
          สํานักงานเขตบางบอน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะ

มูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟู

แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียน 

การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

การสาธารณปูโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน 

การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมี

และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได 

การบังคบัการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

 ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม มีความ

สะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 840               เรื่อง

- รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต ไมนอยกวา 80 รอยละ

- การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค 290               ครั้ง

- การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด 80                 รอยละ

- การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความ

รับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

5                   ครั้ง

- การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ 76,650           ตัน

- จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 50                 ราย

- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา 7,434             ราย

สํานักงานเขตบางบอน



อํานวยการ

 ผูอํานวยการ 1 (1)

 ผูชวยผูอํานวยการ (2)

ฝายปกครอง ฝายทะเบียน ฝายคลัง

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

- ขาราชการ (16) - ขาราชการ (15) - ขาราชการ (12)

- ลูกจางประจํา (6) - ลูกจางประจํา (1) - ลูกจางประจํา (2)

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

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

ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

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

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

- ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (280) - ลูกจางประจํา (26)

- ลูกจางชั่วคราว (-) - ลูกจางชั่วคราว (201) - ลูกจางชั่วคราว (1)

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

ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

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

- ขาราชการ (20) - ขาราชการ (12) - ขาราชการ (10)

- ลูกจางประจํา (39) - ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (5)

- ลูกจางชั่วคราว (11) - ลูกจางชั่วคราว (2) - ลูกจางชั่วคราว (-)

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

ฝายการศึกษา

 หัวหนาฝาย 1 (1)

- ขาราชการ (17)

- ลูกจางประจํา (28)

- ลูกจางชั่วคราว (55)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานเขตบางบอน

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

ฝายรายได ฝายเทศกิจ

ฝายโยธา ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางงาน 329,629,700  329,629,700       

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -               -                    

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -               -                    

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม 27,012,300    27,012,300         

  356,642,000                      -         356,642,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 329,095,900  บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 533,800       บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 321,800       บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 212,000       บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งานรายจายบุคลากร 179,421,540  179,421,540       

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต 8,110,300      8,110,300           

งานปกครอง 393,500        393,500             

95,900          95,900               

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,069,300      1,069,300           

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 1,028,750      1,028,750           

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได 2,712,510      2,712,510           

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด 17,419,130    17,419,130         

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ 1,171,000      1,171,000           

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล 12,230,000    12,230,000         

งานดูแลสวนและพื้นที่สเีขียว 6,612,000      6,612,000           

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี 3,531,300      3,531,300           

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา 684,210        684,210             

งานบํารุงรักษาซอมแซม 6,278,000      6,278,000           

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม 6,578,400      6,578,400           

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน 2,109,340      2,109,340           

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 5,193,100      5,193,100           

40,000          40,000               

212,000        212,000             

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 537,500        537,500             

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 957,100        957,100             

85,900          85,900               

งานปองกันและควบคุมโรค 39,400          39,400               

100,000        100,000             

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา 2,852,020      2,852,020           

งานงบประมาณโรงเรียน 70,167,500    70,167,500         

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

สํานักงานเขตบางบอน

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครวั ผูดอยโอกาส ผูสงูอายุและคนพิการ

โครงการจัดกิจกรรมครอบครวัรักการอาน

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 

การจัดบริการของสํานกังานเขต

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งาน/โครงการ
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329,629,700  -                    329,629,700      

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

27,012,300    27,012,300        

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 27,012,300   -                    27,012,300        

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนนุ รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 137,626,640    38,951,900    2,843,000       179,421,540      

งบดําเนินงาน 74,601,200      8,644,900          83,246,100        

งบลงทุน 10,486,960    10,486,960        

งบเงินอดุหนุน 31,573,600    31,573,600        

งบรายจายอื่น 51,913,800          51,913,800        

งบประมาณ    137,626,640    38,951,900      77,444,200         8,644,900    10,486,960    31,573,600          51,913,800       356,642,000

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงนิยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน
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การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งส้ิน บาท     183,420,100 179,421,540    

เงินงบประมาณ บาท     183,420,100 179,421,540    

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : “เพ่ืออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย

และปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับ-สง หนังสือ เรื่อง            16,545            16,710            16,878            17,046            17,046

รับเรื่องรองทุกข เร่ือง                 800                 850                 893                 937                 970

จัดประชมุประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ คร้ัง                  88                  93                  97                 102                 110

ประชาสัมพันธ เร่ือง              2,100              2,200              2,400              2,600              2,700

ดูแล บํารงุรักษาอาคาร สถานที่ของเขต ตร.ม.            10,537            10,537            10,537            10,537            10,537

ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด เรื่อง

รวมทั้งสิ้น บาท 10,393,960 8,110,300      0 0

เงินงบประมาณ บาท 10,393,960 8,110,300      

เงินนอกงบประมาณ บาท

สํานักงานเขตบางบอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรบัเร่ืองรองทุกข ,กิจการสภาเขต

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค : "เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร

เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุงบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว"
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งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : “เพ่ือรักษาความสงบเรยีบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรกัษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับ

สวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขต

ที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด"

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจา ราย                    5                    7                    9                  11                  13

รับบริการดานทะเบียนพานิชย ราย                 543                 548                 554                 559                 565

ความพึงพอใจผูรบับริการทะเบียนในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ

อบรมอาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คน 50 50 50 50 50

งานทะเบียนพาณิชย ราย                 543                 548                 554                 559                 564

งานทะเบียนพินัยกรรม ราย                  23                  25                  28                  31                  35

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราย/คร้ัง

งานดานยาเสพติด ราย                 125                  91                 103                 115                 127

รวมทั้งสิ้น บาท 8,788,380 393,500         0 0

เงินงบประมาณ บาท       8,788,380 393,500         

เงินนอกงบประมาณ บาท

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหมเพ่ิมขึ้นชุมชนละ 1 คน

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพ่ือรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดําเนินการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

รอยละ                  65                  65                  65                  65

รวมทั้งสิ้น บาท 95,900          

เงินงบประมาณ บาท 95,900          

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -   

95,900                          

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
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งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด

หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชรีายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”  

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการทะเบียนราษฎร ราย              7,500              7,800              8,100              8,400              8,700

บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ราย              9,000            10,000            11,000            12,000            13,000

บริการทะเบียนทั่วไป ราย              2,990              3,140              3,297              3,462              3,630

ความพึงพอใจผูรบับริการทะเบียนในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ                 100                 100                 100                 100                 100

ความพึงพอใจผูรบับริการจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ

ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ                 100                 100                 100                 100                 100

การจัดทําและปรับปรงุทะเบียนประวัติบุคคลที่

มิไดมสัีญชาติไทย

ราย              3,000              3,000              3,400              3,600              3,800

การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ คร้ัง                  68                  70                  72                  74                  80

รวมทั้งสิ้น บาท 7,658,200 1,069,300      0 0

เงินงบประมาณ บาท       7,658,200 1,069,300      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป
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งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครฐั

ตามมาตรฐานการบัญชภีาครัฐของไทย ใหบรกิารประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงนิการคลังงบประมาณเพ่ือประกอบการวางแผน

และตัดสินใจของคณะผูบรหิารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลงั จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและ

เงินคงคลัง การรบัและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ

สนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสาํหรบัเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับชําระเงิน ราย            11,000            11,000            11,000            11,000            12,000

เขียนเช็คสั่งจาย ฉบับ              2,520              2,550              2,560              2,560              2,500

ฎีกาที่ตองตรวจจาย ฎีกา              2,900              3,100              3,150              3,150              3,500

บริหารงบประมาณของสาํนักงานเขต บาท     397,353,750     300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000

จัดทํารายงานการเงนิ เรื่อง 84 84 84 84 84

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. และสาํนักงาน

ตรวจสอบภายใน

เร่ือง/ฉบับ  12/2381  12/2382  12/2383  12/2384  12/2385

จัดทํารายงานการเงนิเสร็จทันภายในกําหนดเวลา รอยละ 100 100 100 100 100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเงิน

การคลัง งบประมาณ

ราย                 180                 180                 180                 180                 180

รวมทั้งสิ้น บาท 5,463,300 1,028,750      0 0

เงินงบประมาณ บาท       5,463,300 1,028,750      

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด

โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน 

ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ” 

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง,

ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม ราย            10,000            11,000            13,000            14,000            15,000

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม ราย              9,800            10,800            12,800            13,800            14,800

ออกหนังสือแจงการประเมิน ราย            10,000            11,000            13,000            14,000            15,000

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีปาย ราย                 325                 325                 325                 325                 325

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืน 

ภาษีบํารุงทองที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

ราย

ออกหนังสือเตือนผูคางย่ืนภาษีที่ดนิ 

และสิ่งปลกูสราง

ราย                 200                 200                 200                 200                 200

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ                 100                 100                 100                 100                 100

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน ราย

รับอุทธรณการประเมินและคืนภาษีลดลง รอยละ 

(จาก

จํานวน

รายของ

ปที่ผาน

มา)
รวมทั้งสิ้น บาท 6,292,500 2,712,510      0 0

เงินงบประมาณ บาท       6,292,500 2,712,510      

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเรจ็

อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบ้ืองตน, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือ

สวนราชการอื่น, จัดประชมุ, ดูแลยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลอาคารและสถานที่ ตร.ม.

รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เรื่อง

จัดประชมุภายใน คร้ัง                    6                    6                    6                    6                    6

ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับหนวยงาน

หรือองคกรอื่น

คร้ัง                    2                    2                    2                    2                    2

การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขน

ถายปฏิกูล ไขมัน

ราย            35,090            35,090            35,090            35,090            35,090

รวมทั้งสิ้น บาท 18,610,275 17,419,130     0 0

เงินงบประมาณ บาท      18,610,275 17,419,130     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินขาม

อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ” 

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

จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

กวาดทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ตร.กม. 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน คัน/คัน 1 1 1 1 1

ทําความสะอาดชุมชน ครั้ง 12 12 12 12 12

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ แหง/คร้ัง 4 4 4 4 4

ความพึงพอใจผูสญัจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด รอยละ

รวมทั้งสิ้น บาท 31,548,185 1,171,000      0 0

เงินงบประมาณ บาท      31,548,185 1,171,000      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสบูสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย 

โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม” 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จัดเก็บมูลฝอย ตนั            80,500            80,500            80,500            80,500            80,500

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง 2100/1050 2100/1050 2100/1050 2100/1050 2100/1050

บริการดูดไขมัน ลบ.ม./คร้ัง 500/100 500/100 500/100 500/100 500/100

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน คนั/คัน                    7                    7                    7                    7                    7

ความพึงพอใจผูรบับริการขนถายสิ่งปฏิกูล ใน

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ

ความพึงพอใจผูใชบรกิาร ดูดไขมัน ในระดับมาก-

มากที่สุด

รอยละ

รวมทั้งสิ้น บาท 57,162,890 12,230,000     0 0

เงินงบประมาณ บาท      57,162,890 12,230,000     

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานดูแลสวนและพื้นท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมรมิทางเทา

ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบรกิารตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบรกิาร”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ดูแลบํารุงรักษาตนไม ตร.ม.        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000

ตัดแตงกิ่งตนไม ตน              2,258              2,258              2,258              2,258              2,258

รดน้ํา ลบ.ม.      50,370,000      50,370,000      50,370,000      50,370,000      50,370,000

ใหบรกิารตัดแตงตนไม ราย

ใหบรกิารตกแตงสถานที่ ครั้ง

รวมทั้งสิ้น บาท 23,619,500 6,612,000      0 0

เงินงบประมาณ บาท      23,619,500 6,612,000      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดแูลบํารุงรกัษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา
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งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค: “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ 

สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิตกิาร และสอบสวนดําเนินคดผูีกระทําผิด”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจนิติกรรมสัญญา เรื่อง                  35                  35                  35                  35                  35

สอบสวนดําเนินคดี คดี/ราย              2,400              2,400              2,400              2,400              2,400

ควบคมุการใชยานพาหนะ (รถยนต) คัน/คร้ัง 5/367 5/368 5/369 5/370 6/365

ควบคมุการใชยานพาหนะ (จักรยานยนต) คัน/คร้ัง

รวมทั้งสิ้น บาท 5,622,680 3,531,300      0 0

เงินงบประมาณ บาท       5,622,680 3,531,300      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหเขตพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร

และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัตฯิ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตอืน จับกุมในกรณี

ที่พบผูกระทําความผิด ใหบรกิารและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเส่ียงภัย”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ตรวจและปฏิบัตกิาร ชั่วโมง/คน              2,100              2,100              2,100              2,100              2,100

ดูแลพื้นที่ผอนผนัเพ่ือทําการคาในที่สาธารณะ จุด/ราย

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/รองทุกข

เรื่อง                 300                 300                 300                 300                 300

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเส่ียง จุด/ราย 11 11 11 11 11

สนับสนุนดานการจราจร ชั่วโมง/คน                 420                 420                 420                 420                 420

ปฏิบัติตามนโยบาย ชั่วโมง/คน                 300                 300                 300                 300                 300

รวมทั้งสิ้น บาท 8,434,020 0 0 0

เงินงบประมาณ บาท       8,434,020

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, จัดประชมุคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคบัการ, บริการและปฏิบัตกิารกิจการพิเศษ, ควบคมุการใชยานพาหนะ

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายโยธาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”  

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน เร่ือง                 300                 300                 300                 300                 150

ควบคมุการใชยานพาหนะ คนั 3 3 3 3 3

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม โครงการ                  27                  27                  27                  27                  25

รวมทั้งสิ้น บาท 1,896,950 684,210         0 0

เงินงบประมาณ บาท       1,896,950 684,210         

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคลองกับศกัยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพ่ือใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคมุมีมาตรฐานและ

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ” 

ตรวจสอบที่สาธารณะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร ดดัแปลง

 รื้อถอนอาคาร

ราย                 250                 250                 250                 250                 250

ตรวจสอบอาคารดานความปลอดภัยอาคาร

9 ประเภท

อาคาร                  10                  10                  10                  10                  10

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงร้ือถอนอาคาร ราย

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา เช่ือมทอ

เช่ือมทาง/ถมดิน/ขุดดิน

ราย                    5                    5                    5                    5                    5

ตรวจสอบ/แกไข เรื่องรองทุกข/รองเรียน คร้ัง                 180                 180                 180                 180                 150

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ คร้ัง                 100                 100                 100                 100                 100

รวมทั้งสิ้น บาท 3,767,510 0 0 0

เงินงบประมาณ บาท       3,767,510

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค : "เพ่ือดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได ” 

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผวิจราจรดวยแอสฟลต, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเคร่ืองจักรกล

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ซอมแซมผวิจราจร ทางเทา คร้ัง                 200                 200                 200                 200                 200

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จุด 100 100 100 100 100

ซอมแซม บํารุงรักษา ปายบอกซื่อซอย คลอง

ถนน และกระจกโคง และสัญญาณจราจร

จุด 15 15 15 15 15

ซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

เคร่ืองสูบน้ํา ยานพาหนะ

คร้ัง                    5                    5                    5                    5                    5

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอรองทุกข ,รองเรียน เรื่อง                 150                 150                 150                 150                 150

รวมทั้งสิ้น บาท 9,722,650 6,278,000      0 0

เงินงบประมาณ บาท       9,722,650 6,278,000      

เงินนอกงบประมาณ บาท

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่นๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดอืดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจาก

แหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัด หรอืสูแหลงน้ําผิวดนิผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสยี คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคบัน้ํา อุโมงคระบายน้ํา 

ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา”    

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา ฝา                 100                 100                 100                 100                 100

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา เมตร            78,000            78,000            78,000            78,000            92,900

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปดทางน้ําไหล ม.            53,000            53,000            53,000            53,000            53,000

ขุดลอกคลอง เมตร/            53,000            53,000            53,000            53,000            53,000

ดําเนินตรวจสอบ/แกไขขอรองทุกข ,รองเรียน เร่ือง                 150                 150                 150                 150                 150

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/จุดออนน้ําทวม ใน

ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ

รวมทั้งสิ้น บาท 13,478,400 6,578,400      0 0

เงินงบประมาณ บาท      13,478,400 6,578,400      

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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งานบริหารท่ัวไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามการปฏิบัตหินาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบรหิารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงาน

และใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) รายการ                 100                  90                  80                  60                  50

รับเรื่องราวรองทุกข เร่ือง

บริการจดแจงทางทะเบียน ราย

จายเบ้ียผูพิการ ราย              2,177              2,427              2,677              2,927              3,220

จายเบ้ียผูสงูอายุ ราย            18,400            20,400            22,400            24,500            26,500

จายการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี ราย                  45                  50                  55                  60                 100

จายโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดเูด็กแรก

เกิด

ราย                 425                 430                 435                 440                 445

จัดประชมุคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต ครั้ง 1 1 1 1 1

จัดประชมุแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คร้ัง                    4                    4                    4                    4                    4

รวมทั้งสิ้น บาท 2,912,630 2,109,340      0 0

เงินงบประมาณ บาท       2,912,630 2,109,340      

เงินนอกงบประมาณ บาท

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบรหิารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคณุคาทางศลิปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน เดก็และเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สาํหรับการเขาสูระบบการศกึษา

ภาคบังคบั รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”     

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสาํคัญและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี,

กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนชุมชนในพ้ืนที่ ชุมชน 12 12 12 12 13

จํานวนลานกีฬาในพ้ืนที่ แหง 21 21 21 21 21

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน คน                  80                  89                  95                 101                 105

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น ราย

ประชุมคณะกรรมการชุมชน คร้ัง                  12                  12                  12                  12                  12

สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน คร้ัง                 365                 365                 365                 365                 365

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน แหง

ผูเขารวมกิจกรรมออกกําลงักาย คน              4,440              4,565              4,678              4,716              4,750

ผูใชบริการบานหนังสือ คน              3,260              3,602              3,710              3,750              3,800

ผูใชบริการลานกีฬา คน            42,179            42,304            42,417            42,455            42,500

ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ ราย                  20                  20                  20                  20                  20

จัดกิจกรรมวันสาํคัญและสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี

คร้ัง                    2                    2                    2                    2                    2

อนุมัติโครงการที่ขอใชเงิน

กองทุนหลักประกันสขุภาพ กทม.

โครงการ                  12                  14                  16                  18                  20

สงเสริมการบรหิารเงินออมครอบครัวและแกไข

ปญหาหนี้สิน

ราย 800 800 800 800 800

ดําเนินการขับเคลื่อนดานยาเสพติด คร้ัง 12 12 12 12 12

ดําเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน กองทุน                  32                  33                  33                  33                  33

รวมทั้งสิ้น บาท 8,940,380 5,193,100      0 0

เงินงบประมาณ บาท       8,940,380 5,193,100      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการครอบครัวรักการอาน รหัส 1300017-07199-5

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรปูแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.3

การศกึษาสําหรับทุกคน เปาประสงคที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรยีนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัย

และกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ 3.3.7.2 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรยีนรูตามอัธยาศัย

ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หนา 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสรางทัศนคติพ้ืนฐานรวมกันของครอบครัวใน

การมีสวนรวมกิจกรรมรักการอานเพ่ิมขึ้นในบานหนังสอืแตละแหงในพ้ืนที่เขตบางบอน รวม 4 แหง

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของจํานวนบานหนังสือที่สามารถจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยที่ตรง

ตามความตองการของประชาชน

รอยละ                 100                 100                 100                 100

รวมทั้งสิ้น บาท 40,000          

เงินงบประมาณ บาท 40,000          

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -   

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-12

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรปูแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอยที่ 3.1

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรบัการดแูลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ 

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

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและ

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

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสที่

ไดรับสวัสดิการและการสงเคราะหเพิ่มขึ้น เมื่อ

เทียบกับปที่ผานมา

รอยละ                  55                  60                  65                  70

รวมทั้งสิ้น บาท 212,000         

เงินงบประมาณ บาท 212,000         

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

212,000                      

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

40,000                          
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งานบริหารท่ัวไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ

กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสขุและกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ

ออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รับเรื่องราวรองทุกข เร่ือง                 120                 120                 120                 120                 120

ควบคมุการใชยานพาหนะ คนั                    2                    2                    2                    2                    2

งานการออก/ตอใบอนุญาต/หนังสอืรับรองการ

แจงตาม พรบ.การสาธารณสขุและกฎหมายที่

เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออก

บัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง

ฉบับ              2,750              2,750              2,750              2,750              2,750

รวมทั้งสิ้น บาท 1,043,110 537,500         0 0

เงินงบประมาณ บาท       1,043,110 537,500         

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรงุสําเรจ็ที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสขุาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

ผูบริโภคมคีวามรูความเขาใจในการเลอืกซื้ออาหารใหถูกสขุลักษณะ ลดความเส่ียงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี

ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคกุคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบรโิภคในเรื่องสลากอาหาร เคร่ืองชั่ง ตวง วัด 

สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ํา

ในแหลงน้ําสาธารณะ และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”

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

สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสถานที่จําหนายอาหาร 

สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจําหนาย

อาหาร

คร้ัง 360 100 100 100 100

การตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร (ตรวจ

คุณภาพอาหาร+เก็บตัวอยางอาหารสงหองแลป+

ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร)

คร้ัง 360 100 100 100 100

การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพใน 13 กลุม กิจการ 146 

ประเภท

คร้ัง 2750 2750 2750 2750 2750

การตรวจสอบเฝาระวังดานส่ิงแวดลอมทั้งใน

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

เชน สารเคมีรั่ว การทํางานผิดกฎหมาย

คร้ัง 5 5 5 5 5

การสงเสรมิความรูดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยแกผูประกอบการ พนักงาน คนงาน

คร้ัง 12 12 12 12 12

ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข

ขอรองเรียน/เหตุราํคาญ

คร้ัง 120 120 120 120 120

พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่

จําหนายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 

ตร.ม.)

ราย 60 60 60 60 60

พิจารณาออก/ตออายุใบอนุญาตสถาน

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ราย

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ คร้ัง

รวมทั้งสิ้น บาท 2,692,690 957,100         0 0

เงินงบประมาณ บาท       2,692,690 957,100         

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสขุภาพดี (Healthy City)

เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบรโิภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริม

การตรวจเฝาระวังคณุภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเช้ือโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพ่ือสงเสริม

ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูดานสุขาภิบาลอาหาร

แกผูประกอบการอาหารในพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไม

พบการปนเปอนเชื้อโรค

รอยละ                  96

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไม

พบการปนเปอนสารพิษ

รอยละ                  98

รวมทั้งสิ้น บาท 85,900          

เงินงบประมาณ บาท 85,900          

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -   

งานปองกนัและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค : “เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนราํคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งใหประชาชนรูจัก

ปองกันตนเองและหลีกเล่ียงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดกูาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสมัพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรอืผูปวย

เขาสูระบบการรักษา"

กิจกรรมหลัก : ควบคมุพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลกูน้ํายุงลาย,  รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/

ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

การตรวจสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน คร้ัง 2 2 2 2 2

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสตัว และปลอยสัตว คร้ัง 30 20 20 20 20

รณรงค กําจัดและทําลายแหลงลูกน้ํายุงลาย คร้ัง                 300                 195                 195                 195                 195

ลงพ้ืนที่ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง ครั้ง              6,100                 225                 225                 225                 225

ลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน ทําหมัน จับสนุัข ครั้ง 20 20 20 20 20

รณรงค ปองกันการติดเชื้อเอดส

และโรคติดตอทางเพศสมัพันธ

คร้ัง 3 3 3 3 3

ตรวจสอบ แนะนํา และประชาสัมพันธพื่อควบคมุ

โรคติดตอตามสถานการณและโรคอุบัตใิหม และ

แกไขเร่ืองรองเรียน

คร้ัง                 100                 100                 100                 100                 100

รวมทั้งสิ้น บาท 2,302,400 39,400 0 0

เงินงบประมาณ บาท       2,302,400           39,400

เงินนอกงบประมาณ บาท

85,900                          

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม

และยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เดก็และเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูตดิเขาสูระบบการบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและ

มีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของนักเรียนมีภูมิคุมกันยาเสพติด รอยละ                  60

รวมทั้งสิ้น บาท          100,000

เงินงบประมาณ บาท          100,000

เงินนอกงบประมาณ บาท                  -   

งานบริหารท่ัวไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค : “เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคมุกํากับ และตดิตามประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ของฝายการศกึษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบรหิาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

ตลอดจนเพื่อใหการดาํเนินงานของสถานศกึษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษา

ตามที่กฎหมายกําหนด”

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป, ควบคมุการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผูบริหารสถานศกึษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ตดิตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาใหแกเด็กครบเกณฑ 

ดําเนินการเร่ืองรองทุกข 

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

 รับดําเนินการเร่ืองรองทุกข เร่ือง

จัดประชมุภายในฝายการศึกษาและโรงเรียนใน

สังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

คร้ัง                  12                  12                  12                  12                  12

โรงเรียนที่อยูในความดแูล โรงเรียน 9 9 9 9 9

จํานวนนักเรียน คน              7,800              7,800              7,800              7,800              7,700

ตรวจเย่ียมสถานศกึษา ครั้ง

รวมทั้งสิ้น บาท 13,505,600 2,852,020      0 0

เงินงบประมาณ บาท      13,505,600 2,852,020      

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่

100,000                        

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

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรบัการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศกึษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรยีนนําศักยภาพ

ที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพ่ือพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลกัสูตรและเทคนิคการสอน 

ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรบัปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรยีนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน 

และไดทํากิจกรรมเสรมิหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสงัคมและจิตใจตามมาตรฐานการศกึษาที่กําหนดไว เพื่อบํารุงรักษา

สถานศกึษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเตม็ประสทิธิภาพ”

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

นักเรียนอนุบาล-ป.6 คน              7,100              7,100              7,100              7,100              7,000

นักเรียน ม.1-ม.3 คน                 700                 700                 700                 700                 700

นักเรียน ม.4-ม.6 คน

สอนวายน้ํา คน              1,000              1,000              1,000              1,000              1,000

อบรมนายหมูลูกเสือ และยุวกาชาด คน 200 200 200 200 200

สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม มื้อ                 200                 200                 200                 200                 200

สนับสนุนอาหารเชา มื้อ                 200                 200                 200                 200                 200

อาคารเรียนทั้งส้ิน หลัง 39 39 39 39 39

พื้นที่โรงเรียนทั้งส้ิน ตร.ม.      107,584.40      107,584.40      107,584.40      107,584.40      107,584.40

รวมทั้งสิ้น บาท 65,365,200 70,167,500     0 0

เงินงบประมาณ บาท      65,365,200 70,167,500     

เงินนอกงบประมาณ บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรยีน, บริหารจัดการสถานศกึษา
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งบประมาณตามโครงสรางงาน 329,629,700   บาท

.

การจัดบริการของสํานกังานเขต

งานรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 46,924,240      บาท

01102-1  เงินเลื่อนขั้นเล่ือนระดับ 2,811,400        บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 321,600          บาท

01107-1  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 699,600          บาท

01108-1  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 250,900          บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 117,200          บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 80,404,100      บาท

01202-1 เงินเพิ่มคาจางประจํา 3,492,000        บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 1,641,900        บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 963,700          บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางช่ัวคราว 28,467,480      บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 3,992,420        บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 6,492,000        บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 20,100            บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 474,500          บาท

03128-2 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 312,500          บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 428,400          บาท

03217-2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 950,400          บาท

03217-3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 568,800          บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 88,300            บาท

38,951,900         

2,843,000           

สํานักงานเขตบางบอน

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

179,421,540                    

179,421,540       

51,124,940         

86,501,700         
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งานอํานวยการและบริหารสํานกังานเขต บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คาจางทําความสะอาดอาคาร ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดไุฟฟา ประปา งานบาน งานครัว และงานสวน

คาวัสดยุานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพทเคลื่อนที่

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05104-5 (1) พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 15 ตัว 58,500            บาท

05131-4 (2)

29,900            บาท

05147-6 (3) โตะพับโฟเมกา ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 55 ตัว 121,000          บาท

05199-7 (4)

8,900             บาท

2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05302-8 ปรับปรุงสาํนักงานเขตบางบอน 2,018,000        บาท

- ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตบางบอน

ปรับปรุงชั้น 1

-  ปรับปรุงระบบไฟฟาโถงกลางหนาฝายทะเบียน 1 งาน

-  ปรับปรุงระบบไฟฟาบริเวณใตบันไดกลาง (ตู OTOP) 1 งาน

-  ปรับปรุงหองฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 1 งาน

ปรับปรุงชั้น 2

-  ปรับปรุงหองฝายการคลัง 1 งาน

-  ปรับปรุงระบบไฟฟาหองประชุมเอกชัย 2  1 งาน

-  ปรับปรุงหองประชุมเอกชัย 1  1 งาน

-  ปรับปรุงโถงทางเดินรอบหองประชุมเอกชัย 1  1 งาน

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network

2,018,000           

2,355,800           

682,800             

2,448,000           

2,236,300           

2,236,300           

218,300             

ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง

แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง

8,110,300                        

5,874,000           

3,426,000           

387,400             
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ปรับปรุงชั้น 3

-  ปรับปรุงระบบไฟฟาหองประชุมเอกชัย 3  1 งาน

-  ปรับปรุงหองฝายโยธา 1 งาน

-  ปรับปรุงระบบไฟฟาหองฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  1 งาน

-  ปรับปรุงระบบไฟฟาระเบียงทางเดิน 1 งาน

- ปรับปรุงระบบไฟฟาหองเวรวิทยุ 1 งาน

- ปรับปรุงหองเก็บของกลาง ฝายเทศกิจ 1 งาน

- ปรับปรุงระบบทอระบายน้ําอาคารฝายรักษา

ความสะอาดและสวนสาธารณะ 1 งาน

- ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสยี แบบชีวภาพ 1 งาน

- ปรับปรุงระบบประปาภายในสํานักงานเขต 1 งาน

- ปรับปรุงภูมิทัศน

-  ปรับปรุงปอมยาม 1 งาน

-  ปรับปรุงปายชื่อสํานักงานเขต ขนาด 3.00 x 9.30 ม. 1 งาน

-  เปลี่ยนดวงโคมไฟกิ่งรอบอาคารสํานักงานเขต 1 งาน

- ซอมแซมและบํารุงรักษานาฬิกา 1 งาน

ครุภัณฑ

- พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ราคารวมคาติดตั้ง 12 เครื่อง

- ถังบําบัดน้ําเสียไฟเบอรกลาส ชนิดเตมิอากาศ ขนาด

20 ลบ.ม. 1 ถัง
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งานปกครอง บาท

งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 41,500            บาท

07110-1 (2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000          บาท

393,500                          

393,500             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1

95,900            บาท

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา

และสารเสพติด

คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพตดิ

95,900                            

95,900               
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งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1,069,300                        

1,069,300           

1,069,300           

378,600             

446,500             

244,200             
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งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท คาไปรษณยี

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-3 (1)

127,550          บาท

05199-4 (2) เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

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

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

156,000             

145,350             

145,350             

145,350             

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ตามกฎหมาย 5 เครื่อง

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

1,028,750                        

883,400             

727,400             

288,400             

209,600             

229,400             
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งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 วัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-2

25,510            บาท

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

25,510               

25,510               

687,000             

103,500             

262,100             

321,400             

2,000,000           

25,510               

2,712,510                        

2,687,000           
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งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาน้ําประปา

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05199-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง 36,300            บาท

05199-2 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง 91,000            บาท

05199-3 (3) เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชํานาญงาน, 

อาวุโส, ชํานาญการ 14 ตัว 39,200            บาท

05199-4 (4)

76,530            บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 3 เครื่อง

243,030             

16,549,200         

78,300               

508,600             

40,000               

243,030             

243,030             

17,419,130                      

17,176,100         

17,136,100         
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งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ 

    1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

คาวัสดใุนการรักษาความสะอาด คาวัสดปุองกันอุบัติภัยฯลฯ

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1

50,000            บาท

คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย

เพื่อนํามาใชประโยชน

50,000               

1,171,000                        

1,121,000           

1,121,000           

25,100               

1,095,900           
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งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ 

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

คาวัสดยุานพาหนะ คาวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ

12,230,000                      

12,230,000         

12,230,000         

722,400             

11,507,600         
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งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

คาวัสดอุุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม 

คาวัสดยุานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000,000        บาท

คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ

40,300               

1,000,000           

6,612,000                        

5,612,000           

5,571,700           

1,259,700           

437,300             

3,874,700           
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งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนนิคดี บาท

งบดําเนนิงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

106,400             

475,500             

3,531,300                        

3,531,300           

3,531,300           

2,949,400           
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งานบริหารทั่วไปฝายโยธา บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

    1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 1 เครื่อง 35,010            บาท

05108-4 (2) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู 17,100            บาท

05203-1 (3) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา และส)ี 

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 120,000          บาท

05218-2 (4) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 111,000          บาท

316,600             

283,110             

283,110             

283,110             

684,210                          

401,100             

401,100             

84,500               
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งานบํารุงรักษาซอมแซม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

    1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดสํุาหรับหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร (Best)

คาวัสดกุอสราง

2. งบรายจายอื่น บาท

07123-1

3,000,000        บาท

คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก 

ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน

3,278,000           

978,000             

1,050,000           

1,250,000           

3,000,000           

6,278,000                        

3,278,000           
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งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

    1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

คาซอมแซมยานพาหนะ คาธรรมเนียมรังวัดที่สาธารณะ ฯลฯ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

คาวัสดอุุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา 

คาวัสดยุานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05199-9 (1) เต็นทผาใบ ขนาด 5 x 10 ม. 5 หลัง 175,000          บาท

05208-7 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

170 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย 1 คัน 2,126,000        บาท

05208-8 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 3,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

80 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย 1 คัน 1,800,000        บาท

4,101,000           

4,101,000           

2,477,400           

2,477,400           

761,700             

736,500             

979,200             

4,101,000           

6,578,400                        
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งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

คาตอบแทนอาสาสมคัรหองสมุด/บานหนังสือ

1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาโทรศัพท

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05199-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฏหมาย 4 เครื่อง 102,040          บาท

05199-2 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

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

475,800             

310,200             

17,000               

110,940             

110,940             

110,940             

2,109,340                        

1,998,400           

1,981,400           

1,195,400           
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งานพฒันาชุมชนและบริการสังคม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาตอบแทนกรรมการชุมชน

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง 

คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะ คารับรอง 

    1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดเุครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง 

2. งบรายจายอื่น บาท

07102-1 (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการชุมชน 840,000          บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน

ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 514,600          บาท

07199-3 (3) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ดานพัฒนาสังคม 585,200          บาท

07199-4 (4) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 10,000            บาท

07199-6 (5) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 877,900          บาท

07199-7 (6) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 933,500          บาท

07199-8 (7) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร 180,000          บาท

07199-9 (8) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 115,100          บาท

07199-10 (9) คาใชจายโครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี 216,300          บาท

07199-11 (10) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 20,000            บาท

07199-13 (11) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัตงิาน 567,000          บาท

4,859,600           

5,193,100                        

333,500             

333,500             

288,000             

44,900               

600                   
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการครอบครัวรักการอาน บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-5 คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 40,000            บาท

40,000                            

40,000               
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โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-12 คาใชจายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห

ชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุและคนพิการ 212,000          บาท

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุและคนพิการ 212,000                          

212,000             
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งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

    1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ ฯลฯ

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05109-2 (1) ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 4 ตู 26,800            บาท

05203-3 (2) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500            บาท

114,300             

114,300             

114,300             

537,500                          

423,200             

423,200             

39,100               

72,300               

311,800             
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาใชสอย บาท

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

    1.2 คาวัสดุ บาท

คาจัดซื้อตัวอยางผักสดและผลไม

2. งบรายจายอื่น บาท

07199-1

165,100          บาท

คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

752,400             

39,600               

165,100             

957,100                          

792,000             

792,000             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร ปลอดภัย 85,900            บาท

85,900                            

85,900               
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งานปองกันและควบคุมโรค บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-2

39,400            บาท

คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา

ประสทิธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

39,400               

39,400                            
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ บาท

งบรายจายอื่น บาท

07199-3 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่ 100,000          บาท

100,000                          

100,000             
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งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

    คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

    1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คานิตยภัต 

    1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ  

    1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสาํนักงานฯ คาวัสดุยานพาหนะ

คาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020            บาท

05198-5 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่1 (28 หนา/นาท)ี 2 เครื่อง 17,800            บาท

2,502,500           

66,300               

214,400             

68,820               

68,820               

68,820               

2,852,020                        

2,783,200           

2,783,200           
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งานงบประมาณโรงเรียน บาท

1. งบดําเนนิงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริษัทเอกชนทําความสะอาดฯ  

คาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยฯ

คาซอมแซมอาคารเรียน ฯลฯ

1.1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสวนตัวของเดก็อนุบาล  

คาเครื่องหมายสัญลักษณของสถานศึกษาฯ

คาสารกรองเครื่องกรองน้ํา ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา

คาโทรศัพท คาโทรศัพทเคล่ือนที่

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

05108-19 (1) ตูลอ็กเกอร 18 ชอง 2 ตู 16,000            บาท

05119-17 (2) เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 

สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 13,500            บาท

05198-18 (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

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

05198-20 (4) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

สําหรับกระดาษ ขนาด A3 1 เครื่อง 6,300             บาท

โรงเรียนพรหมราษฎรรังสรรค

05124-12 (5) เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนตดีเซล 

สูบน้ําได 3,800 ลิตรตอนาที 1 เครื่อง 105,900          บาท

05203-13 (6) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500            บาท

โรงเรียนบานนายสี

05143-8 (7) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชํานาญงาน ,

 อาวุโส, ชํานาญการ 2 ชุด 18,000            บาท

05198-29 (8) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 2,600             บาท

16,631,600         

15,933,400         

698,200             

3,943,600           

3,158,600           

3,158,600           

277,600             

70,167,500                      

20,575,200         
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05198-30 (9) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network    

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

05198-31 (10) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network   บาท

 แบบท่ี 1 (20 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง 10,000            บาท

2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

05304-22 (1) ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎรรังสรรค 1,546,000        บาท

- ปูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 

  รอบอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 พื้นที่ 360 ตร.ม.

- ทาสีบานพักครู 3 หลัง

- ปรับปรุงศาลาริมนํ้า ขนาด 8 x 6 ม. 1 หลัง

- ทาสีอาคารโรงยิม (เฉพาะดานหลัง) 1 งาน

- สรางโครงหลังคาเหล็กรีดลอน ขนาด 8 x 12 ม.

  คลุมทางเดินเช่ือมอาคารเรียน 2 กับสหกรณนักเรียน 1 หลัง

05304-25 (2) ปรับปรุงโรงเรียนบานนายเหรียญ 1,335,000        บาท

- ปรับปรุงอาคารหองน้ํา-สวม (ฝงหนองแขม) 1 งาน

- เสริมรั้วปลายแหลมกันขโมย สูง 1.00 ม.

  ยาว 380 ม.

- สรางแผงตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอล สนามกีฬา

  ขนาด 32 x 3 ม. 2 แผง

- ปรับปรุงหองสมุด 1 งาน

ครุภัณฑ

- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 3 เครื่อง

3. งบเงินอุดหนุน บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 8,815,600        บาท

06199-1 (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 22,758,000      บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 13,200            บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ 

สามัญรุนใหญ และหัวหนาหนวยยุวกาชาด  113,000          บาท

07106-1 (3) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ

โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 4,551,600        บาท

07109-1 (4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต 29,800            บาท

2,881,000           

31,573,600         

14,860,100         
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07124-1 (5) คาใชจายในการจัดประชมุสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 81,300            บาท

07125-1 (6) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครอง

เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 21,300            บาท

07126-1 (7) คาใชจายในการสงเสริมสนบัสนุนใหนักเรียนสรางสรรค

ผลงานเพื่อการเรียนรู 117,900          บาท

07199-1 (8) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 15,000            บาท

07199-2 (9) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย 587,000          บาท

07199-3 (10) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  181,800          บาท

07199-4 (11) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

กรุงเทพมหานคร 51,600            บาท

07199-5 (12) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

กรุงเทพมหานคร 56,200            บาท

07199-6 (13) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต  5,820,000        บาท

07199-7 (14) คาใชจายในการสอนภาษาจีน 2,568,000        บาท

07199-8 (15) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 180,000          บาท

07199-9 (16) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย  402,400          บาท

07199-10 (17) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชน 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดาํริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  50,000            บาท

07199-11 (18) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 20,000            บาท
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

เปนเงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับ

งวดเดือนกรกฎาคม 2564 13,504,400      บาท

07101-2 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย

เปนเงินเดอืนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

และเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับ

งวดเดือนสิงหาคม 2564 13,507,900      บาท

27,012,300         

27,012,300                      


