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          ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ มีพันธกิจหลักในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร 

เฝ้ำระวัง ตรวจตรำและแก้ไขจุดเส่ียงภัยท่ีอำจเกิดอันตรำยกับประชำชน ส่งเสริมให้เกิดกำรคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดเป็นกำรจัดกำรขยะ

ต้ังแต่ต้นทำงให้เกิดกำรลดปริมำณขยะ และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขต และจัดกิจกรรมส่งเสริม

กำรท่องเท่ียว

          ส ำนักงำนเขตมีอ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรปกครอง กำรทะเบียน กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ  

กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด  ท่ำเทียบเรือ  ท่ำข้ำม  และท่ีจอดรถ กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ กำรสำธำรณูปกำร  กำรส่งเสริม 

และกำรประกอบอำชีพ  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว กำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ  

จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  กำรจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเก่ียวกับ

ท่ีอยู่อำศัย กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกีฬำ กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ กำรส่งเสริมประชำธิปไตย 

ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

และกำรอนำมัย โรงมหรสพ  และสำธำรณสถำนอ่ืน ๆ กำรคุ้มครอง ดูแลบ ำรุงรักษำ  และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม กำรผังเมือง กำรวิศวกรรมจรำจร  กำรดูแลรักษำท่ีและทำงสำธำรณะ  กำรควบคุมอำคำร  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและมลพิษ กำรจัดเก็บรำยได้ 

กำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครหรือกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร  
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อ ำนวยกำร
 ผู้อ ำนวยกำร (1)
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร (2)

ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยทะเบียน ฝ่ำยคลัง
 หัวหน้ำฝ่ำย (1)  หัวหน้ำฝ่ำย (1)  หัวหน้ำฝ่ำย (1)

- ข้ำรำชกำร (15) - ข้ำรำชกำร (15) - ข้ำรำชกำร (12)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (6) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (2)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยรักษำควำมสะอำด
และสวนสำธำรณะ

 หัวหน้ำฝ่ำย (1)  หัวหน้ำฝ่ำย (1)  หัวหน้ำฝ่ำย (1)
- ข้ำรำชกำร (9) - ข้ำรำชกำร (12) - ข้ำรำชกำร (10)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (290) - ลูกจ้ำงประจ ำ (26)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (217) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
และสวัสดิกำรสังคม

 หัวหน้ำฝ่ำย (1)  หัวหน้ำฝ่ำย (1)  หัวหน้ำฝ่ำย (1)
- ข้ำรำชกำร (20) - ข้ำรำชกำร (12) - ข้ำรำชกำร (9)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (44) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4) - ลูกจ้ำงประจ ำ (10)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (27) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (8)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยกำรศึกษำ
 หัวหน้ำฝ่ำย (1)

- ข้ำรำชกำร (13)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (18)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (32)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง

ฝ่ำยรำยได้ ฝ่ำยเทศกิจ

ฝ่ำยโยธำ ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล
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ก) งบประมำณจ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

งบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน 331,761,160   331,761,160    

งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                -                 

งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี -                -                 

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 14,451,000     14,451,000      

งบประมำณส ำนักสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขต 12,531,000     12,531,000      

   358,743,160                       -      358,743,160

ข) งบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน

งบประมำณภำรกิจประจ ำพ้ืนฐำน 331,761,160   บำท

งบประมำณภำรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์ -               บำท

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ฝ่ำยปกครอง 17,137,600    -                    17,137,600     

งำนอ ำนวยกำรและบริหำรส ำนักงำนเขต 9,250,738       9,250,738        

งำนปกครอง 7,886,862       7,886,862        

ฝ่ำยทะเบียน 7,450,400      -                    7,450,400       

งำนบริหำรท่ัวไปและบริกำรทะเบียน 7,450,400       7,450,400        

ฝ่ำยกำรคลัง  5,532,700      -                    5,532,700       

งำนบริหำรท่ัวไปและบริหำรกำรคลัง 5,532,700       5,532,700        

ฝ่ำยรำยได้  6,117,610      -                    6,117,610       

งำนบริหำรท่ัวไปและจัดเก็บรำยได้ 6,117,610       6,117,610        

ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 142,295,870   -                    142,295,870   

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยรักษำควำมสะอำด 26,002,670     26,002,670      

งำนกวำดท ำควำมสะอำดท่ีและทำงสำธำรณะ 28,436,430     28,436,430      

งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล 43,384,230     43,384,230      

งำนดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว 44,472,540     44,472,540      

ฝ่ำยเทศกิจ 14,793,800    -                    14,793,800     

งำนบริหำรท่ัวไปและสอบสวนด ำเนินคดี 5,526,460       5,526,460        

งำนตรวจและบังคับใช้กฎหมำย 9,267,340       9,267,340        

ฝ่ำยโยธำ 37,588,200    -                    37,588,200     

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยโยธำ 3,898,460       3,898,460        

งำนอนุญำตก่อสร้ำง ควบคุมอำคำรและผังเมือง 5,343,720       5,343,720        

งำนบ ำรุงรักษำซ่อมแซม 16,173,320     16,173,320      

งำนระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 12,172,700     12,172,700      

ฝ่ำย/งำน/โครงกำร

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ของส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำโดยสังเขป

ประเภทงบประมำณ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน
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ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 22,484,700    -                    22,484,700     

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยพัฒนำชุมชน 3,286,400       3,286,400        

งำนพัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม 19,198,300     19,198,300      

ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 8,799,260      -                    8,799,260       

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 2,174,730       2,174,730        

งำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม 3,719,690       3,719,690        

งำนป้องกันและควบคุมโรค 2,904,840       2,904,840        

ฝ่ำยกำรศึกษำ 69,561,020    -                    69,561,020     

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ 8,949,020       8,949,020        

งำนงบประมำณโรงเรียน 60,612,000     60,612,000      

331,761,160   -                    331,761,160   

ค) งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ง) งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

จ) งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะเดียวกันส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 14,451,000     14,451,000      

รวมงบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 14,451,000    -                    14,451,000     

รวมงบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน

รวมงบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมำณ 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร
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ฉ) งบประมำณส ำนักสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขต

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ฝ่ำยปกครอง 3,494,900      3,494,900       

งำนปกครอง

  และสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 3,455,600       3,455,600        

- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครด้ำนกำรป้องกัน

  และแก้ไขปัญหำยำและสำรเสพติด 39,300           39,300            

ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 139,600        139,600         

งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล

89,600           89,600            

โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ 50,000           50,000            

ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 20,000          20,000           

งำนพัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม

20,000           20,000            

ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 393,800        393,800         

งำนป้องกันและควบคุมโรค

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ

  กำรแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 112,800         112,800          

- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 85,900           85,900            

โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอำดปลอดภัย

- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอำดปลอดภัย 165,100         165,100          

โครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหร่ี

- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหร่ี 30,000           30,000            

ฝ่ำยกำรศึกษำ 8,482,700      8,482,700       

งำนงบประมำณโรงเรียน

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ 108,000         108,000          

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมศักยภำพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 37,800           37,800            

- ค่ำใช้จ่ำยในพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมยุวกำชำดกรุงเทพมหำนคร 47,300           47,300            

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 121,000         121,000          

- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรว่ำยน้ ำเป็น เล่นน้ ำได้ปลอดภัย 458,300         458,300          

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอนภำษำจีน 2,737,200       2,737,200        

- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 4,176,000       4,176,000        

- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครชักลำกมูลฝอยในชุมชน

- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตม่ันคง

โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย

ฝ่ำย/งำน/โครงกำร/รำยกำร

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
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- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของเด็กและเยำวชนเพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีดี

  ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

  กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 50,000           50,000            

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรสอนในศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 578,400         578,400          

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ

  พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สนองพระรำชด ำริ

  โดยกรุงเทพมหำนคร ปี 2565 28,000           28,000            

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยโรงเรียน 90,000           90,000            

- ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือกรุงเทพมหำนคร 50,700           50,700            

รวมงบประมำณส ำนักสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขต 12,531,000    12,531,000     

ช) งบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยและหมวดรำยจ่ำย 

(บำท)

ประเภทงบ

รำยจ่ำย

เงินเดือนและ

ค่ำจ้ำงประจ ำ

ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ค่ำตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ค่ำ

สำธำรณูปโภค

ค่ำครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้ำง

เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอ่ืน รวม

งบบุคลำกร 143,936,100   41,448,300   3,480,100       188,864,500   

งบด ำเนินกำร 79,511,500     7,125,800     86,637,300     

งบลงทุน 7,609,460        7,609,460       

งบเงินอุดหนุน 32,996,200     32,996,200     

งบรำยจ่ำยอ่ืน 42,635,700           42,635,700     

รวมงบประมำณ   143,936,100   41,448,300      82,991,600     7,125,800        7,609,460     32,996,200           42,635,700 358,743,160   
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ฝ่ำยปกครอง

กำรเลือกต้ัง กำรท ำประชำมติและประชำพิจำรณ์ กำรจัดท ำแผนพัฒนำเขต กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรบริหำรและบริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

กำรบริหำรงำนบุคคลและสวัสดิกำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรรับเร่ืองร้องทุกข์ กำรส่ือสำรและรับส่งวิทยุ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน งำนรำชกำร 

ส่วนภูมิภำค นโยบำยและแผนและกำรติดตำมประเมินผล งำนบริหำรท่ัวไป  งำนสำรบรรณและธุรกำร งำนช่วยอ ำนวยกำรและเลขำนุกำร งำนพิธีกำร 

งำนดูแลและรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะกลำง งำนรำชกำรประจ ำท่ัวไปของส ำนักงำนเขต ”  

งำนอ ำนวยกำรและบริหำรส ำนักงำนเขต - รหัส 1300001

ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบทำงวินัย /ละเมิด”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับ-ส่ง หนังสือ เร่ือง -                -                -                -                

รับเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 1,800             1,950             2,000             2,100             

จัดประชุมประชำคมเขต/ ประชุมอ่ืนๆ คร้ัง -                -                -                -                

ประชำสัมพันธ์ เร่ือง 4,350             5,200             5,600             6,000             

ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำร สถำนท่ีของเขต ตร.ม. 14,426           14,426           14,426           14,426           

ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบ เร่ือง -                -                -                -                

ทำงวินัย/ละเมิด

รวมท้ังส้ิน บำท 9,250,738      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 9,250,738      

เงินนอกงบประมำณ บำท

ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565

"มีภำรกิจเก่ียวกับกำรปกครอง กำรทะเบียนปกครอง กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ กำรสอบสวนรับรองบุคคล กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ืออ ำนวยกำร ส่ังกำรส ำนักงำนเขต ด ำเนินงำนเก่ียวกับส่วนรำชกำรอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย และปฏิบัติงำน

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป , ประชำสัมพันธ์และรับเร่ืองร้องทุกข์ , กิจกำรสภำเขต  

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งำนปกครอง - รหัส 1300002

ในทำงปกครองและรักษำควำมสงบเรียบร้อยและหน้ำท่ีในทำงอำญำตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของนำยอ ำเภอ ด ำเนินงำนเก่ียวกับส่วนรำชกำรอ่ืน

ท่ีมิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรสนับสนุน

กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคในกำรจัดต้ัง ยุบและเปล่ียนแปลงเขตปกครอง และกำรสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตท่ีมีปัญหำข้อขัดแย้ง 

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนด้ำนยำเสพติด ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับบริกำรทะเบียน มูลนิธิ สมำคม ศำลเจ้ำ รำย 40                 40                 40                 40                 

รับบริกำรด้ำนทะเบียนพำณิชย์ รำย 280               280               280               280               

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรทะเบียน ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 

ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

อบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน คน -                -                -                -                

งำนทะเบียนพำณิชย์ รำย 280               280               280               280               

งำนทะเบียนพินัยกรรม รำย 20                 20                 20                 20                 

งำนป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัย รำย/คร้ัง -                -                -                -                

งำนด้ำนยำเสพติด รำย -                -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บำท 7,886,862      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 7,886,862      

เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยในภำรกิจของฝ่ำยพลเรือน ท ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรปกครองท้องท่ีกำรทะเบียนปกครอง กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

กิจกรรมหลัก : บริกำรทะเบียนและปฏิบัติหน้ำท่ีทำงปกครอง , อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยทะเบียน

ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนบุตรบุญธรรม และทะเบียนช่ือบุคคล "

งำนบริหำรท่ัวไปและบริกำรทะเบียน – รหัส 1300003

กำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้เสียสิทธิและจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร และกรรมกำรชุมชน ” 

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

บริกำรทะเบียนรำษฎร รำย 7,300             7,300             7,300             7,300             

บริกำรทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน รำย 14,000           14,000           14,000           14,000           

บริกำรทะเบียนท่ัวไป รำย 2,400             2,400             2,400             2,400             

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรทะเบียน ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 

ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร  จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 

ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

กำรจัดท ำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ รำย -                -                -                -                

บุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย

กำรออกตรวจ ปฏิบัติรำชกำรนอกสถำนท่ี คร้ัง -                -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บำท 7,450,400      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 7,450,400       

เงินนอกงบประมำณ บำท

"มีภำรกิจเพ่ือให้บุคคลมีเอกสำรอ้ำงอิงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยจัดให้มีกำรบริกำรเก่ียวกับกำรทะเบียนรำษฎร ทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้บริกำรประชำชนด้ำนทะเบียนรำษฎร ทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนท่ัวไป นอกจำกน้ียังมีหน้ำท่ีก ำหนดหน่วยเลือกต้ัง

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป , บริกำรทะเบียนรำษฎร , บริกำรทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน , บริกำรทะเบียนท่ัวไป

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยกำรคลัง  

และเงินอ่ืนใด กำรปฏิบัติงำนตำมระบบข้อมูลและข่ำยงำนระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหำนคร (MIS) จ ำนวน 9 ระบบงำน ได้แก่ ระบบงำนงบประมำณ 

ระบบงำนกำรเงิน ระบบงำนบัญชี ระบบงำนบัญชีทรัพย์สิน ระบบงำนจัดซ้ือ ระบบงำนจัดจ้ำง ระบบงำนเงินเดือน ระบบงำนบริหำรคลังพัสดุกลำง 

ระบบงำนบริหำรน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กำรบริหำรข้อมูลและรำยงำนภำพรวมของงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงำน "

งำนบริหำรท่ัวไปและบริหำรกำรคลัง – รหัส 1300004

กำรบัญชีภำครัฐของไทย ให้บริกำรประมวล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลกำรเงินกำรคลังงบประมำณเพ่ือประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหำร

และส่วนรำชกำรต่ำง ๆ โดยจัดให้มีกำรรับเงินและจ่ำยเงินจำกคลัง จัดท ำและบริหำรงบประมำณ บริหำรเงินสดและเงินคงคลัง กำรรับและจ่ำยเงิน

มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว และด ำรงรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม รวมท้ังมีระบบสนับสนุนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

ให้ถูกต้องตำมระเบียบ และคลังพัสดุกลำงส ำหรับเบิกจ่ำยพัสดุให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับช ำระเงิน รำย 55,600           55,600           55,600           55,600           

เขียนเช็คส่ังจ่ำย ฉบับ 2,160             2,200             2,500             2,800             

ฎีกำท่ีต้องตรวจจ่ำย ฎีกำ 4,200             4,200             4,200             4,200             

บริหำรงบประมำณของส ำนักงำนเขต บำท 467,900,000   491,300,000   151,900,000   541,700,000   

จัดท ำรำยงำนกำรเงิน เร่ือง 15                 15                 15                 15                 

จัดท ำรำยงำนงบเดือนส่ง สตง . เร่ือง/ฉบับ 36                 36                 36                 36                 

และส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

จัดท ำรำยงำนกำรเงินเสร็จทันภำยใน ร้อยละ 100               100               100               100               

ก ำหนดเวลำ

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เก่ียวกับกำรเงิน รำย 100               100               100               100               

กำรคลัง งบประมำณ

รวมท้ังส้ิน บำท 5,532,700      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 5,532,700       

เงินนอกงบประมำณ บำท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรท่ัวไป , บริหำรงำนคลัง, งบประมำณ กำรเงินและบัญชี , ตรวจสอบฎีกำ

"มีภำรกิจเก่ียวกับกำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุท่ีเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณกรุงเทพมหำนคร เงินอุดหนุนรัฐบำล เงินนอกงบประมำณ 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำระบบบัญชี จัดท ำบัญชี และรำยงำนกำรเงินกำรคลังและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำครัฐตำมมำตรฐำน
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ฝ่ำยรำยได้

ตำมท่ีได้รับมอบหมำย กำรสืบทรัพย์ผู้ค้ำงช ำระภำษีท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเขต กำรด ำเนินคดีแก่ผู้ค้ำงช ำระภำษี กำรจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดเก็บรำยได้ 

กำรจัดท ำสถิติกำรจัดเก็บรำยได้แต่ละประเภท กำรรำยงำนกำรจัดเก็บภำษี "

งำนบริหำรท่ัวไปและจัดเก็บรำยได้ - รหัส 1300005

กำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย อำกรท่ีกฎหมำยก ำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่ำตอบแทน ค่ำธรรมเนียม ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ท่ีดิน ท่ีสำธำรณะ

ท่ีไม่ถือเป็นรำยได้ของแผนงำนใดแผนงำนหน่ึงโดยเฉพำะ ” 

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี, ประเมินและจัดเก็บภำษีป้ำย , จัดเก็บรำยได้อ่ืน ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียม 

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ส ำรวจผู้เสียภำษีรำยใหม่ รำย 3,500             3,500             3,500             3,500             

จ ำนวนผู้เสียภำษีรำยใหม่ รำย 2,500             2,500             2,500             2,500             

ออกหนังสือแจ้งกำรประเมิน รำย 2,500             2,500             2,500             2,500             

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืน  ภำษีป้ำย รำย 300               100               100               100               

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืนภำษีบ ำรุงท้องท่ี / รำย 65                 65                 65                 65                 

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืนภำษี รำย -                -                -                -                

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

ควำมพึงพอใจผู้เสียภำษี ร้อยละ 80                 80                 80                 80                 

ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ด ำเนินกำรยึดและอำยัดทรัพย์สิน รำย -                -                -                -                

รับอุทธรณ์กำรประเมินและคืนภำษีลดลง ร้อยละ -                -                -                -                

 (จำก

จ ำนวน

รำยของ

ปีท่ีผ่ำนมำ)

รวมท้ังส้ิน บำท 6,117,610      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 6,117,610       

เงินนอกงบประมำณ บำท

"มีภำรกิจเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรจัดเก็บรำยได้ของกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และรำยได้อ่ืน ๆ 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือจัดหำรำยได้น ำส่งคลังกรุงเทพมหำนครตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพท่ัวถึงและเป็นธรรม ภำยใต้กรอบท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยให้มี

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรท่ัวไป , ประเมินและจัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน , ประเมินและจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง , ประเมินและจัดเก็บ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ

เรือท่องเท่ียว และเรือสินค้ำ ) กำรขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล ไขมัน และน้ ำมัน กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล กำรปลูก ดูแลและบ ำรุง

รักษำต้นไม้ กำรพิจำรณำอนุญำตตัดและขุดย้ำยต้นไม้ในท่ีสำธำรณะ กำรจัดท ำแผนกำรปลูกต้นไม้และพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีเขตท่ีรับผิดชอบ 

กำรดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณโบรำณสถำน สถำนท่ีท่ีมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และสถำปัตยกรรม กำรสนับสนุนงำนด้ำนสำธำรณภัย "

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยรักษำควำมสะอำด – รหัส 1300006

กำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน สนับสนุนกำรบริหำรงำนท่ัวไป ”

จัดประชุม, ดูแลยำนพำหนะ

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ดูแลอำคำรและสถำนท่ี ตร.ม. -                -                -                -                

รับด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง 21                 21                 21                 21                 

จัดประชุมภำยใน คร้ัง 16                 16                 16                 16                 

ประสำนงำนและร่วมปฏิบัติงำน คร้ัง -                -                -                -                

กับหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน

กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย รำย 26,600           26,630           26,650           26,650           

และขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล

รวมท้ังส้ิน บำท 26,002,670    -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 26,002,670     

เงินนอกงบประมำณ บำท

"มีภำรกิจในกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรรักษำสภำวะส่ิงแวดล้อม กำรเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในฝ่ำยรักษำควำมสะอำดโดยรวม ได้รับกำรสนับสนุนให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มี

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำร, บริหำรงำนท่ัวไป, ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำร้องทุกข์ , บริหำรงำนบุคคลเบ้ืองต้น , ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรอ่ืน ,

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งำนกวำดท ำควำมสะอำดท่ีและทำงสำธำรณะ - รหัส 1300007

อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ำยต่ำง ๆ ให้บริกำรกวำด ท ำควำมสะอำดชุมชน ส่วนรำชกำรตำมร้องขอ ” 

ของส่วนรำชกำร และชุมชน ฯลฯ

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

กวำดท ำควำมสะอำดถนน ตรอก ซอย ตร.กม. 5                  5                  5                  5                  

จ ำนวนรถกวำดและ ดูดฝุ่น คัน/คัน 1                  1                  1                  1                  

ท ำควำมสะอำดชุมชน คร้ัง 16                 20                 20                 20                 

ท ำควำมสะอำดสถำนท่ีส ำคัญ แห่ง/คร้ัง 345               345               345               345               

ควำมพึงพอใจผู้สัญจรในพ้ืนท่ี ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 

ระดับมำก-มำกท่ีสุด

รวมท้ังส้ิน บำท 28,436,430    -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 28,436,430     

เงินนอกงบประมำณ บำท

งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล – รหัส 1300008

ตรอก ซอย ตลำดสด ริมถนน บ้ำนริมคลองโดยทำงน้ ำ และบริกำรสูบส่ิงปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ำยไปยังศูนย์ก ำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ” 

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จัดเก็บมูลฝอย ตัน 16,566           16,566           16,566           16,566           

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

บริกำรดูดไขมัน ลบ.ม./คร้ัง 567               619               649               867               

จ ำนวนรถสูบส่ิงปฏิกูล และดูดไขมัน คัน/คัน 3/1 3/1 3/1 3/1

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 

ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร ดูดไขมัน ร้อยละ 90                 90                 90                 90                 

ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

รวมท้ังส้ิน บำท 43,384,230    -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 43,384,230     

เงินนอกงบประมำณ บำท

กิจกรรมหลัก : กวำด ล้ำง ท ำควำมสะอำดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนท่ีเขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ำยต่ำง ๆ สถำนท่ีส ำคัญ และสถำนท่ีจัดงำน

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีอยู่อำศัย พ้ืนท่ีประกอบพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม มีควำมสะอำดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีกำรเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตำมบ้ำน

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ถนนและพ้ืนท่ีสัญจรมีควำมสะอำด ปรำศจำกมูลฝอย โดยจัดให้มีกำรกวำด ท ำควำมสะอำดถนน บำทวิถี สะพำนลอยคนเดินข้ำม
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งำนดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอำคันตุกะ และในวันส ำคัญต่ำงๆ ให้บริกำรตัดแต่งต้นไม้แก่ประชำชน ส่วนรำชกำรท่ีร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่ำบริกำร ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้ ตร.ม. 16,480           16,480           16,480           16,480           

ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ต้น 9,640             9,640             9,640             9,640             

รดน้ ำ ลบ.ม. 70,000           70,000           70,000           70,000           

ให้บริกำรตัดแต่งต้นไม้ รำย 107               107               107               107               

ให้บริกำรตกแต่งสถำนท่ี คร้ัง -                -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บำท 42,572,540    -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 42,572,540     

เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีเขตมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำมร่มร่ืน มีสภำพแวดล้อมท่ีดี โดยจัดให้มีกำรดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกำะกลำง และต้นไม้ริมทำงเท้ำ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้ , เพำะช ำและตกแต่งสถำนท่ี , บริกำรรถน้ ำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยเทศกิจ

กำรควบคุม ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง กำรส่งเสริมดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน งำนนิติกำรท่ัวไป 

งำนเก่ียวกับคดี กำรส่งเสริมสนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคดี "

งำนบริหำรท่ัวไปและสอบสวนด ำเนินคดี – รหัส 1300010

ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

ของส ำนักงำนเขตในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนนิติกำร และสอบสวนด ำเนินคดี ผู้กระท ำผิด ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ตรวจนิติกรรมสัญญำ เร่ือง 25                 25                 25                 25                 

สอบสวนด ำเนินคดี คดี/รำย 800               800               800               800               

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ (รถยนต์) คัน/คร้ัง 7/24 7/24 7/24 7/24

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ (จักรยำนยนต์) คัน/คร้ัง 10/24 10/24 10/24 10/24

รวมท้ังส้ิน บำท 5,526,460      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 5,526,460       

เงินนอกงบประมำณ บำท

งำนตรวจและบังคับใช้กฎหมำย – รหัส 1300011

ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยตำมข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติกำรออกตรวจพ้ืนท่ี ตักเตือน จับกุมในกรณีท่ีพบผู้กระท ำควำมผิด 

ให้บริกำรและปฏิบัติกำรพิเศษในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจร ดูแลควำมปลอดภัย ตรวจพ้ืนท่ีจุดเส่ียงภัย ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ตรวจและปฏิบัติกำร ช่ัวโมง/คน 11/1 11/1 11/1 11/1

ดูแลพ้ืนท่ีผ่อนผันเพ่ือท ำกำรค้ำในท่ีสำธำรณะ จุด/รำย -                -                -                -                

ตรวจสอบ/ด ำเนินกำรแก้ไข เร่ือง 100               100               100               100               

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจควำมปลอดภัยของชุมชน/จุดเส่ียง จุด/รำย -                -                -                -                

สนับสนุนด้ำนกำรจรำจร ช่ัวโมง/คน 4/8 4/8 4/8 4/8

ปฏิบัติตำมนโยบำย ช่ัวโมง/คน -                -                -                -                

รวมท้ังส้ิน บำท 9,267,340      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 9,267,340       

เงินนอกงบประมำณ บำท

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป , จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับเขต , สอบสวนด ำเนินคดี

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้เขตพ้ืนท่ีมีควำมเป็นระเบียบ น่ำอยู่อำศัย จัดระเบียบกำรท ำกิจกรรมและกำรใช้ท่ีสำธำรณะของผู้ประกอบกำรค้ำ หำบเร่ และแผงลอย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับกำร , บริกำรและปฏิบัติกำรกิจกำรพิเศษ , ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

"มีภำรกิจเก่ียวกับกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร และกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยเทศกิจ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ฝ่ำยโยธำ

กำรอนุญำตตัดคันหินทำงเท้ำ กำรพิจำรณำอนุญำตกระท ำกำรต่ำง ๆ ในท่ีสำธำรณะของหน่วยงำนสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรก่อสร้ำงหรือเช่ือมถนน ตรอก  

ซอย กำรดูแลรักษำท่ีสำธำรณะและท่ีของเอกชนท่ียินยอมให้ประชำชนใช้สอยร่วมกัน กำรบ ำรุงดูแลรักษำ คู คลอง ทำงหรือท่อระบำยน้ ำ สะพำนข้ำมคลอง 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม ควบคุมอำคำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย กำรประกำศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพำะกิจ กำรตรวจสอบและควบคุมกำรใช้ประโยชน์

ท่ีดิน ให้เป็นตำมพระรำชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหำนคร "

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยโยธำ – รหัส 1300012

ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำร ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ /ร้องเรียน เร่ือง 252               252               252               252               

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ  คัน 13                 14                 14                 14                 

ส ำรวจ ออกแบบ ประมำณรำคำ ควบคุม โครงกำร 5                  6                  6                  7                  

รวมท้ังส้ิน บำท 3,898,460      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 3,898,460       

เงินนอกงบประมำณ บำท

"มีภำรกิจเก่ียวกับกำรก่อสร้ำง กำรซ่อมแซม และกำรปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทำงเท้ำ ผิวจรำจร ส่ิงสำธำรณประโยชน์และสะพำนคนเดินข้ำม 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยโยธำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป , ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ , ส ำรวจ ออกแบบ ประมำณรำคำ และควบคุมโครงกำร

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งำนอนุญำตก่อสร้ำง ควบคุมอำคำรและผังเมือง – รหัส 1300013

ศักยภำพของพ้ืนท่ี ไม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่ำงมีแบบแผน เพ่ือให้อำคำรสำธำรณะท่ีเข้ำเกณฑ์ควบคุมมีมำตรฐำนและควำมปลอดภัยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ดูแลท่ีสำธำรณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ ำหรือเปล่ียนแปลงสภำพ ”    

ตรวจสอบท่ีสำธำรณะ

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

พิจำรณำอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร รำย 350               300               340               340               

ดัดแปลง ร้ือถอนอำคำร

ตรวจสอบด้ำน ควำมปลอดภัยอำคำร อำคำร 7                  7                  7                  7                  

9 ประเภท

พิจำรณำอนุญำตดัดแปลงร้ือถอนอำคำร รำย 4                  4                  4                  4                  

พิจำรณำอนุญำตตัดคันหิน ทำงเท้ำ รำย 15                 10                 10                 10                 

เช่ือมท่อเช่ือมทำง/ถมดิน/ขุดดิน

ตรวจสอบ/แก้ไข เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน คร้ัง 10                 8                  8                  10                 

ระวังแนวเขตและตรวจสอบท่ีสำธำรณะ คร้ัง 140               150               150               150               

รวมท้ังส้ิน บำท 5,343,720      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 5,343,720       

เงินนอกงบประมำณ บำท

กิจกรรมหลัก : อนุญำตและควบคุมกำรก่อสร้ำง , ตรวจสอบและควบคุมกำรใช้อำคำร , บังคับใช้กฎหมำยอำคำร , อนุญำตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ ,

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือให้ส่ิงก่อสร้ำงมีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้กำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของเมืองสอดคล้องกับ
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งำนบ ำรุงรักษำซ่อมแซม – รหัส 1300014

ดูแลซ่อมแซมบ ำรุงรักษำป้ำยช่ือถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภำพท่ีดี ใช้กำรได้ ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ซ่อมแซมผิวจรำจร ทำงเท้ำ คร้ัง 70                 70                 70                 70                 

ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ จุด 800               800               900               900               

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ ป้ำยบอกช่ือซอย คลอง จุด 13                 20                 18                 18                 

ถนน และกระจกโค้ง และสัญญำณจรำจร

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรกล คร้ัง 30                 31                 31                 32                 

เคร่ืองสูบน้ ำ ยำนพำหนะ

ด ำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, เร่ือง 150               150               150               150               

ร้องเรียน

รวมท้ังส้ิน บำท 16,173,320    -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 16,173,320     

เงินนอกงบประมำณ บำท

งำนระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม – รหัส 1300015

ควำมเดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชน ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีกำรระบำยน้ ำจำกแหล่งก ำเนิด ไปสู่

โรงบ ำบัดหรือสู่แหล่งน้ ำผิวดินผ่ำนระบบท่อระบำยน้ ำ ระบบรวบรวมน้ ำเสีย คลอง  บึงรับน้ ำ ระบบบังคับน้ ำ อุโมงค์ระบำยน้ ำ ระบบบ่อสูบน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วม

และบ ำรุงรักษำระบบท่อระบำยน้ ำ ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

เปล่ียนฝำท่อระบำยน้ ำ ฝำ 200               200               200               200               

ล้ำงท ำควำมสะอำด ระบบท่อระบำยน้ ำ เมตร 45,000           45,000           4,500             45,000           

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทำงน้ ำไหล ตร.ม. 105,000         105,000         105,000         105,000         

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม. 4,511             5,000             5,000             5,000             

ด ำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, เร่ือง 85                 90                 90                 90                 

ร้องเรียน

ควำมพึงพอใจผู้ใช้ทำงสัญจร/ ร้อยละ 85                 90                 90                 90                 

จุดอ่อนน้ ำท่วม ในระดับมำก -มำกท่ีสุด

รวมท้ังส้ิน บำท 12,172,700    -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 12,172,700     

เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้น้ ำฝน น้ ำปล่อยท้ิงจำกบ้ำนเรือน อำคำร และน้ ำปล่อยท้ิงจำกแหล่งอ่ืน ๆ ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และบรรเทำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปล่ียนฝำท่อระบำยน้ ำ , ท ำควำมสะอำดและขุดลอกท่อระบำยน้ ำ , ท ำควำมสะอำดและขุดลอกคลอง , สูบระบำยน้ ำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือดูแลซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทำงเท้ำและพ้ืนผิวถนนสำยรองให้อยู่ในสภำพท่ีดี เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถใช้สัญจรได้อย่ำงสะดวก ปลอดภัย

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจรำจรด้วยแอลฟัลต์ , ซ่อมแซมทำงเท้ำและป้ำย , บ ำรุงรักษำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ , บ ำรุงรักษำ/บริกำรเคร่ืองจักรกล

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม

และประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยด้ำนวัฒนธรรม นันทนำกำรและกำรท่องเท่ียว และเครือข่ำยประชำสังคม "

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยพัฒนำชุมชน – รหัส 1300016

ประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำร ”

และให้ค ำปรึกษำ, ส ำรวจและเย่ียมชุมชน

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) รำยกำร -                -                -                -                

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง 5                  5                  5                  5                  

บริกำรจดแจ้งทำงทะเบียน รำย 1,700             1,870             2,000             2,200             

จ่ำยเบ้ียผู้พิกำร รำย 1,500             1,650             1,800             2,000             

จ่ำยเบ้ียผู้สูงอำยุ รำย 15,000           16,500           18,200           20,000           

จ่ำยกำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุตำมประเพณี รำย 30                 35                 40                 45                 

จ่ำยโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเล้ียงดู รำย 160               175               190               210               

เด็กแรกเกิด

จัดประชุมคณะกรรมกำรสภำเยำวชนเขต คร้ัง 2                  2                  2                  2                  

จัดประชุมแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คร้ัง 4                  4                  4                  4                  

รวมท้ังส้ิน บำท 3,286,400      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 3,286,400       

เงินนอกงบประมำณ บำท

"มีภำรกิจเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ท้ังทำงด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม อนำมัย และคุณภำพชีวิต รวมถึงสนับสนุน

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคมให้เป็นไปอย่ำงมี

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป , ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ , บริกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร , ทะเบียนและรับจดแจ้ง , ประสำนงำน

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งำนพัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม – รหัส 1300017

เด็กและเยำวชนได้แลกเปล่ียนควำมรู้ และประสบกำรณ์ เตรียมควำมพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ส ำหรับกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำภำคบังคับ รวมท้ังส่งเสริม

กำรออกก ำลังกำย เล่นกีฬำและแหล่งค้นหำควำมรู้ ”

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน, บ้ำนหนังสือ, กิจกรรมลำนกีฬำ, สอนแอโรบิค

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชน 18                 18                 18                 18                 

จ ำนวนลำนกีฬำในพ้ืนท่ี แห่ง 22                 22                 22                 22                 

จ ำนวนสมำชิกสภำเยำวชน คน 50                 50                 50                 50                 

ผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รำย -                -                -                -                

ประชุมคณะกรรมกำรชุมชน คร้ัง 12                 12                 12                 12                 

ส ำรวจและตรวจเย่ียมชุมชน คร้ัง 18                 18                 18                 18                 

ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน แห่ง 2                  2                  2                  2                  

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย คน 58,000           58,000           58,000           58,000           

ผู้ใช้บริกำรบ้ำนหนังสือ คน 1,500             1,500             1,500             1,500             

ผู้ใช้บริกำรลำนกีฬำ คน 243,900         242,900         242,900         242,900         

ผู้สมัครเรียนฝึกวิชำชีพ รำย 100               100               100               100               

จัดกิจกรรมวันส ำคัญและส่งเสริม คร้ัง 4                  4                  4                  4                  

วัฒนธรรมประเพณี

อนุมัติโครงกำรท่ีขอใช้เงินกองทุน โครงกำร 13                 13                 13                 13                 

หลักประกันสุขภำพ กทม .

ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออมครอบครัว รำย 800               800               800               800               

และแก้ไขปัญหำหน้ีสิน

ด ำเนินกำรขับเคล่ือน ด้ำนยำเสพติด คร้ัง 17                 17                 17                 17                 

ด ำเนินกำรกองทุนสวัสดิกำรกองทุน กองทุน 1                  1                  1                  1                  

รวมท้ังส้ิน บำท 19,198,300    -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 19,198,300     

เงินนอกงบประมำณ บำท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำชุมชน ตระหนักถึงคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

กิจกรรมหลัก : พัฒนำศักยภำพชุมชน , สภำเยำวชนกรุงเทพมหำนคร , ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน , จัดกิจกรรมวันส ำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ,



 

435

ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล

และสะสมอำหำร กำรสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม กำรสุขำภิบำลท่ัวไปให้ได้มำตรฐำนทำงสุขำภิบำลและถูกสุขลักษณะ กำรออกใบอนุญำตสถำนประกอบกำร 

สุสำนและฌำปนสถำน"

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล – รหัส 1300018

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนธุรกำรท่ัวไป 

ใบอนุญำตและหนังสือรับรองกำรแจ้งตำม พรบ .กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจ ำตัวสัตว์เล้ียง ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง 380               420               460               505               

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ คัน 5                  5                  5                  5                  

งำนกำรออก/ต่อใบอนุญำต/หนังสือรับรอง ฉบับ 350               367               385               408               

กำรแจ้งตำม พรบ.กำรสำธำรณสุข

และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำร

จดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจ ำตัว

สัตว์เล้ียง

รวมท้ังส้ิน บำท 2,174,730      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 2,174,730       

เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำลให้เป็นไป

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป , ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

"มีภำรกิจเก่ียวกับกำรสุขำภิบำลอำหำร  กำรสุขำภิบำลสถำนท่ีและกำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  กำรสุขำภิบำลตลำด สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร 
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งำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม – รหัส 1300019

สถำนท่ีประกอบอำหำรได้มำตรฐำนผ่ำนเกณฑ์ด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ผู้สัมผัสอำหำรมีจิตส ำนึกในกำรประกอบ ปรุงและจ ำหน่ำยอำหำรท่ีถูกสุขลักษณะ 

ผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกซ้ืออำหำรให้ถูกสุขลักษณะ ลดควำมเส่ียงภัยอันตรำยท่ีเกิดจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย ประชำชนมีสุขอนำมัยท่ีดี

ปลอดภัยจำกโรคและส่ิงคุกคำมท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอันเกิดจำกปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองสลำกอำหำร เคร่ืองช่ัง ตวง วัด 

สถำนท่ีจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์และบุหร่ี ป้องกันกำรแพร่โรคพิษสุนัขบ้ำ อันเกิดจำกกำรเล้ียงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถำนท่ีเล้ียง รวมท้ังปัญหำคุณภำพน้ ำ

ในแหล่งน้ ำสำธำรณะและประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละพ้ืนท่ี ”

กฎหมำยสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

กำรตรวจสุขลักษณะสถำนท่ีจ ำหน่ำย คร้ัง 285               315               345               380               

อำหำร สถำนท่ีสะสมอำหำร ตลำด

แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร

กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร คร้ัง 285               315               345               380               

(ตรวจคุณภำพอำหำร+เก็บตัวอย่ำงอำหำร

ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมำตรฐำน

อำหำรปลอดภัยของกรุงเทพมหำนคร )

กำรตรวจสุขลักษณะสถำนประกอบกำร คร้ัง 150               155               164               173               

ท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพใน 13 กลุ่มกิจกำร

146 ประเภท

กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังด้ำนส่ิงแวดล้อม คร้ัง 150               155               164               173               

ท้ังในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน เช่น 

สำรเคมีร่ัว กำรท ำงำนผิดกฎหมำย

กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัย คร้ัง 150               155               164               173               

และควำมปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกำร 

พนักงำน คนงำน

ตรวจสอบ/ด ำเนินกำรแก้ไข คร้ัง 380               420               460               505               

ข้อร้องเรียน/เหตุร ำคำญ

พิจำรณำออก/ต่ออำยุ ใบอนุญำตจัดต้ัง รำย 42                 44                 46                 50                 

สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร สะสมอำหำร 

(พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.)

พิจำรณำออก/ต่ออำยุใบอนุญำตสถำน รำย 150               155               164               173               

ประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

ตรวจคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะ คร้ัง 5                  5                  5                  50                 

รวมท้ังส้ิน บำท 3,719,690      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 3,719,690       

เงินนอกงบประมำณ บำท

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญำต, ลงพ้ืนท่ีตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพ้ืนท่ีตรวจตำมแผน , ส่งเสริมควำมรู้ผู้สัมผัสอำหำร , ด ำเนินกำรบังคับใช้

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชำชนได้บริโภคอำหำรปรุงส ำเร็จท่ีปลอดภัยปรำศจำกกำรปนเป้ือนสำรเคมีอันตรำยและเช้ือโรคในระบบทำงเดินอำหำร
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งำนป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

และหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดโรคติดต่อตำมฤดูกำล โรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเข้ำสู่ระบบกำรรักษำ ” 

จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป , ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

กำรตรวจสุขลักษณะสุสำน ฌำปนสถำน คร้ัง 1                  1                  1                  1                  

กำรตรวจสอบสถำนท่ีเล้ียงสัตว์ คร้ัง 6                  6                  6                  6                  

และปล่อยสัตว์

รณรงค์ ก ำจัดและท ำลำยแหล่ง  ลูกน้ ำยุงลำย คร้ัง 600               630               660               700               

ลงพ้ืนท่ีฉีดพ่นหมอกควันก ำจัดยุง คร้ัง 960               1,000             1,050             1,100             

ลงพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน  ท ำหมัน จับสุนัข คร้ัง 2                  3                  3                  4                  

รณรงค์ป้องกันกำรติดเช้ือเอดส์ คร้ัง 2                  2                  3                  3                  

และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

ตรวจสอบ แนะน ำ และประชำสัมพันธ์ คร้ัง 540               567               595               624               

เพ่ือควบคุมโรคติดต่อตำมสถำนกำรณ์

และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเร่ืองร้องเรียน

รวมท้ังส้ิน บำท 2,904,840      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 2,904,840       

เงินนอกงบประมำณ บำท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรแพร่โรค เหตุเดือดร้อนร ำคำญ และควำมไม่ปลอดภัยท่ีเกิดจำกเมลงและสัตว์น ำโรค รวมท้ังให้ประชำชนรู้จักป้องกันตนเอง

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพำหะและแหล่งน ำโรค , รณรงค์กำรก ำจัดและควบคุมลูกน้ ำยุงลำย ,  รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตำมฤดูกำล , ประสำนกำรฉีดวัคซีน/ท ำหมัน/
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ฝ่ำยกำรศึกษำ 

โดยมีภำรกิจหลักด้ำนกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร และกำรแจ้งเด็กเข้ำเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ และมีภำรกิจสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 

กำรบริหำรงำนบุคคลและบริหำรงำนท่ัวไป รวมท้ังกำรดูแลศูนย์วิชำกำรเขต "

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ – รหัส 1300021

ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนธุรกำรตลอดจนเพ่ือให้

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ มีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกันนโยบำยผู้บริหำร และเด็กท่ีมีอำยุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ำรับกำรศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ”

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จัดประชุมครู จัดท ำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตำมเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ำรับกำรศึกษำ และจัดหำสถำนศึกษำให้แก่เด็กครบเกณฑ์

ด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ 

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง -                -                - -                

จัดประชุมภำยในฝ่ำยกำรศึกษำและ คร้ัง 12                 12                 12                 12                 

โรงเรียนในสังกัด ตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ

โรงเรียนท่ีอยู่ในควำมดูแล โรงเรียน 7                  7                  7                  7                  

จ ำนวนนักเรียน คน 6,800             6,900             7,000             7,100             

ตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ คร้ัง 5                  5                  5                  5                  

รวมท้ังส้ิน บำท 8,949,020      -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 8,949,020       

เงินนอกงบประมำณ บำท

"มีภำรกิจเก่ียวกับส่งเสริมสนับสนุนและประสำนในเชิงนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป , ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ , บริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ กำรตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ กำรจัดประชุม

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งำนงบประมำณโรงเรียน – รหัส 1300022

อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และประสบควำมส ำเร็จตำมเกณฑ์กำรศึกษำท่ีต้ังไว้ เพ่ือพัฒนำ ติดตำมและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคกำรสอน ท้ังท่ีมีอยู่แล้ว

และท่ีปรับปรุงใหม่ ให้สำมำรถบรรลุมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือทำงสวัสดิกำรตำมควำมจ ำเป็น และได้ท ำกิจกรรมเสริม

หลักสูตรซ่ึงเป็นกำรช่วยให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำทำงสังคมและจิตใจตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้  เพ่ือบ ำรุงรักษำสถำนศึกษำให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัย

และใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน  ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

นักเรียนอนุบำล-ป.6 คน 5,000             5,000             5,100             5,100             

นักเรียน ม.1-ม.3 คน 1,300             1,400             1,400             1,500             

นักเรียน ม.4-ม.6 คน 500               500               500               500               

สอนว่ำยน้ ำ คน 700               700               700               700               

อบรมนำยหมู่ลูกเสือ และยุวกำชำด คน 80                 80                 80                 80                 

สนับสนุนอำหำรกลำงวันของนักเรียนมัธยม ม้ือ 200               200               200               200               

สนับสนุนอำหำรเช้ำ ม้ือ 200               200               200               200               

อำคำรเรียนท้ังส้ิน หลัง 29                 29                 29                 29                 

พ้ืนท่ีโรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ม. 16,878           16,878           16,878           16,878           

รวมท้ังส้ิน บำท 60,612,000    -               -               -               

เงินงบประมำณ บำท 60,612,000     

เงินนอกงบประมำณ บำท

กิจกรรมหลัก : จัดกำรสอน, สนับสนุนกำรสอนและพัฒนำวิชำชีพครู , สนับสนุนนักเรียนและพัฒนำผู้เรียน , บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรสอนท่ีได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรท่ีสถำนศึกษำก ำหนด อันเป็นกำรสนับสนุนให้นักเรียนน ำศักยภำพท่ีมีอยู่มำใช้ได้
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. รำยละเอียดงบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย

งำน: อ ำนวยกำรและบริหำรส ำนักงำนเขต บำท

1. งบบุคลำกร บำท

    1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 8 อัตรำ 2,901,400     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 174,080       บำท

01106-1  เงินประจ ำต ำแหน่ง 101,760       บำท

01107-1  ค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับข้ำรำชกำร 118,560       บำท

    1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 452,400       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 27,160         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ 11,320         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ 7,000           บำท

    1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 90,240         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับลูกจ้ำงช่ัวครำว 5,760           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับลูกจ้ำงช่ัวครำว 19,200         บำท

    1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,760           บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 9,100           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

    2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

         2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

         2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำ

ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ฯลฯ

5,188,398             

4,139,198             

298,298               

3,157,900             

9,250,738                      

3,923,740             

3,295,800             

497,880               

115,200               

14,860                 
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         2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว และงำนสวน

ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

    2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05148-2 (1) เก้ำอ้ีท ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช ำนำญงำน, 

    อำวุโส, ช ำนำญกำร 8 ตัว 22,400         บำท

05152-3 (2) เคร่ืองโทรศัพท์ 4 เคร่ือง 5,200           บำท

05218-1 (3) เคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 

    300x400 จุดต่อตำรำงน้ิว 1 เคร่ือง 111,000       บำท

138,600               

138,600               

138,600               

683,000               

1,049,200             
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งำน: ปกครอง บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 11 อัตรำ 4,352,100     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 261,120       บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 152,640       บำท

01107-1 ค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับข้ำรำชกำร 177,840       บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 4 อัตรำ 678,600       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 40,740         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ 16,980         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ 10,500         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 135,360       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวส ำหรับลูกจ้ำงช่ัวครำว 8,640           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพช่ัวครำวส ำหรับลูกจ้ำงช่ัวครำว 28,800         บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8,640           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

        ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

    2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

3. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท

07110-1 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรสนับสนุนกิจกำรอำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 352,000       บำท

1,573,800             

352,000               

746,820               

172,800               

8,640                   

1,662,902             

89,102                 

89,102                 

7,886,862                      

5,871,960             

4,943,700             
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งำน: บริหำรท่ัวไปและบริกำรทะเบียน บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 16 อัตรำ 6,033,000     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 362,000       บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 42,000         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 1 อัตรำ 240,000       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 14,400         บำท

   1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 1,200           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

   2.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ค่ำซ่อมแซม

ยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

   2.3 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมัน

หล่อล่ืน ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

757,800               

354,000               

229,300               

174,500               

7,450,400                      

6,692,600             

6,437,000             

254,400               

1,200                   

757,800               
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งำน: บริหำรท่ัวไปและบริหำรกำรคลัง บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 13 อัตรำ 3,687,300     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 221,200       บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 42,000         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 543,700       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 32,600         บำท

   1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 98,700         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 2,600           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

        2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

        2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ค่ำซ่อมแซม

ยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

        2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

   2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน ค่ำไปรษณีย์

199,800               

323,500               

95,000                 

3,950,500             

576,300               

101,300               

899,200               

804,200               

280,900               

5,532,700                      

4,628,100             
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3. งบลงทุน บำท

    ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

    ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05149-1 เก้ำอ้ีท ำงำนระดับช ำนำญกำรพิเศษ, อ ำนวยกำรต้น 1 ตัว 5,400           บำท

5,400                   

5,400                   

5,400                   
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งำน: บริหำรท่ัวไปและจัดเก็บรำยได้ บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 10 อัตรำ 3,627,800     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 217,800       บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 42,000         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 1 อัตรำ 279,400       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 16,800         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 112,800       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 7,200           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 24,000         บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 7,200           บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 2,400           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

        2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

        2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ค่ำซ่อมแซม

ยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

        2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

9,600                   

1,754,700             

415,400               

72,000                 

192,600               

150,800               

6,117,610                      

4,337,400             

3,887,600             

296,200               

144,000               
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   2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510         บำท

1,339,300             

25,510                 

25,510                 

25,510                 
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยรักษำควำมสะอำด บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 860,740       บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 51,660         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 8,400           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 1,760           บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 520             บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 43 อัตรำ 8,967,580     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 427,480       บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 143,840       บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 74,460         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 31 อัตรำ 3,259,960     บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 460,060       บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 744,000       บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 223,200       บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 106,600       บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 75,600         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

   2.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

783,180               

778,000               

923,080               

9,613,360             

4,464,020             

405,400               

10,433,780           

10,433,780           

26,002,670                     

15,405,860           
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   2.3 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงำน ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

ค่ำวัสดุป้องกันอุบัติภัย ฯลฯ

3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05105-3 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

    (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

    ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020         บำท

05105-4 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

    ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 24,510         บำท

05203-1 (3) เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 

    ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500         บำท

8,872,600             

163,030               

163,030               

163,030               
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งำน: กวำดท ำควำมสะอำดท่ีและทำงสำธำรณะ บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 3 อัตรำ 1,291,110     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 77,490         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 12,600         บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 2,640           บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 780             บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 65 อัตรำ 13,451,370   บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 641,220       บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 215,760       บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 111,690       บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 46 อัตรำ 4,889,940     บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 690,090       บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,116,000     บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 334,800       บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 113,400       บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

    ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

    2.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

    2.2 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุในกำรรักษำควำมสะอำด

5,487,540             

5,487,540             

4,960,140             

527,400               

28,436,430                     

22,948,890           

1,384,620             

14,420,040           

6,696,030             

448,200               
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งำน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 6 อัตรำ 2,151,850     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 129,150       บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 21,000         บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 4,400           บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 1,300           บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 107 อัตรำ 22,418,950   บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 1,068,700     บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 359,600       บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 186,150       บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 78 อัตรำ 8,149,900     บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,150,150     บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,860,000     บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 558,000       บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 189,000       บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี

เก็บขนมูลฝอย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเก็บขนส่ิงปฏิกูล

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล

   2.2 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล

5,052,680             

2,307,700             

24,033,400           

11,160,050           

747,000               

5,136,080             

5,136,080             

43,384,230                     

38,248,150           

83,400                 
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งำน: ดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 2 อัตรำ 324,300       บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 19,500         บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 7,300           บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 2,200           

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 75 อัตรำ 15,903,300   บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 689,400       บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 185,100       บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 89,800         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 62 อัตรำ 6,507,700     บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 912,400       บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,484,000     บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 446,400       บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 98,200         บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 175,600       บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

        2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

        2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนดูแลและบ ำรุงรักษำ

ต้นไม้ ฯ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ฯลฯ

15,500,700           

1,513,100             

11,604,600           

26,845,200           

353,300               

16,867,600           

8,904,100             

720,200               

15,597,700           

44,472,540                     
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        2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรปลูกและบ ำรุงรักษำต้นไม้

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

   2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไฟฟ้ำสวนสำธำรณะ ค่ำน้ ำประปำสวนสำธำรณะ

3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05199-6 (1) ป๊ัมน้ ำ ท่อขนำด 1 น้ิว 3 เคร่ือง 11,550         บำท

05122-1 (2) เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 4 เคร่ือง 38,000         บำท

05199-5 (3) ป๊ัมน้ ำ ท่อขนำด 2 น้ิว 1 เคร่ือง 6,390           บำท

05123-2 (4) เคร่ืองพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลว 

    ชนิดต้ังพ้ืน ขนำด 3.5 แรงม้ำ 1 เคร่ือง 13,700         บำท

05199-4 (5) เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 น้ิว 2 เคร่ือง 22,000         บำท

05199-7 (6) เคร่ืองย่อยก่ิงไม้ 1 เคร่ือง 38,000         บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท

07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 1,900,000     บำท

129,640               

1,900,000             

2,383,000             

129,640               

129,640               

97,000                 
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งำน: บริหำรท่ัวไปและสอบสวนด ำเนินคดี บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 4 อัตรำ 1,624,400     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 97,480         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 10 อัตรำ 2,654,840     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 159,320       บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 6,240           บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 45,120         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 9,600           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 2,880           บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,880           บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 131,300       บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำเบ้ียประชุม

   2.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

   2.3 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุส ำนักงำน

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

135,800               

585,600               

2,820,400             

57,600                 

134,180               

775,600               

775,600               

54,200                 

5,526,460                      

4,750,860             

1,738,680             
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งำน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมำย บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 7 อัตรำ 2,436,600     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 146,220       บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 25,200         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 16 อัตรำ 3,982,260     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 238,980       บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 9,360           บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 67,680         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 14,400         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 4,320           บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4,320           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

86,400                 

4,320                   

2,338,000             

2,338,000             

2,338,000             

9,267,340                      

6,929,340             

2,608,020             

4,230,600             



 

456

งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยโยธำ บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 4 อัตรำ 1,388,980     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 83,340         บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 13,440         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 13,440         บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 880             บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 180             บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 3 อัตรำ 637,700       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 38,260         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 9,140           บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 2,660           บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 3 อัตรำ 342,200       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 41,800         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 76,800         บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 23,040         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 41,600         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   2.1 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

   2.2 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุน้ ำมัน

เช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ค่ำวัสดุส ำนักงำน

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

1,185,000             

329,400               

855,600               

2,713,460             

1,500,260             

687,760               

460,800               

64,640                 

1,185,000             

3,898,460                      
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งำน: อนุญำตก่อสร้ำง ควบคุมอำคำรและผังเมือง บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 7 อัตรำ 2,777,960     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 166,680       บำท

01106-1  เงินประจ ำต ำแหน่ง 26,880         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 26,880         บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 1,760           บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 360             บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 6 อัตรำ 1,275,400     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 76,520         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 18,280         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 5,320           บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 6 อัตรำ 684,400       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 83,600         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 153,600       บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 46,080         บำท

3,000,520             

1,375,520             

921,600               

46,080                 

5,343,720                      

5,343,720             
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งำน: บ ำรุงรักษำซ่อมแซม บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 8 อัตรำ 2,777,960     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 166,680       บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 26,880         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 26,880         บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 1,760           บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 360             บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 7 อัตรำ 1,275,400     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 76,520         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 18,280         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 5,320           บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 7 อัตรำ 684,400       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 83,600         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 153,600       บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 46,080         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

   2.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ค่ำซ่อมแซมถนน ตรอก 

ซอย สะพำนและส่ิงสำธำรณประโยชน์

   2.3 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุส ำหรับหน่วยบริกำรเร่งด่วนกรุงเทพมหำนคร 

(Best) ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ค่ำวัสดุป้องกันอุบัติภัย

4,302,600             

4,302,600             

798,800               

2,250,000             

1,253,800             

16,173,320                     

5,343,720             

3,000,520             

1,375,520             

921,600               

46,080                 
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3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

05313-2 ปรับปรุงซอยศำลำธรรมสพน์ 37 4,027,000     บำท

- ร้ือถอนพ้ืน ค.ส.ล. วำงบนดิน (หนำ 10-15 ซม.) 

  พร้อมขนย้ำย เน้ือท่ีประมำณ 1,303 ตร.ม.

- สร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจรำจร

  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 ม. สองฝ่ัง ตำมแบบ มน.-03 

  ยำวประมำณ 384 ม.

- สร้ำงบ่อพักท่อระบำยน้ ำ ตำมแบบ มน.-03 

  พร้อมฝำรำงวี ตำมแบบ ท.03/41 จ ำนวน 36 แห่ง

- สร้ำงบ่อพักพร้อมประตูปิดก้ันน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำ

  ศูนย์กลำง 0.60 ม. ตำมแบบ บพ.60/49 จ ำนวน 2 แห่ง

- สร้ำงช้ันพ้ืนทำงหินคลุกบดอัดแน่น หนำเฉล่ีย 0.15 ม. 

  เน้ือท่ีประมำณ 1,303 ตร.ม.

- สร้ำงช้ันรองพ้ืนทำงใต้รำงวีหินคลุกบดอัดแน่น 

  หนำเฉล่ีย 0.15 ม. เน้ือท่ีประมำณ 194 ตร.ม.

- สร้ำงรำงวี ค.ส.ล. ส ำหรับผิวทำง หนำ 0.15 ม. 

  ตำมแบบ มน.-01 ยำวประมำณ 388 ม.

- สร้ำงผิวทำง ค.ส.ล. หนำ 0.15 ม. ตำมแบบ มท.-01 

  เน้ือท่ีประมำณ 1,303 ตร.ม.

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท

07123-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนน ตรอก 

ซอย และส่ิงสำธำรณประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหำ

ควำมเดือดร้อนของประชำชน 2,500,000     บำท

2,500,000             

4,027,000             

4,027,000             

4,027,000             
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งำน: ระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 2 อัตรำ 878,200       บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 52,700         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 28 อัตรำ 5,822,000     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 349,400       บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 100,300       บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 59,600         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 11 อัตรำ 1,147,100     บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 172,900       บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 264,000       บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 79,200         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 50,700         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

        2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำตอบแทนพิเศษลูกจ้ำงประจ ำ

        2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง

        2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ

ค่ำวัสดุอุปกรณ์บ ำรุงรักษำระบบระบำยน้ ำ (ฝำท่อ) ฯลฯ

   2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไฟฟ้ำ

1,487,600             

1,287,600             

952,400               

20,000                 

315,200               

200,000               

12,172,700                     

8,976,100             

930,900               

6,331,300             

1,584,000             

129,900               
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3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   3.1 ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05129-1 เรือไฟเบอร์กลำสเก็บขนมูลฝอย ขนำด 2x8 เมตร 

พร้อมเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือ ขนำดไม่น้อยกว่ำ

40 แรงม้ำ 1 ล ำ 900,000       บำท

   3.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

05314-3 (1) ขุดลอกคลองใหม่ 316,000       บำท

    - ขุดลอกคลองกว้ำงประมำณ 5 - 7 ม. ยำวประมำณ

      1,400 ม. ลึกจำกระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก

      เฉล่ีย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.

      ปริมำณดินประมำณ 1,344 ลบ.ม.

05314-4 (2) ขุดลอกคลองบำงตำล จำกถนนกำญจนำภิเษก

    ถึงคลองควำย 493,000       บำท

    - ขุดลอกคลองกว้ำงประมำณ 6 - 8 ม. ยำวประมำณ 

      2,800 ม. ลึกจำกระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก

      เฉล่ีย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก.

      ปริมำณดินประมำณ 3,136 ลบ.ม.

1,709,000             

1,709,000             

900,000               

809,000               
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยพัฒนำชุมชน บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 5 อัตรำ 2,230,400     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 133,800       บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 324,000       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 19,440         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 4,680           บำท

01202-2 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 9,600           บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 45,120         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 2,880           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 9,600           บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 111,480       บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 6,000           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

        2.1.1 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

        2.1.2 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

   2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ

68,700                 

295,100               

8,800                   

2,381,000             

357,720               

57,600                 

117,480               

372,600               

363,800               

3,286,400                      

2,913,800             
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งำน: พัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 8 อัตรำ 3,345,600     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 200,700       บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 25,200         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 486,000       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 29,160         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 7,020           บำท

01202-2 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 14,400         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 67,680         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 4,320           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 14,400         บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 167,220       บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

        2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำตอบแทนอำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่ำอำหำร

ท ำกำรนอกเวลำ ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบ้ำนหนังสือ

ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก

        2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ค่ำเบ้ียเล้ียงและค่ำพำหนะ

ค่ำรับรอง ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ

        2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริม (นม)

ค่ำหนังสือวำรสำรบ้ำนหนังสือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์

กำรเรียนกำรสอน ค่ำวัสดุส ำหรับบ้ำนหนังสือ

436,900               

1,500,300             

536,580               

86,400                 

167,220               

8,249,300             

8,236,100             

6,298,900             

19,198,300                     

4,361,700             

3,571,500             
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   2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ

3. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท

07199-1 (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือปฏิบัติงำน

     ด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 514,600       บำท

07199-2 (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงอำสำสมัครเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน

     ด้ำนพัฒนำสังคม 585,200       บำท

07102-1 (3)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

     ของคณะกรรมกำรชุมชน 1,290,000     บำท

07199-10 (4)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมวิชำชีพเสริมรำยได้ 80,100         บำท

07199-11 (5)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญ อนุรักษ์สืบสำน

     วัฒนธรรมประเพณี 500,000       บำท

07199-3 (6)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชน

     กรุงเทพมหำนคร 180,000       บำท

07199-4 (7)  ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ประสำนงำนธนำคำรสมอง

     ของกรุงเทพมหำนคร 10,000         บำท

07199-5 (8)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมครอบครัวรักกำรอ่ำน 40,000         บำท

07199-6 (9)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬำและลำนกีฬำ 1,799,700     บำท

07199-7 (10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 923,500       บำท

07199-8 (11) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด

      เทคโนโลยีกำรเกษตร 230,200       บำท

07199-9 (12) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 434,000       บำท

13,200                 

6,587,300             
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 711,820       บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 42,720         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 8,400           บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 382,940       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 22,980         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 12,740         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 7,580           บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 2 อัตรำ 170,260       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 21,760         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 38,400         บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11,520         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 23,400         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   2.1 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่ำรับรอง

   2.2 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ค่ำวัสดุ

ส ำนักงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

106,000               

588,700               

762,940               

426,240               

230,420               

34,920                 

694,700               

694,700               

2,174,730                      

1,454,520             
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3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510         บำท

25,510                 

25,510                 

25,510                 
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งำน: สุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 4 อัตรำ 1,423,640     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 85,440         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 4 อัตรำ 765,880       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 45,960         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 25,480         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 15,160         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 3 อัตรำ 340,520       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 43,520         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 76,800         บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 23,040         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

   2.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล

   2.3 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำตัวอย่ำงผักสด

3. งบลงทุน บำท

    ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

    ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05199-1 เคร่ืองมือตรวจวัดควำมดังเสียง 1 ชุด 272,850       บำท

272,850               

584,600               

11,700                 

533,300               

39,600                 

272,850               

272,850               

2,862,240             

1,525,880             

852,480               

460,840               

23,040                 

584,600               

3,719,690                      
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งำน: ป้องกันและควบคุมโรค บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 4 อัตรำ 1,423,640     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 85,440         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800         บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 4 อัตรำ 765,880       บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 45,960         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 25,480         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 15,160         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 3 อัตรำ 340,520       บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 43,520         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 76,800         บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 23,040         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

   ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำเบ้ียประชุม

42,600                 

42,600                 

2,904,840                      

2,862,240             

1,525,880             

852,480               

460,840               

23,040                 

42,600                 
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1  อัตรำเดิม 8 อัตรำ 1,998,540     บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 113,520       บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 25,200         บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 13,140         บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 2,580           บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 11 อัตรำ 1,664,640     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 99,900         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 72,360         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 62,580         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 19 อัตรำ 1,944,720     บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 287,280       บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 446,400       บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 138,240       บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 2,400           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

    2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

         2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

         2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

         2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุส ำนักงำน

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

13,500                 

103,300               

260,000               

8,949,020                      

6,871,500             

2,152,980             

1,899,480             

2,678,400             

140,640               

2,026,500             

376,800               
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    2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน ค่ำน้ ำประปำโรงเรียน

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05105-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020         บำท

51,020                 

51,020                 

51,020                 

1,649,700             
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งำน: งบประมำณโรงเรียน บำท

1. งบบุคลำกร บำท

   1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 6 อัตรำ 1,332,360     บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 75,680         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800         บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 8,760           บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 1,720           บำท

   1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท

01201-1 อัตรำเดิม 7 อัตรำ 1,109,760     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 66,600         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 48,240         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 41,720         บำท

   1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 13 อัตรำ 1,296,480     บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 191,520       บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 297,600       บำท

   1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 92,160         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท

   2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

        2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำนิตยภัต ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

        2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหำนคร ค่ำจ้ำงเหมำยำมรักษำควำมปลอดภัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ค่ำซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ

3,396,500             

12,696,600           

1,435,320             

1,266,320             

1,785,600             

92,160                 

17,660,100           

16,560,300           

60,612,000                     

4,579,400             
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       2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบำล

ค่ำเคร่ืองหมำยสัญลักษณ์ของสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร

ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรสอน (โครงกำรขยำยโอกำสฯ) ฯลฯ

   2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท

ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน ค่ำน้ ำประปำโรงเรียน

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน บำท

   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

   3.1 ค่ำครุภัณฑ์ บำท

โรงเรียนวัดปุรณำวำส

05198-2 (1) เคร่ืองขัดพ้ืน 1 เคร่ือง 22,700         บำท

โรงเรียนคลองทวีวัฒนำ

05104-8 (2) พัดลมไอน้ ำ ขนำด 24 น้ิว 2 เคร่ือง 35,200         บำท

05104-9 (3) พัดลมโคจรติดเพดำน ขนำด 16 น้ิว 30 เคร่ือง 30,000         บำท

   3.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

05304-16 (1)  ปรับปรุงโรงเรียนคลองบำงพรหม 475,000       บำท

      ปรับปรุงหลังคำอำคำรเรียน 4 (5 ช้ัน)

     - ติดต้ังหลังคำแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยำวต่อเน่ือง 

       หนำไม่น้อยกว่ำ 0.5 มม. รวมชำยคำช้ันล่ำง

       และช้ันหลังคำ พร้อมร้ือแผ่นกระเบ้ืองหลังคำเดิม 

       พ้ืนท่ีประมำณ 545 ตร.ม.

     - เปล่ียนครอบสันหลังคำแผ่นเหล็กรีดลอน 

       กว้ำง 0.30 ม. ยำวประมำณ 198 ม.

     - ทำสีกันสนิมและสีน้ ำมันโครงเหล็กหลังคำท้ังหมด

       พ้ืนท่ีประมำณ 178 ตร.ม.

     - ติดต้ังปิดลอนและเชิงชำยไม้ส ำเร็จรูปพร้อมทำสี

       รวมยำวประมำณ 273 ม.

87,900                 

974,000               

467,200               

1,099,800             

1,061,900             

1,061,900             
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05304-20 (2)  ปรับปรุงโรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม 499,000       บำท

      ปรับปรุงหลังคำและฝ้ำเพดำน อำคำรเทพผดุงพร (4 ช้ัน)

     - ติดต้ังหลังคำแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยำวต่อเน่ือง 

       หนำไม่น้อยกว่ำ 0.5 มม. พร้อมร้ือแผ่นกระเบ้ืองหลังคำเดิม 

       พ้ืนท่ีประมำณ 280 ตร.ม.

     - ติดต้ังหลังคำแผ่นเหล็กรีดลอนโครงเคร่ำเหล็กคลุมกันสำด

       ตลอดแนว ยำวประมำณ 28 ม. ตำมแบบท่ีก ำหนด

       พ้ืนท่ีประมำณ 56 ตร.ม.

     - เปล่ียนครอบสันหลังคำ กว้ำง 0.30 ม. ยำวประมำณ 28 ม.

     - ทำสีกันสนิมและสีน้ ำมันโครงเหล็กหลังคำท้ังหมด

       พ้ืนท่ีประมำณ 118 ตร.ม.

     - ติดต้ังปิดลอนกันนกและเชิงชำยไม้ส ำเร็จรูปพร้อมทำสี

       ยำวประมำณ 56 ม.

     - ติดต้ังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พับครอบปีกนก ค.ส.ล.

       ท้ัง 2 ด้ำน ตำมแบบ ยำวประมำณ 20 ม.

     - ก่อบล็อกช่องลมบนคำนกันสำดด้ำนในใต้หลังคำ

       ท้ัง 2 ด้ำน ยำวประมำณ 56 ม.

     - เปล่ียนฝ้ำเพดำนยิปซ่ัมบอร์ด หนำ 9 มม. ฉำบเรียบ

       เคร่ำเหล็กชุบสังกะสีทุกระยะ 60 ซม. พร้อมทำสีน้ ำ

       พลำสติก (รวมท้องพ้ืนกันสำด) และร้ือขนท้ิงของเดิม

       พ้ืนท่ีประมำณ 266 ตร.ม.

    - ร้ือและติดต้ังกลับดวงโคมไฟและพัดลมเดิม 

      รวมจ ำนวน 31 ชุด

    - ร้ือและติดต้ังกลับชุดโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด

4. งบเงินอุดหนุน บำท

06104-1 (1)  ทุนอำหำรกลำงวันนักเรียน 12,812,200   บำท

06199-1 (2)  ค่ำอำหำรเช้ำของนักเรียนในโรงเรียน

     สังกัดกรุงเทพมหำนคร 20,184,000   บำท

32,996,200           
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5. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท

07103-1 (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือสำมัญ 

     สำมัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ำหน่วยยุวกำชำด 56,500         บำท

07199-1 (2)  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 5,000           บำท

07124-1 (3)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำร

     สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 68,100         บำท

07109-1 (4)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน

     ศูนย์วิชำกำรเขต 27,400         บำท

07125-1 (5)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำประธำนกรรมกำรเครือข่ำย

     ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนำโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 17,000         บำท

07126-1 (6)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน

     สร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือกำรเรียนรู้ 93,700         บำท

07106-2 (7)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมครู 9,900           บำท

07106-3 (8)  ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเรียนฟรี เรียนดีอย่ำงมีคุณภำพ

     โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 4,036,800     บำท

4,314,400             


