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สํานักงานเขตคลองเตย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตามความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะ
มูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตน ทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคาปรับปรุงและ
ฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และ
ทางระบายน้ําการจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ
การสาธารณูปการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมี
พิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอน
หยอนใจการสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดนิ การจัดเก็บรายได การบังคับ
การใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร

สรุปผลงานภาพรวมในปที่ผานมา
- ปริมาณมูลฝอย/มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2560 จํานวน .............. ตันตอวัน/ .......... ตันตอป
- พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดความลอแหลมการเกิดอาชญากรรม รอยละ .....
- จํานวนคลองที่ไดรับการขุดลอก .......... กิโลเมตร
- พื้นที่ปาชายเลนที่เพิ่มขึ้น รอยละ .....
- ชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม รอยละ .....
- สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
รอยละ .....
- พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นรอยละ .....
- จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่เขต ....... กิจกรรม
- ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละ ........
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สํานักงานเขตคลองเตย
โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง
อํานวยการ
ผูอํานวยการ 1 (1)
ผูชวยผูอํานวยการ (2)
ฝายปกครอง
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (16)
- ลูกจางประจํา (8)
- ลูกจางชั่วคราว (1)
- ลูกจางโครงการ (1)
ฝายรายได
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (10)
- ลูกจางประจํา (2)
- ลูกจางชั่วคราว (-)
- ลูกจางโครงการ (-)
ฝายโยธา
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (17)
- ลูกจางประจํา (30)
- ลูกจางชั่วคราว (5)
- ลูกจางโครงการ (-)

ฝายทะเบียน
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (16)
- ลูกจางประจํา (1)
- ลูกจางชั่วคราว (-)
- ลูกจางโครงการ (5)
ฝายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (14)
- ลูกจางประจํา (397)
- ลูกจางชั่วคราว (257)
- ลูกจางโครงการ (-)
ฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (14)
- ลูกจางประจํา (4)
- ลูกจางชั่วคราว (-)
- ลูกจางโครงการ (11)
ฝายการศึกษา
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (6)
- ลูกจางประจํา (8)
- ลูกจางชั่วคราว (8)
- ลูกจางโครงการ (-)

ฝายคลัง
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (13)
- ลูกจางประจํา (1)
- ลูกจางชั่วคราว (-)
- ลูกจางโครงการ (-)
ฝายเทศกิจ
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (13)
- ลูกจางประจํา (50)
- ลูกจางชั่วคราว (4)
- ลูกจางโครงการ (-)
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
หัวหนาฝาย 1 (1)
- ขาราชการ (12)
- ลูกจางประจํา (3)
- ลูกจางชั่วคราว (2)
- ลูกจางโครงการ (5)
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งบประมาณรายจายประจําป 2565 ของสํานักงานเขตคลองเตยโดยสังเขป
ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณตามโครงสรางงาน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวม

324,241,900

-

324,241,900

14,882,400
7,603,700

-

14,882,400
7,603,700

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

346,728,000

-

346,728,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน
งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร

324,241,900
-

-

งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
งบประมาณสํานักสนับสนุนใหสํานักงานเขต

บาท
บาท
(บาท)

ฝาย/งาน/โครงการ
ฝายปกครอง
งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต
งานปกครอง
ฝายทะเบียน
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
ฝายการคลัง
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
ฝายรายได
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด
งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล
งานดูแลสวนและพื้นที่สเี ขียว
ฝายเทศกิจ
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี
งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย
ฝายโยธา
งานบริหารทั่วไปฝายโยธา
งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง
งานบํารุงรักษาซอมแซม
งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
18,990,900
12,418,854
6,572,046
8,614,000
8,614,000
4,284,700
4,284,700
5,235,700
5,235,700
171,762,800
6,180,718
46,700,890
96,012,692
22,868,500
22,264,500
9,831,636
12,432,864
20,413,300
2,084,566
3,319,470
6,539,064
8,470,200

-

รวม
18,990,900
12,418,854
6,572,046
8,614,000
8,614,000
4,284,700
4,284,700
5,235,700
5,235,700
171,762,800
6,180,718
46,700,890
96,012,692
22,868,500
22,264,500
9,831,636
12,432,864
20,413,300
2,084,566
3,319,470
6,539,064
8,470,200
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(บาท)
ฝาย/งาน/โครงการ
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม
งานปองกันและควบคุมโรค
ฝายการศึกษา
งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา
งานงบประมาณโรงเรียน
รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวม

43,428,400
3,449,846
39,978,554
5,826,500
4,834,690
811,390
180,420
23,421,100
2,164,912
21,256,188

-

43,428,400
3,449,846
39,978,554
5,826,500
4,834,690
811,390
180,420
23,421,100
2,164,912
21,256,188

324,241,900

-

324,241,900

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
(บาท)
รายการ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)
รายการ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้
จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)
รายการ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวม

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2563 เพื่อทดรองจายเปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้ง
เงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563

14,882,400

-

14,882,400

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

14,882,400

-

14,882,400
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ฉ) งบประมาณสํานักสนับสนุนใหสํานักงานเขต
(บาท)
รายการ
ฝายปกครอง
งานปกครอง
- คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไข
- ปญหายาและสารเสพติด
- คาใชจายในการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
- กรุงเทพมหานคร
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล
- คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
- คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
- คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
- คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
- กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
งานปองกันและควบคุมโรค
- คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
- ปญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
- คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
- คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
- คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
ฝายการศึกษา
งานงบประมาณโรงเรียน
- คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ
- คาใชจายในการสอนภาษาจีน
- คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
- คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
- คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
- คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวม

3,254,900

-

3,254,900

98,600

-

98,600

3,156,300
169,400

-

3,156,300
169,400

119,400

-

119,400

50,000
469,100

-

50,000
469,100

20,000

-

20,000

449,100
588,500

-

449,100
588,500

288,600

-

288,600

104,800

-

104,800

165,100

-

165,100

30,000
3,121,800

-

30,000
3,121,800

10,000
865,200
1,536,000
314,400
90,000
50,700

-

10,000
865,200
1,536,000
314,400
90,000
50,700
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(บาท)
รายการ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

- คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
- คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
- คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย
รวมงบประมาณสํานักสนับสนุนใหสํานักงานเขต

รวม

47,300
47,000
161,200

-

47,300
47,000
161,200

7,603,700

-

7,603,700

ช) งบประมาณจําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
(บาท)
ประเภทงบ
รายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม
งบประมาณ

เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน
คา
คาครุภณ
ั ฑ
คาจางประจํา
ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ทีด่ ินและ
สิ่งกอสราง
155,019,000

37,224,000

4,869,860
97,300,280

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

197,112,860
7,480,000

34,830,400

104,780,280
2,244,260
7,760,200
34,830,400

34,830,400

346,728,000

2,244,260
7,760,200

155,019,000

37,224,000 102,170,140

รวม

7,480,000

2,244,260

7,760,200
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สํานักงานเขตคลองเตย
งบประมาณรายจายประจําป 2565
ฝายปกครอง
มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การฌาปนกิจสงเคราะห การสอบสวนรับรองบุคคล การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทํา
ประชามติและประชาพิจารณ การจัดทําแผนพัฒนาเขต การคุมครองผูบริโภค การบริหารและบริการขอมูลขาวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
การประชาสัมพันธ การรับเรื่องรองทุกข การสื่อสารและรับสงวิทยุ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน งานราชการสวนภูมิภาค นโยบายและแผนและการติดตาม
ประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานชวยอํานวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะกลาง งานราชการประจําทั่วไปของสํานักงานเขต
งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001
วัตถุประสงค : “เพื่ออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

รับเรื่องรองทุกข

เรื่อง

1,320

1,280

1,240

1,200

จัดประชุมประชาคมเขต

ครั้ง

1

1

1

1

ประชาสัมพันธ

เรื่อง

1,000

1,000

1,000

1,000

8,428.00

8,428.00

8,428.00

8,428.00

อาคาร สถานที่ของเขตที่ดูแล บํารุงรักษา

ตร.ม./ตร.ม.

รวมทั้งสิ้น

บาท

12,418,854

เงินงบประมาณ

บาท

12,418,854

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-
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งานปกครอง - รหัส 1300002
วัตถุประสงค : “เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครอง
และรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลง
เขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด”
กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัตหิ นาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

มูลนิธิที่รับบริการทะเบียน

ราย/แหง

55

55

55

55

สมาคมที่รับบริการทะเบียน

ราย/แหง

45

45

45

45

ศาลเจาที่รับบริการทะเบียน

ราย/แหง

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนในระดับ
มาก-มากที่สุด

รอยละ

80

80

80

80

อบรมอาสาสมัครภัยฝายพลเรือน

ครั้ง

1

1

1

1

รวมทั้งสิ้น

บาท

6,572,046

เงินงบประมาณ

บาท

6,572,046

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-

-

-

-

-
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ฝายทะเบียน
มีภารกิจเพื่อใหบุคคลมีเอกสารอางอิงตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัดใหมีการบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว
ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนชื่อบุคคล
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003
วัตถุประสงค : “เพื่อใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนดหนวยเลือกตั้ง
การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

บริการทะเบียนราษฎร

ครั้ง/ราย

19,039

19,990

20,989

22,039

บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน

ครั้ง/ราย

18,900

19,485

20,837

21,879

ราย

4,365

4,584

4,813

5,053

ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียนในระดับ
มาก-มากที่สุด

รอยละ

102.53

107.65

113.03

118.68

ความพึงพอใจผูรับบริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ
มาก-มากที่สุด

รอยละ

-

-

-

-

บริการทะเบียนทั่วไป

จํานวนยานพาหนะเพื่อการบริหารจัดการ

คัน

1

รวมทั้งสิ้น

บาท

8,614,000

เงินงบประมาณ

บาท

8,614,000

เงินนอกงบประมาณ

บาท

1
-

1
-

1
-
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ฝายการคลัง
มีภารกิจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด
การปฏิบัติงานตามระบบขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร (MIS) จํานวน 9 ระบบงาน ไดแก ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน
ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพยสิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจาง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น การบริหารขอมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพยสินของหนวยงาน
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004
วัตถุประสงค : “เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการ
ตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลัง จัดทําและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และ
ดํารงรักษาสภาพคลองทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับ
เบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

ฎีกาที่ตองตรวจจาย

ฎีกา

2,353

2,353

2,353

2,353

บริหารงบประมาณของสํานักงานเขต

บาท

419,656,548

419,656,548

419,656,548

419,656,548

จัดทํารายงานการเงิน

เรื่อง

12

12

12

12

เรื่อง/ฉบับ

24

24

24

24

รอยละ

100

100

100

100

ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการเงิน การ
คลัง งบประมาณ

ราย

60

60

60

60

รวมทั้งสิ้น

บาท

4,284,700

-

-

-

เงินงบประมาณ

บาท

4,284,700

เงินนอกงบประมาณ

บาท

จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. และสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
จัดทํารายงานการเงินเสร็จทันภายใน
กําหนดเวลา

365

ฝายรายได
มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการจัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานคร ไดแก ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ คาเชา คาบริการ และรายไดอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
การสืบทรัพยผูคางชําระภาษีที่อยูในพื้นที่เขต การดําเนินคดีแกผูคางชําระภาษี การจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได การจัดทําสถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท
การรายงานการจัดเก็บภาษี
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005
วัตถุประสงค : “เพื่อจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด โดยใหมีการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชาทรัพยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของ
แผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย,
จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม (ปาย)

ครั้ง/ชั่วโมง

3

3

3

3

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม(บํารุงทองที)่

ครั้ง/ชั่วโมง

12

15

20

30

สํารวจผูเสียภาษีรายใหม (ที่ดิน,สิ่งปลูกสราง)

ครั้ง/ชั่วโมง

1,800

1,800

1,800

1,800

จํานวนผูเสียภาษีรายใหม (ปาย)

ราย

80

70

60

50

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น ภาษีปาย

ราย

650

650

650

650

ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น ภาษีบํารุงทองที่

ราย

-

-

-

-

ความพึงพอใจผูเสียภาษี ในระดับมาก-มาก
ที่สุด

รอยละ

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

ราย

-

-

-

-

รับอุทธรณการประเมินและคืนภาษีลดลง

รอยละ

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

บาท

5,235,700

เงินงบประมาณ

บาท

5,235,700

เงินนอกงบประมาณ

บาท

ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน

-

-

-

366

ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
มีภารกิจในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาสภาวะสิ่งแวดลอม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเวนมูลฝอยในแมน้ําเจาพระยา
เรือทองเที่ยว และเรือสินคา) การขนถายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ํามัน การจัดเก็บคาธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบํารุงรักษาตนไม
การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดยายตนไมในที่สาธารณะ การจัดทําแผนการปลูกตนไมและพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
โบราณสถาน สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม การสนับสนุนงานดานสาธารณภัย
งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006
วัตถุประสงค : “เพื่อใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการ
อํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องรองทุกข, บริหารงานบุคคล, ประสานงานรวมกับหนวยงานหรือสวนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ดูแลอาคารและสถานที่

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ตร.ม./ตร.ม.

ป 2566

ป 2567

-

ป 2568

-

-

-

งานสารบัญรับ-สงหนังสือ

เรื่อง

2,900

2,900

2,900

2,900

รับเรื่องรองทุกข

เรื่อง

228

240

240

240

จัดประชุมภายใน

ครั้ง

12

12

12

12

ครั้ง/คน

30

35

40

45

-

-

-

ประสานงานและรวมงานกับหนวยงานหรือ
องคกรอื่น
รวมทั้งสิ้น

บาท

6,180,718

เงินงบประมาณ

บาท

6,180,718

เงินนอกงบประมาณ

บาท

367

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007
วัตถุประสงค : “เพื่อใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินขาม
อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ”
กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน อุปกรณประกอบถนน ปายตาง ๆ สถานที่ สถานที่สาํ คัญ และสถานที่จัดงานของสวนราชการ และชุมชน
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

กวาดทําความสะอาดถนน

ตร.กม.

0.58

จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน

คัน/คัน

1

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน

คัน/คัน

9

9

9

9

ทําความสะอาดชุมชน

แหง

41

41

41

41

ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ

แหง

7

7

7

7

รอยละ

95

95

100

100

-

-

-

ความพึงพอใจผูสัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มาก
ที่สุด
รวมทั้งสิ้น

บาท

46,700,890

เงินงบประมาณ

บาท

46,700,890

เงินนอกงบประมาณ

บาท

0.59

ป 2568

0.59
-

0.60
-

-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008
วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบาน
ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถายไปยังศูนยกําจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บคาธรรมเนียม”
กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

จัดเก็บขยะมูลฝอย

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

ตัน

98,304

97,320

96,347

95,384

บริการขนถายสิ่งปฏิกูล

ลบ.ม./ครั้ง

2,000

2,100

2,200

2,300

บริการดูดไขมัน

ลบ.ม./ครั้ง

850

900

950

1,000

จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน

คัน/คัน

9

9

9

9

ความพึงพอใจผูรับบริการขนถายสิ่งปฏิกูล ใน
ระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ

90

95

100

100

ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูดไขมัน ในระดับ
มาก-มากที่สุด

รอยละ

90

95

100

100

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

บาท

96,012,692

เงินงบประมาณ

บาท

96,012,692

เงินนอกงบประมาณ

บาท

368

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009
วัตถุประสงค : “เพื่อใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริมทางเทา
ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ”
กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที,่ บริการรถน้ํา
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

ดูแลบํารุงรักษาไมพุม

ตร.ม.

129,116

129,116

129,116

129,116

ตัดแตงกิ่งตนไมใหญ

ตน

4,800

4,800

4,800

4,800

รดน้ํา

ลบ.ม.

25,000

25,000

25,000

25,000

ใหบริการตัดแตงตนไม

ราย

20

20

20

20

ใหบริการตกแตงสถานที่

ครง

15

15

15

15

รวมทั้งสิ้น

บาท

22,868,500

-

-

-

เงินงบประมาณ

บาท

22,868,500

เงินนอกงบประมาณ

บาท

369

ฝายเทศกิจ
มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การสงเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี การสงเสริม
สนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในสวนที่เกี่ยวของกับคดี
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010
วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ สนับสนุนการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี ผูกระทําผิด”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

คุมทะเบียนทรัพยสิน

รายการ

รับเรื่องราวรองทุกข

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

186

187

187

187

เรื่อง

1,300

1,259

1,200

1,190

ตรวจนิติกรรมสัญญา

เรื่อง

22

25

28

30

สอบสวนดําเนินคดี

คดี/ราย

-

-

-

-

80

85

90

-

-

-

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

เรื่อง

70

รวมทั้งสิ้น

บาท

9,831,636

เงินงบประมาณ

บาท

9,831,636

เงินนอกงบประมาณ

บาท

370

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011
วัตถุประสงค : “เพื่อใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร และแผงลอย
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผูกระทําความผิด
ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”
กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ตรวจและปฏิบัติการ

ชั่วโมง/คน

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

8,760

8,760

8,760

8,760

ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทําการคาในที่สาธารณะ

จุด/ราย

6

6

6

6

ตรวจสอบขอรองเรียน

จุด/ราย

1,300

1,250

1,200

1,150

ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง

จุด/ราย

10

10

10

10

ชั่วโมง/คน

365

365

365

365

ควบคุมการใชยานพาหนะ (รถยนต)

คัน/ครั้ง

4

4

4

4

ควบคุมการใชยานพาหนะ (จักรยานยนต)

คัน/ครั้ง

6

6

6

6

สนับสนุนดานการจราจร

รวมทั้งสิ้น

บาท

12,432,864

เงินงบประมาณ

บาท

12,432,864

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-
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ฝายโยธา
มีภารกิจเกี่ยวกับการกอสราง การซอมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเทา ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชนและสะพานคนเดินขาม
การอนุญาตตัดคันหินทางเทา การพิจารณาอนุญาตกระทําการตาง ๆ ในที่สาธารณะของหนวยงานสาธารณูปโภคเพื่อการกอสรางหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย
การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมใหประชาชนใชสอยรวมกัน การบํารุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือทอระบายน้ํา สะพานขามคลอง
การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ควบคุมอาคารตามที่ไดรับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหมและผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
ใหเปนตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร
งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012
วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

คุมทะเบียนทรัพยสิน

รายการ

306

296

290

290

รับเรื่องราวรองทุกข

เรื่อง

600

500

500

500

ควบคุมการใชยานพาหนะ

คัน

8

8

8

8

จัดทําบัญชีถือจายเงินเดือน

ฉบับ

240

240

240

240

4,700

4,700

4,700

4,700

เรื่อง

150

150

150

150

โครงการ

5

3

3

3

พิจารณาหนังสือเขาออก
จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม

รายการ

รวมทั้งสิ้น

บาท

2,084,566

เงินงบประมาณ

บาท

2,084,566

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-

372

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013
วัตถุประสงค : "เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด
ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”
กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร

ราย

120

110

100

100

พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร

ราย

35

40

50

60

พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา

ราย

8

8

8

8

รับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบอาคารผิด
กฎหมาย

ราย

ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ

ครั้ง

50

รวมทั้งสิ้น

บาท

3,319,470

เงินงบประมาณ

บาท

3,319,470

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-

-

50

50

50

-

-

-

งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014
วัตถุประสงค : "เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”
กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

ปริมาณแอสฟลดที่ใชซอมแซมถนน

ตัน

80

80

80

80

ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา

ครั้ง

200

150

150

150

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

จุด

40

40

40

40

ซอม/เปลี่ยนปาย

ปาย

เปลี่ยนหลอดไฟฟาสาธารณะ

จุด

40

รวมทั้งสิ้น

บาท

6,539,064

เงินงบประมาณ

บาท

6,539,064

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-

-

40

40

40

-

-

-

373

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015
วัตถุประสงค : “เพื่อใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทา
ความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัด
หรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง บึงรับน้ํา ระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุง
รักษาระบบทอระบายน้ํา”
กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา

ฝา/ฝา

90

80

80

80

ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา

เมตร

21,766

39,839

30,523

39,839

ทอระบายน้ําที่อยูในความรับผิดชอบ

เมตร

66,425

66,425

66,425

66,425

ขุดลอกคลอง

เมตร/ลบ.ม.

3,583

3,583

3,583

3,583

เดินเครื่องสูบน้ํา

ชั่วโมง/ลบ.ม.

0.30

0.30

0.30

0.30

จุด

4

4

4

4

สามารถระบายน้ําไดโดยใชระยะเวลาลดลง

รอยละ

92

95

95

95

ความพึงพอใจผูใชทางสัญจรจุดออนน้ําทวม
ในระดับมาก-มากที่สุด

รอยละ

95

95

95

95

จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับน้ําทวมขังลดลง

รอยละ

20

20

20

20

-

-

-

จุดออนเฝาระวังน้ําทวม

รวมทั้งสิ้น

บาท

8,470,200

เงินงบประมาณ

บาท

8,470,200

เงินนอกงบประมาณ

บาท

374

ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต รวมถึงสนับสนุนและประสานการดําเนินงาน
รวมกับเครือขายดานวัฒนธรรม นันทนาการและการทองเที่ยว และเครือขายประชาสังคม
งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016
วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจ
และเยี
่ยมชุ
พิพิธภัณ
ฑทมอชน
งถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

พิจารณาหนังสือเขาออก

เรื่อง

2,400

2,400

2,400

2,400

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ฉบับ

475

498

498

500

คุมทะเบียนทรัพยสิน

รายการ

1,273

1,273

1,273

1,273

รับเรื่องราวรองทุกข

เรื่อง

64

69

70

70

ควบคุมการใชยานพาหนะ

คัน

4

4

4

4

บริการจดแจงทางทะเบียน

ราย

จายเบี้ยผูพิการ

ราย

1,903

1,998

2,097

2,100

จายเบี้ยผูสูงอายุ

ราย

14,647

15,379

16,147

16,954

รวมทั้งสิ้น

บาท

3,449,846

-

-

-

เงินงบประมาณ

บาท

3,449,846

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-

-

375

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017
วัตถุประสงค : “เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลัง
กาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู”
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี,
พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

จํานวนชุมชนในพื้นที่

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

ชุมชน

39

39

39

39

จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน

คน

16

16

16

16

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น

ราย

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

แหง

14

14

14

14

ผูเตนแอโรบิค

คน

43,143

45,300

47,565

49,943

ผูใชบริการบานหนังสือ

คน

10,827

11,368

11,936

12,532

ผูใชบริการลานกีฬา

คน

518,300

544,215

571,425

599,996

รวมทั้งสิ้น

บาท

39,978,554

เงินงบประมาณ

บาท

39,978,554

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-

-

-

-

-

376

ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
มีภารกิจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จําหนายอาหาร
และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลทั่วไปใหไดมาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการ สุสาน
และฌาปนสถาน
งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018
วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

พิจารณาหนังสือเขาออก

เรื่อง

2,830

2,880

2,930

2,980

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ฉบับ

165

165

165

165

คุมทะเบียนทรัพยสิน

รายการ

122

122

122

122

รับเรื่องราวรองทุกข

เรื่อง

330

350

375

400

ควบคุมการใชยานพาหนะ

คัน

3

3

3

3

รวมทั้งสิ้น

บาท

4,834,690

เงินงบประมาณ

บาท

4,834,690

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-
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งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019
วัตถุประสงค : “เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่
ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุงและจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคมี
ความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดปี ลอดภัยจากโรค
และสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและ
บุหรี่ ปองกันการแพรโรคพิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่”
กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขและ
สิและสิ
่งแวดล
อม อม
่งแวดล
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

ออก/ตอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหาร สะสมอาหาร

ราย

692

721

754

771

ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ราย

5

5

5

5

ออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน

ราย

4

จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตว
เลี้ยง

ราย

ออกใบรับแจงโรงงานจําพวก 2

ราย

17

17

17

17

ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ

ครั้ง

3

3

3

3

สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร

คน

380

380

380

380

1,200

1,200

1,200

1,200

10

10

10

-

-

-

ลงพื้นที่ตรวจตามแผน

ชั่วโมง/คน

-

ดําเนินการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ราย

10

รวมทั้งสิ้น

บาท

811,390

เงินงบประมาณ

บาท

811,390

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

4

-

-

-
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งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020
วัตถุประสงค : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรครวมทั้งใหประชาชนรูจักปองกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูรระบบการรักษา”
กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย, รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทําหมัน/
จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

-

ป 2568

ลงพื้นที่กําจัดหนู พนสารกําจัดแมลงวัน
แมลงสาบ

ครั้ง

-

รณรงคกําจัดควบคุมลูกน้ํายุงลาย

ครั้ง

169

169

169

169

ประสานฉีดวัคซีน ทําหมัน จับสุนัข

ครั้ง

30

35

35

35

ออกหนวยเฝาระวังปองกันการติดเชื้อเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ครั้ง

2

2

2

2

แจกถุงยางอนามัยและหลอลื่น

ครั้ง

4

4

4

4

เขารวมงานรณรงควันวัณโรคโลก

ครั้ง

1

1

1

1

รวมทั้งสิ้น

บาท

180,420

เงินงบประมาณ

บาท

180,420

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-

-

-
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ฝายการศึกษา
มีภารกิจเกี่ยวกับสงเสริมสนับสนุนและประสานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลัก
ดานการบริหารงานดานวิชาการ และการแจงเด็กเขาเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนดานการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนยวิชาการเขต
งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021
วัตถุประสงค : “เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการตลอดจนเพื่อใหการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด”
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัด
มครูมครู
จัดจัทํดาทะเบี
ยนเด็
กครบเกณฑ
ติดติตามเด็
กครบเกณฑ
ใหเใขหาเรัขบาการศึ
กษากษา
และจั
ดหาสถานศึ
กษาให
แกแเด็กกเด็ครบเกณฑ
จัประชุ
ดประชุ
ทําทะเบี
ยนเด็
กครบเกณฑ
ดตามเด็
กครบเกณฑ
รับการศึ
และจั
ดหาสถานศึ
กษาให
กครบเกณฑ
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ควบคุมทะเบียนทรัพยสิน
ดูแลอาคารและสถานที่

รายการ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

46

ตร.ม./ตร.ม.

ป 2567
46

ป 2568
46

46

-

-

-

-

งานสารบัญรับ-สงหนังสือ

เรื่อง

3,277

3,277

3,277

3,277

รับเรื่องรองทุกข

เรื่อง

-

-

-

-

จัดประชุมภายใน

ครั้ง

12

12

12

12

ควบคุมการใชยานพาหนะ

คน/ครั้ง

1

1

1

1

โรงเรียนที่อยูในความดูแล

แหง

4

4

4

4

จํานวนนักเรียน

คน

1,799

1,799

1,799

1,799

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ครั้ง

48

48

48

48

รวมทั้งสิ้น

บาท

2,164,912

-

-

-

เงินงบประมาณ

บาท

2,164,912

เงินนอกงบประมาณ

บาท

380

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022
วัตถุประสงค : “เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนําศักยภาพที่มีอยูมาใชได
อยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและ
ที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ”
กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปที่ผา นมา

ปปจจุบัน

งบประมาณป
2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

นักเรียนอนุบาล-ป.6

คน

1,579

1,579

1,579

1,579

นักเรียน ม.1-ม.3

คน

220

220

220

220

นักเรียน ม.4-ม.6

คน

สอนวายน้ํา

คน

232

232

232

232

อบรมนายหมูลกู เสือและยุวกาชาด

คน

160

160

160

160

จัดทัศนศึกษา

ครั้ง

4

4

4

4

สนับสนุนอาหารกลางวัน

มื้อ

200

200

200

200

สนับสนุนนม

กลอง

230

230

230

230

อาคารเรียนทั้งสิ้น

หลัง

14

14

14

14

พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น

ตร.วา

3,559

3,559

3,559

3,559

รวมทั้งสิ้น

บาท

21,256,188

-

-

-

เงินงบประมาณ

บาท

21,256,188

เงินนอกงบประมาณ

บาท

-

-

-

-
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. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
งาน : อํานวยการและบริหารสํานักงานเขต
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

12,418,854 บาท
4,524,274 บาท
3,469,536 บาท

อัตราเดิม 11 อัตรา

2,974,048 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

181,216 บาท

01106-1

เงินประจําตําแหนง

142,464 บาท

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

165,984 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

4,872 บาท
952 บาท
958,720 บาท

อัตราเดิม 4 อัตรา

888,160 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

37,632 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

27,552 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

80,640 บาท
คาจางชั่วคราว 1 อัตรา

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03128-1

5,376 บาท
63,168 บาท
4,032 บาท
13,440 บาท
15,378 บาท
4,032 บาท

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

11,346 บาท
7,787,540 บาท
5,632,660 บาท
153,760 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
3,928,400 บาท

2.1.2 คาใชสอย
สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัย คาจางทําความสะอาดอาคารสํานักงานเขต
คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ
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รายการผูกพัน
0102002-63-02

โครงการคาเชาที่ดินเพื่อเปนที่ทําการสํานักงานเขตคลองเตย
วัตถุประสงค
- เพื่อเชาที่ดินการทาเรือแหงประเทศไทยบริเวณ
- โรงฆาสัตวกลวยน้ําไท
- เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานเขตคลองเตย
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2563 - 2565)
เปาหมายของโครงการ
- เพื่อเชาที่ดินการทาเรือแหงประเทศไทย
งานที่จะทํา
- เชาที่ดินการทาเรือแหงประเทศไทยบริเวณ
- โรงฆาสัตวกลวยน้ําไท เนื้อที่ 8 ไร
- ใชเปนที่ทําการสํานักงานเขตคลองเตย

03282-1

คาเชาที่ดินเพื่อเปนที่ทําการสํานักงานเขตคลองเตย

576,000 บาท

- เชาที่ดินการทาเรือแหงประเทศไทยบริเวณโรงฆาสัตว
-กลวยน้ําไท เนื้อที่ 8 ไร
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น

1,728,000

-

บาท

ป 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

1,152,000

-

บาท

576,000

-

บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ

974,500 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครัว
และงานสวน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ
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2,154,880 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท
3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
3. คาครุภัณฑ
05105-1

107,040 บาท
107,040 บาท
107,040 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(1) (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
(1) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

05105-2

(1) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 3 เครื่อง
(2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1

76,530 บาท

(2) (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
(2) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
(2) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง

30,510 บาท
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งาน : ปกครอง
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

6,572,046 บาท
3,562,586 บาท
2,726,064 บาท
อัตราเดิม 8 อัตรา

2,336,752 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

142,384 บาท

01106-1

เงินประจําตําแหนง

111,936 บาท

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

130,416 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

3,828 บาท
748 บาท
753,280 บาท

อัตราเดิม 4 อัตรา

697,840 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

29,568 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

21,648 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

4,224 บาท
63,360 บาท

คาจางชั่วคราว 1 อัตรา

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

49,632 บาท
3,168 บาท
10,560 บาท
19,882 บาท
3,168 บาท

03611-1

คาเครื่องแตงกาย

7,800 บาท

03128-1

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

8,914 บาท

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

2,615,960 บาท
922,840 บาท
230,640 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
180,000 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

512,200 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร คาวัสดุสาํ นักงาน
คาวัสดุประชาสัมพันธ
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1,693,120 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท
3. งบรายจายอื่น
07103-1
07110-1

393,500 บาท
(1) คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
(1) ฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
(2) ปองกันภัยฝายพลเรือน

41,500 บาท
352,000 บาท
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งาน : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

8,614,000 บาท
6,244,700 บาท
5,976,200 บาท

อัตราเดิม 20 อัตรา

5,583,960 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

13,200 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1
01202-1

334,440 บาท

2,600 บาท
267,200 บาท

อัตราเดิม 1 อัตรา

252,000 บาท

เงินเพิ่มคาจางประจํา

1.3 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03611-1 คาเครื่องแตงกาย
2. งบดําเนินงาน
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. 2.1 คาตอบแทน

15,200 บาท
1,300 บาท
1,300 บาท
2,369,300 บาท
2,369,300 บาท
692,800 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
963,200 บาท

2. 2.2 คาใชสอย
คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คาซอมแซมครุภัณฑ
คาซอมแซมยานพาหนะ

713,300 บาท

2. 2.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาชุดแตงกายเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
บริการประชาชน คาวัสดุสาํ นักงาน คาวัสดุเครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
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งาน : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

4,284,700 บาท
3,359,300 บาท
2,892,500 บาท

อัตราเดิม 14 อัตรา

2,669,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

17,600 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1
01202-1

3,500 บาท
348,000 บาท

อัตราเดิม 1 อัตรา

327,600 บาท

เงินเพิ่มคาจางประจํา

1.3 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03293-1 เงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน
03611-1

160,200 บาท

20,400 บาท
118,800 บาท
117,500 บาท

คาเครื่องแตงกาย

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

1,300 บาท
848,870 บาท
695,870 บาท
294,400 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
48,970 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

352,500 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร
คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
และน้ํามันหลอลื่น

153,000 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไปรษณีย คาโทรศัพท
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3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
3. คาครุภัณฑ
05105-1

76,530 บาท
76,530 บาท
76,530 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 3 เครื่อง

76,530 บาท
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งาน : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

5,235,700 บาท
3,771,400 บาท
3,356,200 บาท

อัตราเดิม 11 อัตรา

3,298,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

15,500 บาท

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

42,000 บาท

1.2 คาจางประจํา
01201-1

412,600 บาท
อัตราเดิม 2 อัตรา

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

1.3 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03611-1 คาเครื่องแตงกาย
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

407,200 บาท
2,000 บาท
900 บาท
2,500 บาท
2,600 บาท
2,600 บาท
1,438,790 บาท
456,190 บาท
78,000 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
61,790 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

316,400 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุยานพาหนะ

982,600 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไปรษณีย
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3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
3. คาครุภัณฑ
05105-1

25,510 บาท
25,510 บาท
25,510 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง

25,510 บาท
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งาน : บริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

6,180,718 บาท
4,544,738 บาท
136,056 บาท

อัตราเดิม 1 อัตรา

126,196 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

7,572 บาท

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

1,680 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

468 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

140 บาท

1.2 คาจางประจํา
01201-1

3,161,820 บาท
อัตราเดิม 14 อัตรา

2,983,456 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

112,404 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

43,408 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

22,552 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

1,137,600 บาท
คาจางชั่วคราว 8 อัตรา

827,220 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

120,780 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

189,600 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

คาเครื่องแตงกาย

03128-1

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

109,262 บาท
56,880 บาท
2,314 บาท
50,068 บาท
1,524,980 บาท
1,522,184 บาท
1,060,056 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
73,552 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

388,576 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสาํ นักงาน
คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร
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2,796 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาไฟฟา
3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
3. คาครุภัณฑ
05218-1

111,000 บาท
111,000 บาท
111,000 บาท

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด
300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง

111,000 บาท
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งาน : กวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

46,700,890 บาท
40,888,758 บาท
1,224,504 บาท

อัตราเดิม 4 อัตรา

1,135,764 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

68,148 บาท

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

15,120 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

4,212 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1,260 บาท
28,456,380 บาท

1.2 คาจางประจํา
01201-1

อัตราเดิม 130 อัตรา

26,851,104 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

1,011,636 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

390,672 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

202,968 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

10,238,400 บาท
คาจางชั่วคราว 75 อัตรา

7,444,980 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

1,087,020 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

1,706,400 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

คาเครื่องแตงกาย

03128-1

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

969,474 บาท
511,920 บาท
6,942 บาท
450,612 บาท
5,812,132 บาท
5,786,968 บาท
4,505,238 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
19,782 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ

1,261,948 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด
คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดุปองกันอุบัติภยั ฯลฯ

25,164 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาไฟฟา
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งาน : เก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

96,012,692 บาท
68,242,804 บาท
2,040,840 บาท

อัตราเดิม 8 อัตรา

1,892,940 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

7,020 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

2,100 บาท

113,580 บาท
25,200 บาท

47,427,300 บาท

1.2 คาจางประจํา
01201-1

อัตราเดิม 216 อัตรา

44,751,840 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

1,686,060 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

651,120 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

338,280 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

17,064,000 บาท
คาจางชั่วคราว 125 อัตรา

12,408,300 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

1,811,700 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

2,844,000 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,710,664 บาท
853,200 บาท

03611-1

คาเครื่องแตงกาย

106,444 บาท

03128-1

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

751,020 บาท

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

27,769,888 บาท
27,727,948 บาท
11,576,406 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาตอบแทนเจาหนาที่
เก็บขนมูลฝอย คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล
646,866 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเครื่องจักรกล
และเครื่องทุนแรง
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15,504,676 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณในการรักษา
ความสะอาด ฯลฯ

41,940 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาไฟฟา
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งาน : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

16,121,500 บาท
244,900 บาท
อัตราเดิม 2 อัตรา

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

22,868,500 บาท

227,400 บาท
13,700 บาท
2,900 บาท
900 บาท
9,605,000 บาท

อัตราเดิม 46 อัตรา

8,820,300 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

356,100 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

281,800 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

146,800 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

5,832,000 บาท
คาจางชั่วคราว 41 อัตรา

4,265,900 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

594,100 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

972,000 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

คาเครื่องแตงกาย

03128-1

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

2. งบดําเนินงาน
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. 2.1 คาตอบแทน

439,600 บาท
291,600 บาท
32,500 บาท
115,500 บาท
5,047,000 บาท
5,047,000 บาท
950,300 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
390,100 บาท

2. 2.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเครื่องจักรกล
และเครื่องทุนแรง

3,706,600 บาท

2. 2.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม
คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ
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3. งบรายจายอื่น
07199-1

คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1,700,000 บาท
1,700,000 บาท
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งาน : บริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

7,742,416 บาท
2,383,392 บาท
อัตราเดิม 6 อัตรา

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

9,831,636 บาท

2,228,160 บาท
136,752 บาท
18,480 บาท
5,024,976 บาท

อัตราเดิม 22 อัตรา

4,655,376 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

205,603 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

97,363 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

66,634 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

221,760 บาท
คาจางชั่วคราว 2 อัตรา

160,600 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

24,200 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

36,960 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

112,288 บาท
11,088 บาท

คาเครื่องแตงกาย

2. งบดําเนินงาน
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. 2.1 คาตอบแทน

101,200 บาท
2,089,220 บาท
2,089,220 บาท
1,655,920 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม
109,600 บาท

2. 2.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

323,700 บาท

2. 2.3 คาวัสดุ
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร
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งาน : ตรวจและบังคับใชกฎหมาย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

9,876,984 บาท
3,033,408 บาท
อัตราเดิม 8 อัตรา

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

12,432,864 บาท

2,835,840 บาท
174,048 บาท
23,520 บาท
6,395,424 บาท

อัตราเดิม 28 อัตรา

5,925,024 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

261,677 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

123,917 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

84,806 บาท
282,240 บาท

คาจางชั่วคราว 2 อัตรา

204,400 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

30,800 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

47,040 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

165,912 บาท
14,112 บาท

คาเครื่องแตงกาย

2. งบดําเนินงาน
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. 2.1 คาตอบแทน

151,800 บาท
2,555,880 บาท
2,555,880 บาท
2,483,880 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม
72,000 บาท

2. 2.2 คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร
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งาน : บริหารทั่วไปฝายโยธา
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

2,084,566 บาท
1,530,606 บาท
1,115,373 บาท

อัตราเดิม 3 อัตรา

1,042,965 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

609 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

189 บาท

1.2 คาจางประจํา
01201-1

8,820 บาท

379,239 บาท
อัตราเดิม 2 อัตรา

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

62,790 บาท

358,071 บาท
17,934 บาท
2,688 บาท
546 บาท
30,240 บาท

คาจางชั่วคราว 1 อัตรา

21,882 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

3,318 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

5,040 บาท

1.4 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03128-1

5,754 บาท
1,512 บาท

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

2. งบดําเนินงาน
2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
2. 2.1 คาตอบแทน

4,242 บาท
490,360 บาท
490,360 บาท
239,160 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
76,600 บาท

2. 2.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

174,600 บาท

2. 2.3 คาวัสดุ
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ
คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร
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3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

63,600 บาท
63,600 บาท
63,600 บาท

3. คาครุภัณฑ
05143-3

(1) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชํานาญงาน,
45,000 บาท

05143-4

(1) อาวุโส, ชํานาญการ 5 ชุด
(2) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชํานาญงาน,
(2) อาวุโส, ชํานาญการ 3 ตัว

18,600 บาท
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งาน : อนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

3,279,870 บาท
2,390,085 บาท
อัตราเดิม 8 อัตรา

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

3,319,470 บาท

2,234,925 บาท
134,550 บาท
18,900 บาท
1,305 บาท
405 บาท
812,655 บาท

อัตราเดิม 3 อัตรา

767,295 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

5,760 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

1,170 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

64,800 บาท
คาจางชั่วคราว 1 อัตรา

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03128-1

38,430 บาท

46,890 บาท
7,110 บาท
10,800 บาท
12,330 บาท
3,240 บาท

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

2. งบดําเนินงาน
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร

9,090 บาท
39,600 บาท
39,600 บาท
39,600 บาท
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งาน : บํารุงรักษาซอมแซม
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

6,539,064 บาท
2,489,824 บาท
1,805,842 บาท

อัตราเดิม 6 อัตรา

1,688,610 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

986 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

306 บาท

1.2 คาจางประจํา
01201-1

14,280 บาท

614,006 บาท
อัตราเดิม 3 อัตรา

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

101,660 บาท

579,734 บาท
29,036 บาท
4,352 บาท
884 บาท
48,960 บาท

คาจางชั่วคราว 1 อัตรา

35,428 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

5,372 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

8,160 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

คาเครื่องแตงกาย

03128-1

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

2. งบดําเนินงาน
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. 2.1 คาตอบแทน

21,016 บาท
2,448 บาท
11,700 บาท
6,868 บาท
2,049,240 บาท
2,049,240 บาท
558,040 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
500,000 บาท

2. 2.2 คาใชสอย
คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ คาซอมแซม ถนน
ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน
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991,200 บาท

2. 2.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุสาํ หรับหนวยบริการเรงดวน
กรุงเทพมหานคร BEST คาวัสดุกอสราง คาวัสดุสํานักงาน
3. งบรายจายอื่น
07123-1

2,000,000 บาท
คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

2,000,000 บาท

405

งาน : ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

5,812,100 บาท
236,000 บาท
อัตราเดิม 2 อัตรา

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

8,470,200 บาท

219,000 บาท
13,200 บาท
2,900 บาท
900 บาท
4,725,700 บาท

อัตราเดิม 22 อัตรา

4,425,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

185,600 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

91,100 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

23,200 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

720,000 บาท
คาจางชั่วคราว 5 อัตรา

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

521,400 บาท
78,600 บาท
120,000 บาท
130,400 บาท
36,000 บาท

03611-1

คาเครื่องแตงกาย

33,800 บาท

03128-1

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา

60,600 บาท

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

2,658,100 บาท
2,358,100 บาท
707,500 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
990,400 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเครื่องจักรกล
และเครื่องทุนแรง

660,200 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณบํารุงรักษาระบบ
ระบายน้ํา (ฝาทอ) ฯลฯ
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300,000 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

407

งาน : บริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

3,449,846 บาท
2,252,466 บาท
1,456,023 บาท

อัตราเดิม 6 อัตรา

1,354,199 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

81,485 บาท

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

18,060 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1
01202-1

387 บาท
382,098 บาท

อัตราเดิม 2 อัตรา

360,426 บาท

เงินเพิ่มคาจางประจํา

1.3 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

1,892 บาท

21,672 บาท
414,345 บาท
409,145 บาท

คาเครื่องแตงกาย

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

5,200 บาท
1,095,340 บาท
1,073,840 บาท
298,880 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
128,160 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ
คารับรอง

646,800 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร คาวัสดุสาํ นักงาน
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุ
ยานพาหนะ

21,500 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
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3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
3. คาครุภัณฑ
05105-1

102,040 บาท
102,040 บาท
102,040 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 4 เครื่อง

102,040 บาท

409

งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

2,978,934 บาท
1,930,077 บาท
อัตราเดิม 9 อัตรา

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1
01202-1

39,978,554 บาท

1,795,101 บาท
108,015 บาท
23,940 บาท
2,508 บาท
513 บาท
506,502 บาท

อัตราเดิม 2 อัตรา

477,774 บาท

เงินเพิ่มคาจางประจํา

1.3 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

28,728 บาท
542,355 บาท
542,355 บาท
30,073,720 บาท
30,045,220 บาท
20,033,320 บาท

สวนใหญเปนคาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก
คาตอบแทนอาสาสมัครบานหนังสือ คาอาหาร
ทําการนอกเวลา ฯลฯ
374,800 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ

9,637,100 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
คาอาหารกลางวันและคาอาหารเสริม (นม) คาวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอน คาหนังสือวารสาร
บานหนังสือ คาวัสดุสําหรับบานหนังสือ

28,500 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
3. งบรายจายอื่น
07199-1

6,925,900 บาท
(1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
(1) วัฒนธรรมประเพณี

500,000 บาท
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07199-2

(2) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
180,000 บาท

07102-1

(2) กรุงเทพมหานคร
(3) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ

3,390,000 บาท

07199-3

(3) คณะกรรมการชุมชน
(4) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของ

10,000 บาท

07199-4

(4) กรุงเทพมหานคร
(5) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงาน

514,600 บาท

07199-5

(5) ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(6) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน

07199-6

(7) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ

07199-7

(7) ลานกีฬา
(8) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

585,200 บาท

07199-8

(8) ดานพัฒนาสังคม
(9) คาใชจายในการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด
(9) เขตคลองเตย

224,300 บาท

80,000 บาท
1,441,800 บาท

411

งาน : บริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

4,834,690 บาท
4,429,600 บาท
3,679,200 บาท

อัตราเดิม 13 อัตรา

3,409,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้นขาราชการ

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

13,000 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

212,400 บาท

2,600 บาท
442,800 บาท

อัตราเดิม 3 อัตรา

395,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

24,000 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

13,000 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

10,600 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

288,000 บาท
คาจางชั่วคราว 2 อัตรา

217,100 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

22,900 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

48,000 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

19,600 บาท
14,400 บาท

คาเครื่องแตงกาย

2. งบดําเนินงาน
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. 2.1 คาตอบแทน

5,200 บาท
266,570 บาท
266,570 บาท
6,510 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม
80,280 บาท

2. 2.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ
คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง คารับรอง

179,780 บาท

2. 2.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

412

3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
3. คาครุภัณฑ
05105-1

138,520 บาท
138,520 บาท
138,520 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(1) (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
(1) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

05203-2

(1) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง
(2) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา)

51,020 บาท

(2) ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง

87,500 บาท
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งาน : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1. คาตอบแทน

811,390 บาท
811,390 บาท
811,390 บาท
6,510 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม
728,200 บาท

2. คาใชสอย
สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯลฯ

76,680 บาท

3. คาวัสดุ
คาตัวอยางอาหาร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร
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งาน : ปองกันและควบคุมโรค
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1. คาตอบแทน

180,420 บาท
180,420 บาท
180,420 บาท
8,680 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม
122,300 บาท

2. คาใชสอย
คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

49,440 บาท

3. คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร
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งาน : บริหารทั่วไปฝายการศึกษา
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

2,164,912 บาท
1,420,562 บาท
741,520 บาท

อัตราเดิม 3 อัตรา

684,918 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

41,600 บาท

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

10,920 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1.2 คาจางประจํา
01201-1

676 บาท
363,246 บาท

อัตราเดิม 2 อัตรา

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

3,406 บาท

319,774 บาท
20,280 บาท
6,734 บาท
16,458 บาท
299,520 บาท

คาจางชั่วคราว 2 อัตรา

216,892 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

32,708 บาท

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

49,920 บาท

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
03611-1

16,276 บาท
14,976 บาท

คาเครื่องแตงกาย

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

1,300 บาท
690,330 บาท
150,440 บาท
13,560 บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา
38,880 บาท

2.1.2 คาใชสอย
คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

98,000 บาท

2.1.3 คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุยานพาหนะ
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539,890 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท
3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
3. คาครุภัณฑ
05105-1

51,020 บาท
51,020 บาท
51,020 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง

4. งบรายจายอื่น
07103-1

51,020 บาท
3,000 บาท

คาใชจายในการประชุมครู

3,000 บาท
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งาน : งบประมาณโรงเรียน
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
01101-1

21,256,188 บาท
4,039,438 บาท
2,110,480 บาท

อัตราเดิม 8 อัตรา

1,949,382 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

01107-1

เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

9,694 บาท

01109-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

1,924 บาท

1.2 คาจางประจํา
01201-1

118,400 บาท
31,080 บาท

1,033,854 บาท
อัตราเดิม 6 อัตรา

910,126 บาท

01202-1

เงินเพิ่มคาจางประจํา

57,720 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

19,166 บาท

01206-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา

46,842 บาท

1.3 คาจางชั่วคราว
02101-1

852,480 บาท
คาจางชั่วคราว 6 อัตรา

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

02103-1

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

1.4 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.1 คาตอบแทน

617,308 บาท
93,092 บาท
142,080 บาท
42,624 บาท
42,624 บาท
6,565,650 บาท
5,029,040 บาท
1,219,440 บาท

คานิตยภัต คาอาหารทําการนอกเวลา
3,659,900 บาท

2.1.2 คาใชสอย
สวนใหญเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คาซอมแซมโรงเรียน
คาซอมเครื่องคอมพิวเตอรโรงเรียน ฯลฯ

149,700 บาท

2.1.3 วัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสว นตัว ของ
เด็กอนุบาล คาเครื่องหมายสัญลักษณของสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานครคาวัสดุแบบพิมพโรงเรียน ฯลฯ
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1,536,610 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท
3. งบลงทุน
3. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
3. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
05304-8 ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย

1,569,000 บาท
1,569,000 บาท
1,569,000 บาท
1,569,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
ตามแบบ ขคล. 20/2563
4. งบเงินอุดหนุน
06104-1
06199-1

(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน

7,760,200 บาท
2,363,200 บาท

(2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
(2) กรุงเทพมหานคร

5,397,000 บาท

5. งบรายจายอื่น
07103-2

1,321,900 บาท
(1) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลกู เสือสามัญ สามัญ
113,000 บาท

07199-1

(1) รุนใหญและหัวหนาหนวยยุวกาชาด
(2) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ

1,079,400 บาท

07124-1

(2) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(3) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน

48,300 บาท

07109-1

(3) ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย

23,800 บาท

07125-1

(4) วิชาการเขต
(5) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขาย

9,000 บาท

07126-1

(5) ผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(6) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสราง
(6) สรรคผลงานเพื่อการเรียนรู

48,400 บาท

