
รวมท้ังปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี”

กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
การตรวจสุขลักษณะสถานท่ีจ าหน่าย คร้ัง 285               315               345               380               420               

อาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร ตลาด 
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร คร้ัง 285               315               345               380               420               

(ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร
ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)
การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ คร้ัง 150               155               164               173               182               

ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ
146 ประเภท
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านส่ิงแวดล้อม คร้ัง 150               155               164               173               182               

ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น 
สารเคมีร่ัว การท างานผิดกฎหมาย
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย คร้ัง 150               155               164               173               182               

และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ 
พนักงาน คนงาน
ตรวจสอบ/ด าเนินการแก้ไข คร้ัง 380               420               460               505               550               

ข้อร้องเรียน/เหตุร าคาญ
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดต้ัง ราย 42                 44                 46                 50                 55                 

สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร สะสมอาหาร 
(พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.)
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ราย 150               155               164               173               182               

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตรวจคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ คร้ัง 5                  5                  5                  5                  5                  

รวมท้ังส้ิน บาท 857,450        821,200         -               -               
เงินงบประมาณ บาท 857,450         821,200         

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพ้ืนท่ีตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพ้ืนท่ีตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ด าเนินการบังคับใช้

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงส าเร็จท่ีปลอดภัยปราศจากการปนเป้ือนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภาพดี

(Healthy City) เป้าประสงค์ท่ี 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัยจากเช้ือโรคและสารปนเป้ือนท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ด าเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนเช้ือโรคและสารพิษในอาหารและน้ า

เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพ้ืนท่ีด าเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และด าเนินกิจกรรมพัฒนา

ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน 85,900           บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขร้อยละ 100               

ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Service)ร้อยละ 20                 

รวมท้ังส้ิน บาท 85,900          85,900          

เงินงบประมาณ บาท 85,900          85,900          

เงินนอกงบประมาณ บาท -               

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเช้ือ
หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา” 

ฉีดวัคซีน/ท าหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการ
ใช้ยานพาหนะ

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
การตรวจสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน คร้ัง 1                  1                  1                  1                  1                  
การตรวจสอบสถานท่ีเล้ียงสัตว์ คร้ัง 6                  6                  6                  6                  6                  
และปล่อยสัตว์
รณรงค์ ก าจัดและท าลายแหล่ง ลูกน้ ายุงลาย คร้ัง 600               630               660               700               700               
ลงพ้ืนท่ีฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุง คร้ัง 960               1,000            1,050            1,100            1,100            
ลงพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน  ท าหมัน จับสุนัข คร้ัง 2                  3                  3                  4                  4                  
รณรงค์ป้องกันการติดเช้ือเอดส์ คร้ัง 2                  2                  3                  3                  3                  
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตรวจสอบ แนะน า และประชาสัมพันธ์ คร้ัง 540               567               595               624               624               
เพ่ือควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์
และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเร่ืองร้องเรียน
รวมท้ังส้ิน บาท 42,600          98,300           -               -               -               
เงินงบประมาณ บาท 42,600           98,300           

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนร าคาญ และความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดจากเมลงและสัตว์น าโรค รวมท้ังให้ประชาชน

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งน าโรค, รณรงค์การก าจัดและควบคุมลูกน้ ายุงลาย,  รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
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โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ท่ี 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหร่ี

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณท้ังส้ิน 100,000         บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหร่ี ร้อยละ 100               

รวมท้ังส้ิน บาท 30,000          100,000         

เงินงบประมาณ บาท 30,000          100,000         

เงินนอกงบประมาณ บาท -               

งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
งานด้านธุรการตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกันนโยบายผู้บริหาร และเด็กท่ีมีอายุครบเกณฑ์
ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด”

ผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดท าทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์
ด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง -                -                - -                
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและ คร้ัง 12                 12                 12                 12                 12                 
โรงเรียนในสังกัด ตรวจเย่ียมสถานศึกษา
โรงเรียนท่ีอยู่ในความดูแล โรงเรียน 7                  7                  7                  7                  7                  
จ านวนนักเรียน คน 6,800            6,900            7,000            7,100            7,100            
ตรวจเย่ียมสถานศึกษา คร้ัง 5                  5                  5                  5                  5                  
รวมท้ังส้ิน บาท 2,077,520      809,810         -               -               
เงินงบประมาณ บาท 2,077,520       809,810         

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

กิจกรรมหลัก : อ านวยการและบริหารงานท่ัวไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเย่ียมสถานศึกษา การจัดประชุม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

ท่ีมีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความส าเร็จตามเกณฑ์การศึกษาท่ีต้ังไว้ เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิค
การสอน ท้ังท่ีมีอยู่แล้ว และท่ีปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการ
ตามความจ าเป็น และได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้
เพ่ือบ ารุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน 5,000            5,000            5,100            5,100            5,100            
นักเรียน ม.1-ม.3 คน 1,300            1,400            1,400            1,500            1,500            
นักเรียน ม.4-ม.6 คน 500               600               600               600               600               
สอนว่ายน้ า คน 700               700               700               700               700               
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด คน 80                 80                 80                 80                 80                 
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม ม้ือ 200               200               200               200               200               
สนับสนุนอาหารเช้า ม้ือ 200               200               200               200               200               
อาคารเรียนท้ังส้ิน หลัง 29                 29                 29                 29                 29                 
พ้ืนท่ีโรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ม. 16,878           16,878           16,878           16,878           16,878           
รวมท้ังส้ิน บาท 56,032,600    69,940,900     -               -               
เงินงบประมาณ บาท 56,032,600     69,940,900     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนท่ีได้มาตรฐานตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนน าศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา
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งบประมาณตามโครงสร้างงาน 354,378,600 บาท

.

การจัดบริการของส านักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1 เงินเดือน 50,562,500   บาท

01102-1 เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 3,024,040    บาท

01106-1 เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 321,600       บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 699,600       บาท

01108-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 47,700        บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 18,900        บาท

2. ค่าจ้างประจ า บาท

01201-1 ค่าจ้างประจ า 85,677,500   บาท

01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 3,585,140    บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 1,419,500    บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า 811,700       บาท

3. ค่าจ้างช่ัวคราว บาท

02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 29,640,000   บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว 4,140,300    บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 6,756,000    บาท

4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 1,091,100    บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,026,800    บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 100,000       บาท

ส านักงานเขตทวีวัฒนา

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

189,922,380                  

189,922,380.00   

54,674,340         

91,493,840         

40,536,300         

3,217,900           
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งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา

ความปลอดภัย ค่าจ้างท าความสะอาดอาคาร 

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน 

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05140-2 รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400-1,600 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน 740,000       บาท

740,000             

740,000             

7,660,900                     

6,920,900           

4,292,900           

387,400             

3,328,400           

577,100             

2,628,000           

740,000             
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งานปกครอง บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07110-1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 352,000       บาท

352,000                        

352,000             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 57,300        บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 57,300        บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

57,300               
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

175,700             

780,100                        

780,100             

780,100             

354,000             

250,400             
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามัน

หล่อล่ืน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

    6 เคร่ือง 153,060       บาท

05148-2 (2) เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

    ช านาญงาน,อาวุโส,ช านาญการ 12 ตัว 33,600        บาท

1,109,260                     

922,600             

837,600             

280,900             

227,400             

186,660             

186,660             

329,300             

85,000               

186,660             
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งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

9 เคร่ือง 229,590       บาท

1,339,300           

229,590             

229,590             

229,590             

504,800             

108,000             

221,800             

175,000             

2,073,690                     

1,844,100           
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีเก็บขนส่ิงปฏิกูล
   1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

   1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-4 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

    2 เคร่ือง 51,020        บาท

05148-3 (2) เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

    ช านาญงาน,อาวุโส,ช านาญการ 1 ตัว 2,800          บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์

เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 50,000        บาท

22,165,820                    

22,062,000         

22,062,000         

53,820               

53,820               

53,820               

50,000               

12,980,300         

487,800             

8,593,900           
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งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

ค่าวัสดุ บาท

ค่าเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเคร่ืองแต่งกาย

ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย

652,600                        

652,600             

652,600             

652,600             
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

    ค่าวัสดุ บาท

ค่าเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์

ในการขนถ่ายส่ิงปฏิกูล

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 89,600        บาท

308,400                        

218,800             

218,800             

218,800             

89,600               
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งานดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ ารุง

รักษาต้นไม้ฯ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ าประปาสวนสาธารณะ

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05123-2 (1) เคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง 

    ขนาด 3.5 แรงม้า 1 เคร่ือง 24,500        บาท

05124-1 (2) เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล 

    สูบน้ าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 1 เคร่ือง 105,900       บาท

05199-3 (3) เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม 

    ขนาดท่อ 2 น้ิว 1 เคร่ือง 6,390          บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 2,100,000    บาท

16,553,230         

16,438,200         

1,513,100           

136,790             

2,100,000           

2,622,000           

115,030

136,790             

136,790             

12,303,100         

18,790,020                    
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

ค่าเบ้ียประชุม
   1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

   1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุยานพาหนะ  ค่าเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน 

ค่าวัสดุส านักงาน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05148-1 เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

ช านาญงาน,อาวุโส,ช านาญการ 6 ตัว 16,800        บาท

3,803,800                     

3,787,000           

3,787,000           

2,976,600           

16,800               

16,800               

16,800               

140,800             

669,600             



 
31

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย บาท

งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

ค่าวัสดุ บาท

ค่าเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน

54,400               

54,400               

54,400               

54,400                         
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
   1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

   1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุก่อสร้าง 

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 

ค่าวัสดุส านักงาน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าครุภัณฑ์ บาท

05199-2 (1) กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 24 เท่า 1 ชุด 20,200        บาท

05199-4 (2) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4 x 8 ม. 6 หลัง 136,920       บาท

05203-1 (3) เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 

    ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 87,500        บาท

2,477,900           

2,477,900           

998,400             

329,400             

1,150,100           

244,620             

244,620             

244,620             

2,722,520                     
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งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก 

ซอย สะพานและส่ิงสาธารณประโยชน์

   1.2 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุส าหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร 

(Best) ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย

2. งบลงทุน บาท

    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05313-12 ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 9 แยก 2 4,332,000    บาท

- สร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร 

  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 

  ยาวประมาณ 403 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ าในผิวจราจร 

  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 

  พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จ านวน 50 แห่ง

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

  เน้ือท่ีประมาณ 1,437 ตร.ม.

- สร้างช้ันรองพ้ืนทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น 

  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. เน้ือท่ีประมาณ 197 ตร.ม.

- สร้างช้ันพ้ืนทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

  ตามแบบ มท.-01 เน้ือท่ีประมาณ 1,437 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. ส าหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. 

  ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 393 ม.

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย

และส่ิงสาธารณประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 3,000,000    บาท

4,332,000

4,332,000

10,927,400                    

3,595,400           

3,595,400           

945,400             

3,000,000           

2,650,000           

4,332,000
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งานระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดท่อระบายน้ า

ค่าเคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ
   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไฟฟ้า

2. งบลงทุน บาท
    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05314-1 (1) ขุดลอกคลองเนินทราย
    จากคลองปทุมถึงคลองบางกระทึก 225,000       บาท
    - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 – 6 ม. ยาวประมาณ
      2,840 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
      ถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. 
      ปริมาณดิน 2,040 ลบ.ม.

05314-2 (2) ขุดลอกคลองบางกระทึก
    จากคลองทวีวัฒนาถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 445,000       บาท
    - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 – 6 ม. ยาวประมาณ

      1,180 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม

      ถึงระดับขุดลอกเฉล่ีย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. 

      ปริมาณดิน 3,790 ลบ.ม.

2,663,700                     

1,993,700           

1,793,700           

901,900             

454,000             

437,800             

670,000
670,000
670,000

200,000
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

        1.1.3 วัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05119-1 เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 

ส่งเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เคร่ือง 15,000        บาท

11,600               

15,000               

15,000               

15,000               

1,349,600                     

1,334,600           

1,323,000           

895,000             

80,900               

347,100             
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งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ

   1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ค่ารับรอง

   1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือ

วารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

ค่าวัสดุส าหรับบ้านหนังสือ

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน

    ของคณะกรรมการชุมชน 1,350,000    บาท

07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน

    ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 514,600       บาท

07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

    ด้านพัฒนาสังคม 585,200       บาท

07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 80,100        บาท

07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ อนุรักษ์สืบสาน

    วัฒนธรรมประเพณี 500,000       บาท

07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

    กรุงเทพมหานคร 180,000       บาท

07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000        บาท

07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1,797,700    บาท

07199-10 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 1,799,000    บาท

07199-11 (10) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด

      เทคโนโลยีการเกษตร 230,200       บาท

07199-12 (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 434,000       บาท

07199-13 (12) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตม่ันคง 20,000        บาท

07199-15 (13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน 567,000       บาท

1,500,300           

8,067,800           

8,064,200           

6,084,800           

16,132,000                    

8,064,200           

479,100             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 40,000        บาท

40,000                         

40,000               
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-14 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก 

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 213,500       บาท

213,500                        

213,500             
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่ารับรอง

   1.2 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05148-1 เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

ช านาญงาน,อาวุโส,ช านาญการ 6 ตัว 16,800        บาท

726,300             

111,000             

16,800               

615,300             

16,800               

16,800               

743,100                        

726,300             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา

   1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

   1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าตัวอย่างผักสด

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 165,100       บาท

821,200                        

656,100             

656,100             

11,700               

604,800             

39,600               

165,100             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900        บาท

85,900                         

85,900               
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งานป้องกันและควบคุมโรค บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

   ค่าตอบแทน บาท

ค่าเบ้ียประชุม

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 55,700        บาท

98,300                         

42,600               

42,600               

55,700               

42,600               
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000       บาท

100,000                        

100,000             
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งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

   1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา
   1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

   1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

1 เคร่ือง 25,510 บาท

25,510

25,510

25,510

809,810                        

784,300             

784,300             

450,000             

103,300             

231,000             
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบด าเนินงาน บาท

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่านิตยภัต
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล

ค่าเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าไฟฟ้าโรงเรียน  ค่าน้ าประปาโรงเรียน

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

2. งบลงทุน บาท

   2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

        2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

โรงเรียนคลองมหาสวัสด์ิ

05131-2 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

    ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

    ขนาด 50 น้ิว 4 เคร่ือง 76,000        บาท

โรงเรียนวัดปุรณาวาส

05131-3 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

    ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 

    ขนาด 50 น้ิว  13 เคร่ือง 247,000       บาท

        2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05304-8 (1) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 1,077,000    บาท

    ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร

    - ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร 

      ตามแบบ ขทว.รร. 10/2565 จ านวน 1 แห่ง

69,940,900                    

20,563,700         

17,575,200         

2,960,000           

14,183,000         

432,200             

2,988,500           

3,385,000           

3,385,000           

323,000             

3,062,000           
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    ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้างภาชนะ

    - ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้างภาชนะ 

      ตามแบบ ขทว.รร. 11/2565 จ านวน 1 แห่ง

05304-9 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส 1,985,000    บาท

    ปรับปรุงห้องน้ า อาคารกาสะลอง (5 ช้ัน) 

    - ปรับปรุงห้องน้ าอนุบาลหญิง ช้ัน 1 

      ตามแบบ ขทว.รร. 7/2564 จ านวน 1 ห้อง

    - ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนหญิง ช้ัน 3 

      ตามแบบ ขทว.รร. 7/2564 จ านวน 1 ห้อง

    - ปรับปรุงห้องน้ าอนุบาลชาย ช้ัน 2 

      ตามแบบ ขทว.รร. 7/2564 จ านวน 1 ห้อง

    - ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนชายช้ัน 4 

      ตามแบบ ขทว.รร. 7/2564 จ านวน 1 ห้อง

    - ปรับปรุงห้องน้ าครูชาย - หญิง บริเวณชานพักบันได 

      ตามแบบ ขทว.รร. 7/2564 จ านวน 4 ห้อง

   ปรับปรุงห้องน้ าครูชาย - หญิง บริเวณชานพักบันได 

   อาคารเฟ่ืองฟ้า (5 ช้ัน) รวม 8 ห้อง

   - ปรับปรุงห้องน้ าครูชาย - หญิง บริเวณชานพักบันได 

     อาคารเฟ่ืองฟ้า (5 ช้ัน) ตามแบบ ขทว. 8/2564 

     (รวม 8 ห้อง) จ านวน 1 งาน

   ปรับปรุงห้องน้ าอนุบาลชายหญิง (บริเวณช้ัน 2 อาคารเฟ่ืองฟ้า) 

   รวม 2 ห้อง จ านวน 1 งาน

   - ล้างท าความสะอาดห้องน้ ารวมสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ 

     พ้ืนท่ีประมาณ 52 ตร.ม.

   - ปูพ้ืนกระเบ้ืองตัดขอบชนิดพ็อซเลน พร้อมร้ือท้ิงของเดิม 

     พ้ืนท่ีประมาณ 52 ตร.ม.

   - ติดต้ังผนังก้ันห้องน้ าส าเร็จรูป รุ่น 25 MFF 

     พร้อมร้ือขนท้ิงของเดิม จ านวน 12 ห้อง

   - ติดต้ังโถส้วมชักโครกน่ังราบเด็กพร้อมร้ือขนท้ิงของเดิม 

     จ านวน 10 ชุด

   - ติดต้ังโถส้วมชักโครกน่ังราบรุ่นประหยัดน้ า 3/4.5 หรือ 3/5 

     หรือ 3/6 ลิตร พร้อมร้ือขนท้ิงของเดิม จ านวน 2 ชุด
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   - เปล่ียนสายฉีดช าระ จ านวน 12 ชุด

   - เปล่ียนก๊อกน้ าอ่างล้างมือ ท่อน้ าท้ิงและสายน้ าดี 

     จ านวน 10 ชุด 

   - เปล่ียนฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเด่ียว จ านวน 4 ชุด

   - เดินท่อโสโครกโถส้วม จ านวน 12 จุด

   - เดินท่อโสโครกโถปัสสาวะชายและอ่างล้างหน้า จ านวน 14 จุด

   - เดินท่อโสโครกรูน้ าท้ิง จ านวน 12 จุด

   ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 ช้ัน (อาคารแสงจันทร์)

   - เปล่ียนฝ้าเพดานแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. 

     พร้อมทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน

     และร้ือขนท้ิงของเดิม บริเวณช้ัน 3 พ้ืนท่ีประมาณ 436 ตร.ม.

   - ขูดล้างสีเดิมฝ้าเพดานบริเวณท้องพ้ืนกันสาด ค.ส.ล. 

     ช้ัน 3 พ้ืนท่ีประมาณ 160 ตร.ม.

   - ทาสีอะคริลิค 100% (ชนิดทาฝ้าเพดาน) 

     ท้องพ้ืนกันสาด ค.ส.ล. พ้ืนท่ีประมาณ 160 ตร.ม.

   - ร้ือพร้อมติดต้ังกลับคืนดวงโคมไฟเดิม รวมจ านวน 32 ชุด

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 13,092,800   บาท

06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 20,055,000   บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ 

    สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 56,500        บาท

07106-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 10,600        บาท

07106-2 (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ

    โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4,011,000    บาท

07109-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน

    ศูนย์วิชาการเขต 27,400        บาท

07124-1 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 68,100        บาท

07125-1 (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย

    ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 17,000        บาท

33,147,800         

12,844,400         
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07126-1 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์

    ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ 93,700        บาท

07199-1 (9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 5,000          บาท

07199-2 (10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน 2,736,000    บาท

07199-3 (11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 4,296,000    บาท

07199-4 (12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน

      เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

      ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

      กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 50,000        บาท

07199-5 (13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา

      พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 578,400       บาท

07199-6 (14) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

      พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

      สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยกรุงเทพมหานคร 28,000        บาท

07199-7 (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย

      โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 90,000        บาท

07199-8 (16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม

      ลูกเสือกรุงเทพมหานคร 56,200        บาท

07199-9 (17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

      ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 51,600 บาท

07199-10 (18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 163,700       บาท

07199-11 (19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ปลอดภัย 397,200       บาท

07199-12 (20) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 108,000       บาท
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 เพ่ือทดรองจ่ายเป็น

    เงินเดือน ค่าจ้าง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน

    ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 14,446,900 บาท

07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 เพ่ือทดรองจ่ายเป็น 

    เงินเดือน ค่าจ้าง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน

    ส าหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 14,361,900 บาท

28,808,800                    

28,808,800         


