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          ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน มีพันธกิจหลักในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนผู้รับบริกำร เฝ้ำระวัง ตรวจตรำและแก้ไขจุดเส่ียงภัยท่ีอำจเกิดอันตรำยกับประชำชน ส่งเสริมให้เกิดกำรคัดแยกขยะ
มูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดเป็นกำรจัดกำรขยะต้ังแต่ต้นทำงให้เกิดกำรลดปริมำณขยะ และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 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 และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน กำรจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเก่ียวกับท่ีอยู่อำศัย กำรจัดให้มี
และบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกีฬำ กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค 
และสิทธิเสรีภำพของประชำชน กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอ่ืน ๆ กำรคุ้มครอง ดูแลบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน กำรจัดเก็บรำยได้ 
กำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครหรือกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร 
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อ ำนวยกำร
 ผู้อ ำนวยกำร 1 (1)
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร (2)

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

- ข้ำรำชกำร (18) - ข้ำรำชกำร (17) - ข้ำรำชกำร (12)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (18) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1) - ลูกจ้ำงประจ ำ (1)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (4) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยรักษำควำมสะอำด
และสวนสำธำรณะ

 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)
- ข้ำรำชกำร (12) - ข้ำรำชกำร (12) - ข้ำรำชกำร (12)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (2) - ลูกจ้ำงประจ ำ (366) - ลูกจ้ำงประจ ำ (36)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (273) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
และสวัสดิกำรสังคม

 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)  หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)
- ข้ำรำชกำร (19) - ข้ำรำชกำร (12) - ข้ำรำชกำร (12)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (50) - ลูกจ้ำงประจ ำ (5) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (21) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ฝ่ำยกำรศึกษำ
 หัวหน้ำฝ่ำย 1 (1)

- ข้ำรำชกำร (28)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (57)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (82)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง

ฝ่ำยรำยได้ ฝ่ำยเทศกิจ

ฝ่ำยโยธำ ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล
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ก) งบประมำณจ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ
(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

งบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน 461,036,385     461,036,385      

งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                  -                  

งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี -                  -                  

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 17,951,200       17,951,200       

งบประมำณส ำนักสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขต 25,672,520       25,672,520       

    504,660,105                         -       504,660,105 

ข) งบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน

งบประมำณภำรกิจประจ ำพ้ืนฐำน 460,336,385    บำท

งบประมำณภำรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์ 700,000          บำท

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ฝ่ำยปกครอง 20,702,750      -                       20,702,750      
งำนอ ำนวยกำรและบริหำรส ำนักงำนเขต 10,781,490       10,781,490       
งำนปกครอง 9,921,260         9,921,260         

ฝ่ำยทะเบียน 8,306,700        -                       8,306,700        

งำนบริหำรท่ัวไปและบริกำรทะเบียน 8,306,700         8,306,700         
ฝ่ำยกำรคลัง  5,466,720        -                       5,466,720        

งำนบริหำรท่ัวไปและบริหำรกำรคลัง 5,466,720         5,466,720         
ฝ่ำยรำยได้  9,736,520        -                       9,736,520        

งำนบริหำรท่ัวไปและจัดเก็บรำยได้ 9,736,520         9,736,520         
ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 170,017,300    -                       170,017,300    

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยรักษำควำมสะอำด 25,348,930       25,348,930       
งำนกวำดท ำควำมสะอำดท่ีและทำงสำธำรณะ 43,286,440       43,286,440       
งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล 78,410,630       78,410,630       
งำนดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว 22,971,300       22,971,300       

ฝ่ำยเทศกิจ 19,926,600      -                       19,926,600      
งำนบริหำรท่ัวไปและสอบสวนด ำเนินคดี 7,899,680         7,899,680         
งำนตรวจและบังคับใช้กฎหมำย 12,026,920       12,026,920       

ฝ่ำยโยธำ 48,501,050      -                       48,501,050      
งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยโยธำ 2,887,040         2,887,040         
งำนอนุญำตก่อสร้ำง ควบคุมอำคำรและผังเมือง 4,223,470         4,223,470         
งำนบ ำรุงรักษำซ่อมแซม 22,773,820       22,773,820       
งำนระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 18,616,720       18,616,720       

ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 28,206,265      -                       28,206,265      
งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยพัฒนำชุมชน 4,284,955         4,284,955         
งำนพัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม 23,221,310       23,221,310       
โครงกำรล่องเรือกินปู ดูวิถีชำวทะเลบำงขุนเทียน
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรล่องเรือกินปู ดูวิถีชำวทะเลบำงขุนเทียน 700,000           700,000           

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ของส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียนโดยสังเขป

ประเภทงบประมำณ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

ฝ่ำย/งำน/โครงกำร
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ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 7,328,400        -                       7,328,400        
งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 1,525,560         1,525,560         
งำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม 3,265,520         3,265,520         
งำนป้องกันและควบคุมโรค 2,537,320         2,537,320         

ฝ่ำยกำรศึกษำ 142,844,080    -                       142,844,080    
งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ 24,046,410       24,046,410       
งำนงบประมำณโรงเรียน 118,797,670     118,797,670      

461,036,385    -                       461,036,385    

ค) งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ง) งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

จ) งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563                       17,951,200       17,951,200       

เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ัง                                             

เงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับ                                                           
งวดเดือนสิงหำคม 2563

รวมงบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 17,951,200      -                       17,951,200      

รวมงบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน

รวมงบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี
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ฉ)  งบประมำณสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขต
(บำท)

ฝ่ำย/งำน/โครงกำร/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ฝ่ำยปกครอง 5,657,920        -                       5,657,920        

   งำนปกครอง

5,568,320         5,568,320         

89,600             89,600             

ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 342,500          -                       342,500          

292,500           292,500           

50,000             50,000             

ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 73,800            -                       20,000            

20,000             20,000             

53,800             53,800             

ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 664,000          -                       664,000          

งำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม

โครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหร่ี
30,000             30,000             

 โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย

 - ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย 95,900             95,900             

 - ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอำด ปลอดภัย 165,100           165,100           

งำนป้องกันและควบคุมโรค
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ

กำรแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ 373,000           373,000           
   กำรแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

ฝ่ำยกำรศึกษำ 18,934,300      -                       18,934,300      

5,402,400         5,402,400         

180,000           180,000           

314,400           314,400           

   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอนภำษำจีน

   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยโรงเรียน

    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรสอนในศูนย์ศึกษำ

      พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์

    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของเด็กและเยำวชน

    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

      และสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร

    - ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนครด้ำนกำรป้องกัน

 - ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกรุงเทพมหำนครเขตปลอดบุหร่ี

      และแก้ไขปัญหำยำและสำรเสพติด

    - ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตม่ันคง

 โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอำด ปลอดภัย

  งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล

    - ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครชักลำกมูลฝอยในชุมชน

  โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์

    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์

  งำนพัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม

    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์

      พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหำนคร

 งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ

 งำนงบประมำณโรงเรียน
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100,000           100,000           

11,112,000       11,112,000       

1,125,200         1,125,200         

444,300           444,300           

50,700             50,700             

47,300             47,300             

158,000           158,000           

25,672,520       - 25,672,520      

ช) งบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยและหมวดรำยจ่ำย 
(บำท)

ประเภทงบ
รำยจ่ำย

เงินเดือนและค่ำจ้ำง
ประจ ำ

ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ค่ำตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่ำ
สำธำรณูปโภค

ค่ำครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้ำง

เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอ่ืน รวม

งบบุคลำกร 177,470,800           54,881,100          4,795,200           237,147,100      

งบด ำเนินงำน 100,498,300        15,537,700        116,036,000      

งบลงทุน 15,134,585     15,134,585        

งบเงินอุดหนุน 67,210,400         67,210,400        

งบรำยจ่ำยอ่ืน 69,132,020               69,132,020        

รวม
งบประมำณ           177,470,800         54,881,100        105,293,500        15,537,700     15,134,585        67,210,400               69,132,020 504,660,105      

      เพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีดีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชด ำริ

รวมงบประมำณสนับสนุนส ำนักงำนเขต

    -  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรว่ำยน้ ำเป็น เล่นน้ ำได้ปลอดภัย

    - ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือกรุงเทพมหำนคร

    - ค่ำใช้จ่ำยในพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมยุวกำชำดกรุงเทพมหำนคร

    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ

   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

    - ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต

      สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
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ฝ่ำยปกครอง

งำนอ ำนวยกำรและบริหำรส ำนักงำนเขต - รหัส 1300001

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับ-ส่ง หนังสือ เร่ือง              21,196              21,196              21,196              21,196 

รับเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง                2,060                2,060                2,060                2,060 
จัดประชุมประชำคมเขต/
ประชุมอ่ืนๆ

คร้ัง

ประชำสัมพันธ์ เร่ือง                  895                  895                  895                  895 
ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำร 
สถำนท่ีของเขต

ตร.ม.                4,445                4,445                4,445                4,445 

ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบ
ทำงวินัย/ละเมิด

เร่ือง

รวมท้ังส้ิน บำท       10,745,490                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       10,745,490 
เงินนอกงบประมำณ บำท

ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565

มีภำรกิจเก่ียวกับกำรปกครอง กำรทะเบียนปกครอง กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ กำรสอบสวนรับรองบุคคล กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรเลือกต้ัง กำรท ำ
ประชำมติและประชำพิจำรณ์ กำรจัดท ำแผนพัฒนำเขต กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรบริหำรและบริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร กำรบริหำรงำนบุคคลและสวัสดิกำร
 กำรประชำสัมพันธ์ กำรรับเร่ืองร้องทุกข์ กำรส่ือสำรและรับส่งวิทยุ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ลูกเสือชำวบ้ำน สภำเขต งำนรำชกำรส่วนภูมิภำค นโยบำย
และแผนและกำรติดตำมประเมินผล งำนบริหำรท่ัวไป  งำนสำรบรรณและธุรกำร งำนช่วยอ ำนวยกำรและเลขำนุกำร งำนพิธีกำร งำนดูแลและรักษำควำมปลอดภัย
อำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะกลำง งำนรำชกำรประจ ำท่ัวไปของส ำนักงำนเขต

วัตถุประสงค์ : “เพ่ืออ ำนวยกำร ส่ังกำรส ำนักงำนเขต ด ำเนินงำนเก่ียวกับส่วนรำชกำรอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย และปฏิบัติงำนร่วมกับ
หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรับผิดชอบทำงวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ประชำสัมพันธ์และรับเร่ืองร้องทุกข์, กิจกำรสภำเขต 

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

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับบริกำรทะเบียน มูลนิธิ 
สมำคม ศำลเจ้ำ

รำย                    16                    16                    16                    16 

รับบริกำรด้ำนทะเบียนพำนิชย์ รำย                1,000                1,100                1,120                1,150 

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
ทะเบียนในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ

อบรมอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน

คน

งำนทะเบียนพำณิชย์ รำย
งำนทะเบียนพินัยกรรม รำย                    43                    43                    43                    43 
งำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

รำย/คร้ัง                    10                    10                    10                    10 

งำนด้ำนยำเสพติด รำย                  170                  170                  170                  170 
รวมท้ังส้ิน บำท         9,957,260                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         9,957,260 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยในภำรกิจของฝ่ำยพลเรือน ท ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรปกครองท้องท่ีกำรทะเบียนปกครอง กำรปฏิบัติหน้ำท่ีในทำง
ปกครองและรักษำควำมสงบเรียบร้อยและหน้ำท่ีในทำงอำญำตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของนำยอ ำเภอ ด ำเนินงำนเก่ียวกับส่วนรำชกำรอ่ืนท่ีมิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมท่ี
ได้รับมอบหมำย และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคในกำรจัดต้ัง 
ยุบและเปล่ียนแปลงเขตปกครอง และกำรสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตท่ีมีปัญหำข้อขัดแย้ง งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนด้ำนยำเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริกำรทะเบียนและปฏิบัติหน้ำท่ีทำงปกครอง, อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยทะเบียน

งำนบริหำรท่ัวไปและบริกำรทะเบียน – รหัส 1300003

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

บริกำรทะเบียนรำษฎร์ รำย              39,411              39,411              39,411              39,411 
บริกำรทะเบียนบัตร
ประจ ำตัวประชำชน

รำย              35,144              35,144              35,144              35,144 

บริกำรทะเบียนท่ัวไป รำย                8,790                8,790                8,790                8,790 

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
ทะเบียนในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ                97.17                97.17                97.17                97.17 

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ
มำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ                99.22                99.22                99.22                99.22 

กำรจัดท ำและปรับปรุง
ทะเบียนประวัติบุคคลท่ีมิได้มี
สัญชำติไทย

รำย                4,319                4,319                4,319                4,319 

กำรออกตรวจ ปฏิบัติรำชกำร
นอกสถำนท่ี

คร้ัง                    90                    90                    90                    90 

รวมท้ังส้ิน บำท         8,306,700                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         8,306,700 
เงินนอกงบประมำณ บำท

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, บริกำรทะเบียนรำษฎร์, บริกำรทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน, บริกำรทะเบียนท่ัวไป

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

มีภำรกิจเพ่ือให้บุคคลมีเอกสำรอ้ำงอิงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยจัดให้มีกำรบริกำรเก่ียวกับกำรทะเบียนรำษฎร ทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน ทะเบียน
ครอบครัว และทะเบียนช่ือบุคคล

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้บริกำรประชำชนด้ำนทะเบียนรำษฎร ทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนท่ัวไป นอกจำกน้ียังมีหน้ำท่ีก ำหนดหน่วยเลือกต้ัง กำร
จัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้เสียสิทธิและจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร สมำชิกสภำเขต และ
กรรมกำรชุมชน”
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ฝ่ำยกำรคลัง  

งำนบริหำรท่ัวไปและบริหำรกำรคลัง – รหัส 1300004

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับช ำระเงิน รำย            107,000            108,000            109,000            110,000 
เขียนเช็คส่ังจ่ำย ฉบับ                4,000                4,100                4,200                4,300 
ฎีกำท่ีต้องตรวจจ่ำย ฎีกำ                4,100                4,200                4,300                4,400 
บริหำรงบประมำณของ
ส ำนักงำนเขต

บำท 550,032,000 550,032,000 550,032,000 550,032,000 

จัดท ำรำยงำนกำรเงิน เร่ือง                    13                    13                    13                    13 

จัดท ำรำยงำนงบเดือนส่ง สตง.
 และส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน

เร่ือง/ฉบับ                    12                    12                    12                    12 

จัดท ำรำยงำนกำรเงินเสร็จ
ทันภำยในก ำหนดเวลำ

ร้อยละ                  100                  100                  100                  100 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
เก่ียวกับกำรเงิน กำรคลัง 
งบประมำณ

รำย                    50                    50                    50                    50 

รวมท้ังส้ิน บำท         5,466,720                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         5,466,720 
เงินนอกงบประมำณ บำท

มีภำรกิจเก่ียวกับกำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุท่ีเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณกรุงเทพมหำนคร เงินอุดหนุนรัฐบำล เงินนอกงบประมำณและเงิน
อ่ืนใด กำรปฏิบัติงำนตำมระบบข้อมูลและข่ำยงำนระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหำนคร (MIS) จ ำนวน 9 ระบบงำน ได้แก่ ระบบงำนงบประมำณ ระบบงำน
กำรเงิน ระบบงำนบัญชี ระบบงำนบัญชีทรัพย์สิน ระบบงำนจัดซ้ือ ระบบงำนจัดจ้ำง ระบบงำนเงินเดือน ระบบงำนบริหำรคลังพัสดุกลำง ระบบงำนบริหำรน้ ำมัน
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กำรบริหำรข้อมูลและรำยงำนภำพรวมของงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงำน

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำระบบบัญชี จัดท ำบัญชี และรำยงำนกำรเงินกำรคลังและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำครัฐตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีภำครัฐของไทย ให้บริกำรประมวล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลกำรเงินกำรคลังงบประมำณเพ่ือประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหำรและ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ โดยจัดให้มีกำรรับเงินและจ่ำยเงินจำกคลัง จัดท ำและบริหำรงบประมำณ บริหำรเงินสดและเงินคงคลัง กำรรับและจ่ำยเงินมีประสิทธิภำพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และด ำรงรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม รวมท้ังมีระบบสนับสนุนกลำงในกำรบริกำรจัดกำรทรัพย์สินหรือบริกำรท่ีจ ำเป็น 
ถูกต้องตำมระเบียบ และคลังพัสดุกลำงส ำหรับเบิกจ่ำยพัสดุให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรท่ัวไป, บริหำรงำนคลัง, งบประมำณ กำรเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยรำยได้

งำนบริหำรท่ัวไปและจัดเก็บรำยได้ - รหัส 1300005

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ส ำรวจผู้เสียภำษีรำยใหม่ รำย                5,000                6,000                9,000              11,000 
จ ำนวนผู้เสียภำษีรำยใหม่ รำย              10,000              10,000              10,000              10,000 

ออกหนังสือแจ้งกำรประเมิน รำย              20,000              23,000              26,000              30,000 
ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืน 
ภำษีป้ำย

รำย                1,000                  800                  800                  800 

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืน 
ภำษีบ ำรุงท้องท่ี/ภำษี
โรงเรือนและท่ีดิน

รำย                  400                  400                  400                  400 

ออกหนังสือเตือนผู้ค้ำงย่ืน
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

รำย                  600                  700                  800                  900 

ควำมพึงพอใจผู้เสียภำษี ใน
ระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ                    98                    98                    98                    98 

ด ำเนินกำรยึดและอำยัด
ทรัพย์สิน

รำย

รับอุทธรณ์กำรประเมินและ
คืนภำษีลดลง

ร้อยละ (จำก
จ ำนวนรำย

ของปีท่ีผ่ำนมำ)

                   60                    60                    60                    60 

รวมท้ังส้ิน บำท         9,736,520                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         9,736,520 
เงินนอกงบประมำณ บำท

มีภำรกิจเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรจัดเก็บรำยได้ของกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และรำยได้อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
กำรสืบทรัพย์ผู้ค้ำงช ำระภำษีท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเขต กำรด ำนินคดีแก่ผู้ค้ำงช ำระภำษี กำรจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดเก็บรำยได้ กำรจัดท ำสถิติกำรจัดเก็บรำยได้แต่ละ
ประเภท กำรรำยงำนกำรจัดเก็บภำษี

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือจัดหำรำยได้น ำส่งคลังกรุงเทพมหำนครตำมเป้ำหมำย อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ัวถึงและเป็นธรรม ภำยใต้กรอบท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยจัดให้มี
กำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ภำษีบ ำรุงท้องท่ี ภำษีป้ำย อำกรท่ีกฎหมำยก ำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่ำตอบแทน ค่ำธรรมเนียม ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ท่ีดิน ท่ีสำธำรณะท่ีไม่ถือเป็นรำยได้ของแผนงำนใดแผนงำนหน่ึงโดยเฉพำะ”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรท่ัวไป, ประเมินและจัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน, ประเมินและจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง, ประเมินและจัดเก็บภำษี
บ ำรุงท้องท่ี, ประเมินและจัดเก็บภำษีป้ำย, จัดเก็บรำยได้อ่ืน ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียม

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยรักษำควำมสะอำด – รหัส 1300006

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ดูแลอำคำรและสถำนท่ี ตร.ม.
รับด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง                  250                  250                  250                  250 
จัดประชุมภำยใน คร้ัง                     6                     6                     6                     6 
ประสำนงำนและร่วม
ปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนหรือ
องค์กรอ่ืน

คร้ัง                    10                    10                    10                    10 

กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บ
ขนมูลฝอยและขนถ่ำยปฏิกูล

รำย              35,000              35,000              35,000              35,000 

รวมท้ังส้ิน บำท       25,348,930                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       25,348,930 
เงินนอกงบประมำณ บำท

มีภำรกิจในกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรรักษำสภำวะส่ิงแวดล้อม กำรเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เรือท่องเท่ียว
 และเรือสินค้ำ) กำรสูบขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล ไขมัน และน้ ำมัน กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม กำรเก็บขนมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล กำรปลูก ดูแลและบ ำรุงรักษำต้นไม้ กำร
พิจำรณำอนุญำตตัดและขุดย้ำยต้นไม้ในท่ีสำธำรณะ กำรจัดท ำแผนกำรปลูกต้นไม้และพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีเขตท่ีรับผิดชอบ กำรดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณ
โบรำณสถำน สถำนท่ีท่ีมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และสถำปัตยกรรม กำรสนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะโดยรวม  ได้รับกำรสนับสนุนให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
จัดให้มีกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน สนับสนุนกำรบริหำรงำนท่ัวไป”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำร, บริหำรงำนท่ัวไป, ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำร้องทุกข์, บริหำรงำนบุคคลเบ้ืองต้น, ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรอ่ืน, จัด
ประชุม, ดูแลยำนพำหนะ

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

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

กวำดท ำควำมสะอำดถนน 
ตรอก ซอย

ตร.กม.                    10                    10                    10                    10 

จ ำนวนรถกวำดและ ดูดฝุ่น คัน/คัน                     3                     3                     3                     3 
ท ำควำมสะอำดชุมชน คร้ัง                    25                    25                    25                    25 
ท ำควำมสะอำดสถำนท่ีส ำคัญ แห่ง/คร้ัง                    12                    12                    12                    12 

ควำมพึงพอใจผู้สัญจรในพ้ืนท่ี
ระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ                    85                    85                    85                    85 

รวมท้ังส้ิน บำท       43,286,440                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       43,286,440 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนท่ีเขตมีควำมสะอำด ปรำศจำกขยะมูลฝอย ไม่สกปรกรกรุงรัง โดยจัดให้มีกำรกวำด ท ำควำมสะอำดถนน บำทวิถี 
สะพำนลอยคนเดินข้ำม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ำยต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ ให้บริกำรกวำด ท ำควำมสะอำด ส่วนรำชกำรตำมร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวำด ล้ำง ท ำควำมสะอำดถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนท่ีเขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ำยต่ำง ๆ สถำนท่ีส ำคัญ และสถำนท่ีจัดงำนของส่วน
รำชกำร และชุมชน ฯลฯ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งำนเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล – รหัส 1300008

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จัดเก็บมูลฝอย ตัน            113,600            113,600            113,600            113,600 
บริกำรขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล ลบ.ม./คร้ัง              34,000              34,000              34,000              34,000 
บริกำรดูดไขมัน ลบ.ม./คร้ัง                2,100                2,100                2,100                2,100 
จ ำนวนรถสูบส่ิงปฏิกูล และดูด
ไขมัน

คัน/คัน                     9                     9                     9                     9 

ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรขน
ถ่ำยส่ิงปฏิกูล ในระดับมำก-
มำกท่ีสุด

ร้อยละ                    85                    85                    85                    85 

ควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร ดูด
ไขมัน ในระดับมำก-มำกท่ีสุด

ร้อยละ                    85                    85                    85                    85 

รวมท้ังส้ิน บำท       78,410,630                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       78,410,630 
เงินนอกงบประมำณ บำท

งำนดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว – รหัส 1300009

ทำงเท้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอำคันตุกะของรัฐบำลและกรุงเทพมหำนครและในวันส ำคัญต่ำงๆ ให้บริกำรตัดแต่งต้นไม้

แก่ประชำชน  ส่วนรำชกำรท่ีมำติดต่อหรือร้องขอ โดยคิดค่ำบริกำร”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้ ตร.ม.                  150                  150                  150                  150 
ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ต้น                3,100                3,100                3,100                3,100 
รดน้ ำ ลบ.ม.              35,750              35,750              35,750              35,750 
ให้บริกำรตัดแต่งต้นไม้ รำย                    20                    20                    20                    20 
ให้บริกำรตกแต่งสถำนท่ี คร้ัง                    20                    20                    20                    20 
รวมท้ังส้ิน บำท       22,971,300                   -                     -                     -   

เงินงบประมำณ บำท       22,971,300 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีเขตท่ีมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำมร่มร่ืน มีสภำพแวดล้อมท่ีดี โดยจัดให้มีกำรดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกำะกลำง และต้นไม้ริม

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้, เพำะช ำและตกแต่งสถำนท่ี, บริกำรรถน้ ำ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้พ้ืนท่ีอยู่อำศัย พ้ืนท่ีประกอบพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม มีควำมสะอำดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีกำรเก็บขนขยะมูลฝอยตำมบ้ำน ตรอก
ซอย ตลำดสด ถังขยะริมถนน จุดจัดเก็บ บ้ำนริมคลองโดยทำงน้ ำ และขนถ่ำยไปยังสถำนีขนถ่ำยมูลฝอยอย่ำงสม่ ำเสมอ และบริกำรสูบส่ิงปฏิกูล ดูดไขมันโดยคิด
ค่ำธรรมเนียมพร้อมขนถ่ำยไปยังสถำนีก ำจัด”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล, ดูดไขมัน
เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยเทศกิจ

งำนบริหำรท่ัวไปและสอบสวนด ำเนินคดี – รหัส 1300010

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ตรวจนิติกรรมสัญญำ เร่ือง                    87                    87                    87                    87 
สอบสวนด ำเนินคดี คดี/รำย  800 คดี  800 คดี  800 คดี  800 คดี
ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ 
(รถยนต์)

คัน/คร้ัง  730 คร้ัง  730 คร้ัง  730 คร้ัง  730 คร้ัง

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ 
(จักรยำนยนต์)

คัน/คร้ัง  490 คร้ัง  490 คร้ัง  490 คร้ัง  490 คร้ัง

รวมท้ังส้ิน บำท         7,899,680                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         7,899,680 
เงินนอกงบประมำณ บำท

มีภำรกิจเก่ียวกับกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร และกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร กำรควบคุม ดูแลควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง กำรส่งเสริมดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กำรส่งเสริมสนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
งำนนิติกำรท่ัวไป งำนเก่ียวกับคดี และกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคดี

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยเทศกิจ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนธุรกำรท่ัวไป กำรท ำฎีกำเบิกจ่ำย กำรจัดซ้ือ
และทะเบียนทรัพย์สิน และยำนพำหนะ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนนิติกำร และสอบสวนและด ำเนินคดีผู้กระท ำผิด”

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับเขต, สอบสวนด ำเนินคดี

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



137

งำนตรวจและบังคับใช้กฎหมำย – รหัส 1300011

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ตรวจและปฏิบัติกำร ช่ัวโมง/คน  4,015 ชม.  4,015 ชม.  4,015 ชม.  4,015 ชม.
ดูแลพ้ืนท่ีผ่อนผันเพ่ือท ำ
กำรค้ำในท่ีสำธำรณะ

จุด/รำย

ตรวจสอบ/ด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

เร่ือง  730 จุด  730 จุด  730 จุด  730 จุด

ตรวจควำมปลอดภัยของ
ชุมชน/จุดเส่ียง

จุด/รำย  52 จุด  52 จุด  52 จุด  52 จุด

สนับสนุนด้ำนกำรจรำจร ช่ัวโมง/คน  980 ชม.  980 ชม.  980 ชม.  980 ชม.
ปฏิบัติตำมนโยบำย ช่ัวโมง/คน  540 ชม.  540 ชม.  540 ชม.  540 ชม.
รวมท้ังส้ิน บำท       12,026,920                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       12,026,920 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้เขตพ้ืนท่ีมีควำมเป็นระเบียบ น่ำอยู่น่ำอำศัย จัดระเบียบกำรท ำกิจกรรมและกำรใช้ท่ีสำธำรณะของผู้ประกอบกำรค้ำ  ่ หำบเร่และแผงลอยให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยตำมข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติกำรออกตรวจพ้ืนท่ี ตักเตือน จับกุมในกรณีท่ีพบผู้กระท ำควำมผิด  
ให้บริกำรและปฏิบัติกำรพิเศษในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจร ดูแลควำมปลอดภัย ตรวจพ้ืนท่ีจุดเส่ียงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับกำร, บริกำรและปฏิบัติกำรกิจกำรพิเศษ, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



138

ฝ่ำยโยธำ

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยโยธำ – รหัส 1300012

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ /ร้องเรียน เร่ือง                    35                    35                    35                    35 

ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ คัน                    10                    10                    10                    10 
ส ำรวจ ออกแบบ ประมำณ
รำคำ ควบคุม

โครงกำร                    12                    12                    12                    12 

รวมท้ังส้ิน บำท         2,887,040                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         2,887,040 
เงินนอกงบประมำณ บำท

มีภำรกิจเก่ียวกับกำรก่อสร้ำง กำรซ่อมแซม และกำรปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทำงเท้ำ ผิวจรำจร ส่ิงสำธำรณประโยชน์และสะพำนคนเดินข้ำม กำร
อนุญำตตัดคันหินทำงเท้ำ กำรพิจำรณำอนุญำตกระท ำกำรต่ำง ๆ ในท่ีสำธำรณะของหน่วยงำนสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรก่อสร้ำงหรือเช่ือมถนน ตรอก ซอย กำรดูแล
รักษำท่ีสำธำรณะและท่ีของเอกชนท่ียินยอมให้ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน กำรบ ำรุงดูแลรักษำ คู คลอง ทำงหรือท่อระบำยน้ ำ สะพำนข้ำมคลอง กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน้ ำท่วม ควบคุมอำคำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย กำรประกำศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพำะกิจ กำรตรวจสอบและควบคุมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ให้เป็นตำม
พระรำชบัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยโยธำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำม
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนธุรกำรท่ัวไป กำรท ำฎีกำเบิกจ่ำย กำรจัดซ้ือและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และยำนพำหนะ”

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

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



139

งำนอนุญำตก่อสร้ำง ควบคุมอำคำรและผังเมือง – รหัส 1300013

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

พิจำรณำอนุญำตก่อสร้ำง
อำคำรดัดแปลง ร้ือถอนอำคำร

รำย                  500                  500                  450                  450 

ตรวจสอบอำคำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอำคำร 9 
ประเภท

อำคำร                    13                    13                    13                    13 

พิจำรณำอนุญำตดัดแปลงร้ือ
ถอนอำคำร

รำย                    11                    11                    11                    11 

พิจำรณำอนุญำตตัดคันหิน
ทำงเท้ำ เช่ือมท่อเช่ือมทำง/
ถมดิน/ขุดดิน

รำย                    36                    36                    36                    36 

ตรวจสอบ/แก้ไข เร่ืองร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน

คร้ัง                    11                    11                    11                    11 

ระวังแนวเขตและตรวจสอบท่ี
สำธำรณะ

คร้ัง                  673                  673                  673                  673 

รวมท้ังส้ิน บำท         4,223,470                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         4,223,470 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ส่ิงก่อสร้ำงมีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้กำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของเมืองสอดคล้องกับ
ศักยภำพของพ้ืนท่ี ไม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อม เป็นไปอย่ำงมีแบบแผน เพ่ือให้อำคำรสำธำรณะท่ีเข้ำเกณฑ์ควบคุมมีมำตรฐำนและควำมปลอดภัยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ดูแลคุ้มครองท่ีสำธำรณประโยชน์ของแผ่นดินมิให้ถูกรุกล้ ำหรือเปล่ียนแปลงสภำพ”

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

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



140

งำนบ ำรุงรักษำซ่อมแซม – รหัส 1300014

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ซ่อมแซมผิวจรำจร ทำงเท้ำ คร้ัง                  150                  150                  150                  150 

ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ จุด                  271                  271                  271                  271 
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ป้ำย
บอกช่ือซอย คลอง ถนน และ
กระจกโค้ง และสัญญำณ
จรำจร

จุด                    30                    30                    30                    30 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ ำ
ยำนพำหนะ

คร้ัง                    15                    15                    15                    15 

ด ำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อ
ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน

เร่ือง                  967                  967                  967                  967 

รวมท้ังส้ิน บำท       22,773,820                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       22,773,820 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือซ่อมแซม บ ำรุงรักษำให้พ้ืนผิวถนนสำยรองอยู่ในสภำพท่ีดี ลดควำมจ ำเป็นในกำรบูรณะซ่อมแซมขนำดใหญ่ ดูแลซ่อมแซมทำงเท้ำถนนสำยรอง
อยู่ในสภำพท่ีดีประชำชนสำมำรถใช้สัญจรได้อย่ำงสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมป้ำยช่ือถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภำพท่ีดี ใช้กำรได้ และเพียงพอแก่ควำม
ต้องกำร”

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

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



141

งำนระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม – รหัส 1300015

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

เปล่ียนฝำท่อระบำยน้ ำ ฝำ                  100                    90                  100                  120 
ล้ำงท ำควำมสะอำด ระบบท่อ
ระบำยน้ ำ

เมตร              27,954              27,954              27,954              27,954 

เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทำงน้ ำ
ไหล

ตร.ม.  119 คลอง  119 คลอง  119 คลอง  119 คลอง

ขุดลอกคลอง เมตร/ลบ.ม.                1,855                1,855                1,855                1,855 
ด ำเนินตรวจสอบ/แก้ไข
ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน

เร่ือง                  398                  398                  398                  398 

ควำมพึงพอใจผู้ใช้ทำงสัญจร/
จุดอ่อนน้ ำท่วม ในระดับมำก-
มำกท่ีสุด

ร้อยละ                  100                  100                  100                  100 

รวมท้ังส้ิน บำท       18,616,720                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       18,616,720 
เงินนอกงบประมำณ บำท

ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้น้ ำฝน น้ ำปล่อยท้ิงจำกบ้ำนเรือน อำคำร และน้ ำปล่อยท้ิงจำกแหล่งอ่ืน ๆ ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชน ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบกำรระบำยน้ ำจำกแหล่งก ำเนิด ไปสู่โรง
บ ำบัดหรือสู่แหล่งน้ ำผิวดินผ่ำนระบบ ท่อระบำยน้ ำ ระบบรวบรวมน้ ำเสีย ระบบคลอง บึงรับน้ ำ ระบบบังคับน้ ำ อุโมงค์ส่งน้ ำ ระบบบ่อสูบน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วมและ
บ ำรุงรักษำระบบท่อระบำยน้ ำ”

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

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

มีภำรกิจเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ท้ังทำงด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม อนำมัย และคุณภำพชีวิต เช่น กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้น ำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ำยชุมชน กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและท่ีอยู่อำศัย กำรจัดให้มีองค์กรประชำชนใน
รูปแบบคณะกรรมกำรชุมชน กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดต้ังสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนำชุมชน กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง กำรปรับปรุงชุมชน กำรร้ือย้ำย
ชุมชน กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือจัดหำท่ีอยู่ช่ัวครำว กำรส่งเสริมอำชีพ กำรจัดหำแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับศูนย์อำชีพ กำรจัดต้ัง
ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออมครอบครัว  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับยำเสพติด กำรสงเครำะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบภัย กำร
สงเครำะห์และคุ้มครองสวัสดิภำพและส่งเสริมควำมประพฤติเด็ก กำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนสถำนรับเล้ียงเด็กและลำนกีฬำในชุมชน กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุและคนพิกำร สภำเด็กและเยำวชนเขต กำรอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
งำมของท้องถ่ิน สภำวัฒนธรรมเขต พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว กำรสนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับ
เครือข่ำยด้ำนวัฒนธรรม นันทนำกำรและกำรท่องเท่ียว กำรส่งเสริมจัดต้ังเครือข่ำยประชำสังคม งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเขต งำนหอพัก กำรพัฒนำท่ีอยู่
อำศัย กำรส่งเสริมกำรเกษตร งำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน งำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับเขต(พชข) งำนสโมสรกีฬำเขต
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งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยพัฒนำชุมชน – รหัส 1300016

ให้ค ำปรึกษำ, ส ำรวจและเย่ียมชุมชน

 หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) รำยกำร                4,400                4,400                4,400                4,400 

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง                    16                    16                    16                    16 

บริกำรจดแจ้งทำงทะเบียน รำย 27,050             27,050             27,050             27,050             
จ่ำยเบ้ียผู้พิกำร รำย                3,636                3,636                3,636                3,636 
จ่ำยเบ้ียผู้สูงอำยุ รำย              23,987              23,987              23,987              23,987 
จ่ำยกำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุ
ตำมประเพณี

รำย                    17                    17                    17                    17 

จ่ำยโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือ
กำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิด

รำย                  460                  460                  460                  460 

จัดประชุมคณะกรรมกำรสภำ
เยำวชนเขต

คร้ัง                     6                     6                     6                     6 

จัดประชุมแผนพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผ้สูงอำยุ

คร้ัง                    15                    15                    15                    15 

รวมท้ังส้ิน บำท         4,284,955                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         4,284,955 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคมให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงำนธุรกำรท่ัวไป กำร
ท ำฎีกำเบิกจ่ำย กำรจัดซ้ือและทะเบียนทรัพย์สิน และยำนพำหนะ”

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

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

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชน                    51                    51                    51                    51 
จ ำนวนลำนกีฬำในพ้ืนท่ี แห่ง                    34                    34                    34                    34 
จ ำนวนสมำชิกสภำเยำวชน คน                  200                  200                  200                  200 

ผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รำย                3,500                3,500                3,500                3,500 
ประชุมคณะกรรมกำรชุมชน คร้ัง                    12                    12                    12                    12 
ส ำรวจและตรวจเย่ียมชุมชน คร้ัง                  612                  612                  612                  612 
ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน แห่ง                     5                     5                     5                     5 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมออกก ำลัง
กำย

คน              56,000              56,000              56,000              56,000 

ผู้ใช้บริกำรบ้ำนหนังสือ คน              18,177              18,177              18,177              18,177 
ผู้ใช้บริกำรลำนกีฬำ คน          1,092,451          1,092,451          1,092,451          1,092,451 
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชำชีพ รำย
จัดกิจกรรมวันส ำคัญและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

คร้ัง                     5                     5                     5                     5 

อนุมัติโครงกำรท่ีขอใช้
เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภำพกทม.

โครงกำร                    15                    15                    15                    15 

ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหำ
หน้ีสิน

รำย                  800                  800                  800                  800 

ด ำเนินกำรขับเคล่ือนด้ำนยำ
เสพติด

คร้ัง                     2                     2                     2                     2 

ด ำเนินกำรกองทุนสวัสดิกำร
กองทุน

กองทุน                    24                    24                    24                    24 

รวมท้ังส้ิน บำท       23,221,310                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       23,221,310 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำชุมชน บนหลักกำรมีส่วนร่วม เพ่ือให้เด็ก เยำวชนได้แลกเปล่ียน
ควำมรู้ แสดงออก เพ่ิมพูนทักษะ กระบวนกำรคิด ประสบกำรณ์ และเด็กในชุมชนช่วงอำยุระหว่ำง 3-5 ปี ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ มีพัฒนำกำรและควำมพร้อมใน
ด้ำนอำรมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญำ ส ำหรับกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำภำคบังคับ ประชำชนตระหนักถึงคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรมอันดี คงไว้ซ่ึงค่ำนิยม เอกลักษณ์
 ภูมิปัญญำท้องถ่ิน รวมท้ังมีสถำนท่ี อุปกรณ์ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกก ำลังกำย เล่นกีฬำและแหล่งค้นคว้ำควำมรู้ตำมอัธยำศัย”

กิจกรรมหลัก : พัฒนำศักยภำพชุมชน, สภำเยำวชนกรุงเทพมหำนคร, ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันส ำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน, บ้ำนหนังสือ, กิจกรรมลำนกีฬำ, สอนแอโรบิค

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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รหัส 1300017-07199-11

                   3. เพ่ือส่งเสิรม ฟ้ืนฟูมรดกทำงภูมิปัญญำท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จักมำกข้ึน
                   4. ประชำสัมพันธ์พ้ืนท่ีเขตบำงขุนเทียนให้เป็นแหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว
สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี  6   มิติท่ี   6.2   เป้ำประสงค์ท่ี   6.2.1.2 แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหำนครได้รับ
ได้รับกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูให้มีศักยภำพพร้อมท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียว

ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปี 2565

งบประมำณท้ังส้ิน บำท

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ระดับควำมพึงพอใจของ
ประชำชน

ระดับควำม
พึงพอใจ

                    5                   -                     -                     -   

รวมท้ังส้ิน บำท           700,000                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท           700,000 
เงินนอกงบประมำณ บำท

โครงกำร : ค่ำใช้จ่ำยในกำรล่องเรือกินปู ดูวิถีชำวทะเลบำงขุนเทียน
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีเขต
....................................................................................................................................................................................................................                   2. เพ่ือกระจ่ำยรำยได้สู่ท้องถ่ินเป็นกำรยกระดับมำตรฐำน และเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำและบริกำร

กิจกรรมหลัก    จัดงำนประกวดแข่งขัยกำรท ำอำหำร / กำรละเล่น / กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ / กำรล่องเรือ ณ โรงเรียนคลองพิทยำลงกรณ์  
......................................................................................................................................................................................................

700,000                         

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล

จ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร กำรสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม กำรสุขำภิบำลท่ัวไปให้ได้มำตรฐำนทำงสุขำภิบำลและถูกสุขลักษณะ กำรควบคุมดูแล

กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ กำรควบคุมมลพิษ กำรพัฒนำ ควบคุมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริโภคและ

สร้ำงหรือขยำยเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข กำรก ำจัดแมลงและสัตว์น ำโรค  กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 

กำรควบคุมจัดกำร ก ำจัด ห้ำม ป้องกันและระงับเหตุร ำคำญท่ีอำจเกิดหรือเกิดข้ึนในท่ีสำธำรณะหรือสถำนท่ีเอกชน กำรอนุญำตให้ใช้เคร่ืองขยำย

เสียง กำรออกใบอนุญำตสุสำนและฌำปนสถำน สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง กำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำยต่ำง ๆ 

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล – รหัส 1300018

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
งำนธุรกำรท่ัวไป กำรท ำฎีกำเบิกจ่ำย กำรจัดซ้ือและทะเบียนทรัพย์สิน และยำนพำหนะ งำนกำรออก/ต่อใบอนุญำต/หนังสือรับรองกำรแจ้งตำม พรบ.
กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรปรจ ำตัวสัตว์เล้ียง”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง              300.00              250.00              200.00              150.00 
ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ คัน 3.00                3.00                3.00                3.00                
งำนกำรออก/ต่อใบอนุญำต/
หนังสือรับรองกำรแจ้งตำม 
พรบ.
กำรสำธำรณสุขและกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรจด
ทะเบียน
สุนัขและออกบัตรปรจ ำตัว
สัตว์เล้ียง

ฉบับ              150.00              150.00              150.00              150.00 

รวมท้ังส้ิน บำท         1,525,560                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         1,525,560 
เงินนอกงบประมำณ บำท

มีภำรกิจเก่ียวกับกำรสุขำภิบำลอำหำร  กำรสุขำภิบำล  สถำนท่ีและกำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  กำรสุขำภิบำลตลำด สถำนท่ี

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำลให้

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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งำนสุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม – รหัส 1300019

สถำนท่ีประกอบอำหำรได้มำตรฐำนผ่ำนเกณฑ์ด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ผู้สัมผัสอำหำรมีจิตส ำนึกในกำรประกอบ ปรุงและและจ ำหน่ำยอำหำรท่ีถูก
สุขลักษณะ ผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกซ้ืออำหำรให้ถูกสุขลักษณะ ลดควำมเส่ียงภัยอันตรำยท่ีเกิดจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 
ประชำชนมีสุขอนำมัยท่ีดีปลอดภัยจำกโรคและส่ิงคุกคำมท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอันเกิดจำกปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเร่ืองสลำก
อำหำร เคร่ืองช่ัง ตวง วัด สถำนท่ีจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์และบุหร่ี ป้องกันกำรแพร่โรคพิษสุนัขบ้ำ อันเกิดจำกกำรเล้ียงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถำน
ท่ีเล้ียง รวมท้ังปัญหำคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะและประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละพ้ืนท่ี”

กฎหมำยสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

กำรตรวจสุขลักษณะสถำนท่ี
จ ำหน่ำยอำหำร สถำนท่ีสะสม
อำหำร ตลำด แผงลอย

คร้ัง 360 360 360 360

กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
ด้ำนอำหำร (ตรวจคุณภำพ
อำหำร+เก็บตัวอย่ำงอำหำร
ส่งห้องแลป+ตรวจรับรอง
มำตรฐำน
อำหำรปลอดภัยของ
กรุงเทพมหำนคร)

คร้ัง 36 36 36 36

กำรตรวจสุขลักษณะสถำน
ประกอบกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพใน 13 กลุ่ม กิจกำร 
146 ประเภท

คร้ัง 250 250 250 250

กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังด้ำน
ส่ิงแวดล้อมท้ังในภำวะปกติ
และ
ภำวะฉุกเฉิน เช่น สำรเคมีร่ัว 
กำรท ำงำนผิดกฎหมำย

คร้ัง 1 1 1 1

กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนอำชี
วอนำมัยและควำมปลอดภัย
แก่ผู้
ประกอบกำร พนักงำน คนงำน

คร้ัง 2 2 2 2

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

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชำชนได้บริโภคอำหำรปรุงส ำเร็จท่ีปลอดภัยปรำศจำกกำรปนเป้ือนสำรเคมีอันตรำยและเช้ือโรคในระบบทำงเดินอำหำร

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ตรวจสอบ/ด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อร้องเรียน/เหตุร ำคำญ

คร้ัง 300 280 250 230

พิจำรณำออก/ต่ออำยุ 
ใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ี
จ ำหน่ำยอำหำร สะสมอำหำร 
(พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.)

รำย                  360                  360                  360                  360 

พิจำรณำออก/ต่ออำยุ
ใบอนุญำตสถำนประกอบ
กิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ

รำย                2,200                2,200                2,200                2,200 

ตรวจคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำ
สำธำรณะ

คร้ัง                     6                     6                     6                     6 

รวมท้ังส้ิน บำท         3,265,520                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         3,265,520 
เงินนอกงบประมำณ บำท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด
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งำนป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

ประชำชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดอำกำรเจ็บป่วยจำกโรคติดต่อระบำดตำมฤดูกำล ลดปัญหำเหตุเดือดร้อนร ำคำญและ

ควำมไม่ปลอดภัยท่ีเกิดจำกกำรท ำร้ำยและโรคพิษสุนัขบ้ำของสุนัขจรจัด รวมท้ังให้ประชำชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดโรค

เอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ วัณโรค และเฝ้ำระวังค้นหำ ส่งต่อผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเข้ำสู่กระบวนกำรรักษำ”

วัคซีน/ท ำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้

ยำนพำหนะ

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

กำรตรวจสุขลักษณะ
สุสำนฌำปนสถำน

คร้ัง

กำรตรวจสอบสถำนท่ีเล้ียง
สัตว์และปล่อยสัตว์

คร้ัง

รณรงค์ ก ำจัดและท ำลำย
แหล่งลูกน้ ำยุงลำย

คร้ัง                    51                    51                    51                    51 

ลงพ้ืนท่ีฉีดพ่นหมอกควัน
ก ำจัดยุง

คร้ัง                    50                    60                    63                    65 

ลงพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน ท ำหมัน จับ
สุนัข

คร้ัง

รณรงค์ป้องกันกำรติดเช้ือ
เอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์

คร้ัง                     1                     1                     1                     1 

ตรวจสอบ แนะน ำ และ
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือควบคุม
โรคติดต่อตำมสถำนกำรณ์และ
โรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเร่ือง
ร้องเรียน

คร้ัง                    10                    12                    15                    20 

รวมท้ังส้ิน บำท         2,537,320                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท         2,537,320 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรแพร่โรคอันเกิดจำกสุขลักษณะสุสำน ฌำปนสถำน สัตว์น ำโรค อำทิ หนู ยุงลำย แมลงวัน และแมลงสำบ

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพำหะและแหล่งน ำโรค, รณรงค์กำรก ำจัดและควบคุมลูกน้ ำยุงลำย,  รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตำมฤดูกำล, ประสำนกำรฉีด

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ฝ่ำยกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2545 งำนกิจกรรมและยุวกำชำด และทะเบียนลูกเสือและยุวกำชำด ตรวจเย่ียมโรงเรียน จัดพิธีกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเจ้ำหน้ำท่ี สวัสดิกำร เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ และบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงของโรงเรียนและข้ำรำชกำรครู
ในฝ่ำยกำรศึกษำ กำรเลือกต้ัง อ.ก.ก. ข้ำรำชกำรครู กำรเลือกต้ังกรรมกำรคุรุสภำ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรส่งข้ำรำชกำรครูเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม กำรประชุม สัมมนำ กำรนิเทศและตรวจเย่ียม กำรสนับสนุนงำนวิชำกำร วิจัย ประเมินผลโครงกำรและเผยแพร่งำนข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
จัดท ำรำยงำนและเผยแพร่กำรประสำนงำนวิชำกำรระหว่ำงโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ด ำเนินงำนศูนย์วิชำกำรเขต 

งำนบริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ – รหัส 1300021

บริหำรสถำนศึกษำ จัดประชุมครู จัดท ำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตำมเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ำรับกำรศึกษำ และจัดหำสถำนศึกษำให้แก่เด็กครบเกณฑ์ 
ด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ 

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง

จัดประชุมภำยในฝ่ำย
กำรศึกษำและโรงเรียนใน
สังกัด ตรวจเย่ียม
สถำนศึกษำ

คร้ัง                     5                     5                     5                     5 

โรงเรียนท่ีอยู่ในควำมดูแล โรงเรียน                    16                    16                    16                    16 
จ ำนวนนักเรียน คน              15,063              15,063              15,063              15,063 
ตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ คร้ัง                 4.00                 4.00                 4.00                 4.00 
รวมท้ังส้ิน บำท       24,126,040                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท       24,126,040 
เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำน ควบคุมก ำกับ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยในส่วนท่ีเก่ียวข้อง กับงำนธุรกำรท่ัวไป กำรท ำฎีกำเบิกจ่ำย กำรจัดซ้ือกิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป, ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ, บริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ กำรตรวจเย่ียมสถำนศึกษำ กำรจัดประชุมผู้

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

มีภำรกิจเก่ียวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรท่ัวไป กำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ
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งำนงบประมำณโรงเรียน – รหัส 1300022

มีอยู่มำใช้ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และประสบควำมส ำเร็จตำมเกณฑ์กำรศึกษำท่ีต้ังไว้ เพ่ือพัฒนำ ติดตำมและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคกำร
สอน ท้ังท่ีมีอยู่แล้วและท่ีปรับปรุงใหม่ ให้สำมำรถบรรลุมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือทำงสวัสดิกำรตำมควำม
จ ำเป็น และได้ท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่ึงเป็นกำรช่วยให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำทำงสังคมและจิตใจตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้  เพ่ือบ ำรุง
รักษำสถำนศึกษำให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัยและใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ”

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณปี 
2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

นักเรียนอนุบำล-ป.6 คน              12,522              12,522              12,522              12,522 
นักเรียน ม.1-ม.3 คน                2,541                2,541                2,541                2,541 
นักเรียน ม.4-ม.6 คน
สอนว่ำยน้ ำ คน                1,809                1,803                1,803                1,803 
อบรมนำยหมู่ลูกเสือและยุว
กำชำด

คน                  400                  400                  400                  400 

สนับสนุนอำหำรกลำงวันของ
นักเรียนมัธยม

ม้ือ                  200                  200                  200                  200 

สนับสนุนอำหำรเช้ำ ม้ือ                  200                  200                  200                  200 
อำคำรเรียนท้ังส้ิน หลัง                    72                    72                    72                    72 
พ้ืนท่ีโรงเรียนท้ังส้ิน ตร.ม.          48,270.50          48,270.50          48,270.50          48,270.50 
รวมท้ังส้ิน บำท     118,718,040                   -                     -                     -   
เงินงบประมำณ บำท     118,718,040 
เงินนอกงบประมำณ บำท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรสอนท่ีได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรท่ีสถำนศึกษำก ำหนด อันเป็นกำรสนับสนุนให้นักเรียนน ำศักยภำพท่ี

กิจกรรมหลัก : จัดกำรสอน, สนับสนุนกำรสอนและพัฒนำวิชำชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนำผู้เรียน, บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
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. รำยละเอียดงบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย
งำน: อ ำนวยกำรและบริหำรส ำนักงำนเขต บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 8 อัตรำ 2,719,400      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 141,760         บำท

01106-1  เงินประจ ำต ำแหน่ง 101,760         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 118,560         บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 7,880            บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 1,560            บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 7 อัตรำ 1,517,920      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 62,680           บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 41,600           บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 32,760           บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 3 อัตรำ 125,120         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 18,880           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 28,800           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8,640            บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 16,320           บำท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร (เต็มข้ัน) 14,280           บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 20,160           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

        ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและ

รักษำควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร

10,781,490                  
4,978,080           
3,090,920             

1,654,960             

172,800               

59,400                 

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำเบ้ียประชุม

ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

5,182,960           
4,051,760             

278,640               

3,192,320             
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2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นคา่วสัดุน ้ามนัเชื้ อเพลิง ฯ

คา่วสัดุไฟฟ้า ประปา ฯ 

คา่วสัดุยานพาหนะ ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท

คา่ไฟฟ้า คา่น ้าประปา คา่โทรศพัท์

3. งบลงทุน บำท
ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05198-2 (1) เก้ำอ้ีผู้มำติดต่อ 27 ตัว 62,100           บำท

05101-1 (2) เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง)     

     แบบตู้ต้ังพ้ืน ขนำด 56,000 บีทียู 1 เคร่ือง 57,800           บำท

05198-3 (3) เก้ำอ้ีพักคอยแบบ 3 ท่ีน่ัง 6 แถว 35,100           บำท

05198-4 (4) เก้ำอ้ีพักคอยแบบ 4 ท่ีน่ัง 24 แถว 190,800         บำท

05198-5 (5) ตู้เก็บเอกสำร 3 ล้ินชัก 48 ตู้ 129,600         บำท

05198-6 (6) ตู้เก็บเอกสำรบำนเปิด 25 ตู้ 61,250           บำท

05198-7 (7) เก้ำอ้ีท ำงำนระดับปฏิบัติงำน , ปฏิบัติกำร ช ำนำญงำน ,

     อำวุโส ช ำนำญกำร 28 ตัว 78,400           บำท

05198-8 (8) เก้ำอ้ีท ำงำน ระดับช ำนำญกำรพิเศษ , อ ำนวยกำรต้น 1 ตัว 5,400            บำท

620,450             
620,450               

620,450               

580,800               

1,131,200             



153

งำน: ปกครอง บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 11 อัตรำ 4,079,100      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 212,640         บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 152,640         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 177,840         บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 11,820           บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 2,340            บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 11 อัตรำ 2,276,880      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 94,020           บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 62,400           บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 49,140           บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 4 อัตรำ 187,680         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 28,320           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 43,200           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 12,960           บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 4,080            บำท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร (เต็มข้ัน) 21,420           บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 30,240           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล  ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ฯลฯ

2,482,440             

259,200               

68,700                 

9,921,260                   
7,446,720           
4,636,380             

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

ค่ำเบ้ียประชุม

2,122,540           
425,740               

185,760               

94,780                 
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2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง ฯ

ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ ฯ 

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ 28,800           

1,560,000      

3. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07110-1 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรสนับสนุนกิจกำรอำสำสมัคร 352,000         บำท

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

352,000             

145,200               

1,696,800             
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งำน: บริหำรท่ัวไปและบริกำรทะเบียน บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 18 อัตรำ 6,109,600      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 366,600         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 42,000           บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 2,900            บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 900               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 1 อัตรำ 225,600         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 425,500         

2.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล 18,100           

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 22,800           

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 820,400         

2.3 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 20,000           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 24,700           

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 12,000           

200,000         

1,543,500           
1,543,500             

425,500               

861,300               

256,700               

8,306,700                   
6,763,200           
6,522,000             

240,000               

1,200                  
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งำน: บริหำรท่ัวไปและบริหำรกำรคลัง บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 13 อัตรำ 3,596,100      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 215,800         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 42,000           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 17,500           บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 5,200            บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 1 อัตรำ 339,700         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 20,400           บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 134,000         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 1,200            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 267,400         

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล 18,100           

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 22,800           

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 287,100         

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 21,000           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 25,100           

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 12,000           

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 100,000         

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน ค่ำไปรษณีย์ 87,000           

67,200           

267,400               

328,000               

158,100               

154,200               

3,876,600             

360,100               

135,200               

907,700             
753,500               

5,466,720                   
4,371,900           
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3. งบลงทุน บำท
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05198-3 (1) สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 1 เคร่ือง 17,000           บำท

05198-5 (2) ตู้ท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น ถังคว่ ำ 2 หัวก๊อก แบบต้ังพ้ืน 1 เคร่ือง 8,200            บำท

05105-1 (3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

     ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020           บำท

05108-4 (4) ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 1 ตู้ 5,900            บำท

05203-2 (5) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 

     ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 105,000         บำท

187,120               

187,120             
187,120               
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งำน: บริหำรท่ัวไปและจัดเก็บรำยได้ บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 13 อัตรำ 4,828,800      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 289,700         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 42,000           บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 614,400         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 36,900           บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 2,400            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 120,000         

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล 27,000           

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 12,800           

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 143,600         

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 21,200           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 88,000           

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 17,900           

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 95,000           

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไปรษณีย์ 3,336,900      

3. งบลงทุน บำท
ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05198-2 (1) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 

     ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง 8,900            บำท

3,336,900             

59,920               
59,920                 

59,920                 

2,400                  

3,862,400           
525,500               

120,000               

183,400               

222,100               

9,736,520                   
5,814,200           
5,160,500             

651,300               



159

05105-1 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

    (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

    ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020           บำท
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยรักษำควำมสะอำด บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 782,380         บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 46,960           บำท

01108-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 8,400            บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 66 อัตรำ 12,973,260     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 526,300         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 266,380         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 159,640         บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 47 อัตรำ 4,959,500      บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 704,500         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,132,800      บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 339,840         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 11,830           บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 170,460         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 1,340,550      

2.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 87,440           

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,400            

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง 500               

2.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 1,515,280      

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุในกำรรักษำควำมสะอำด ฯลฯ 4,150            

118,420         

12,030           

300               

3,266,680             

1,340,550             

91,340                 

1,834,790             

22,082,250         
837,740               

13,925,580           

6,796,800             

522,130               

3,266,680           

25,348,930                  
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งำน: กวำดท ำควำมสะอำดท่ีและทำงสำธำรณะ บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 3 อัตรำ 1,173,570      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 70,440           บำท

01108-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 12,600           บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 98 อัตรำ 19,459,890     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 789,450         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 399,570         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 239,460         บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 71 อัตรำ 7,439,250      บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,056,750      บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,699,200      บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 509,760         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 35,490           บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 255,690         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 4,021,650      

2.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 262,320         

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,200           

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง 1,500            

2.3 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 4,545,840      

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 12,450           

ค่ำวัสดุในกำรรักษำควำมสะอำด 355,260         

ค่ำเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงำน 36,090           

10,145,320           

4,021,650             

274,020               

5,849,650             

33,141,120         
1,256,610             

20,888,370           

10,195,200           

800,940               

10,145,320         

43,286,440                  
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งำน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 6 อัตรำ 1,955,950      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 117,400         บำท

01108-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 21,000           บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 164 อัตรำ 32,433,150     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 1,315,750      บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 665,950         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 399,100         บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 118 อัตรำ 12,398,750     บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,761,250      บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 2,832,000      บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 849,600         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 70,980           บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 426,150         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 8,043,300      

ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเก็บขนมูลฝอย 210,000         

ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเก็บขนส่ิงปฏิกูลประเภทไขมัน 2,732,400      

ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีเก็บขนส่ิงปฏิกูล 270,000         

2.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 524,640         

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,400           

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง 3,000            

23,163,600           

11,255,700           

548,040               

55,247,030         
2,094,350             

34,813,950           

16,992,000           

1,346,730             

23,163,600         

78,410,630                  
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2.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุในกำรรักษำควำมสะอำด

11,359,860           
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งำน: ดูแลสวนและพ้ืนท่ีสีเขียว บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 2 อัตรำ 260,900         บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 12,800           บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 5,800            บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 56 อัตรำ 10,239,600     บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 478,900         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 177,100         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 175,500         บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 37 อัตรำ 3,875,400      บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 581,700         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 888,000         บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 267,300         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 13,000           บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มช้ัน) 97,500           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 1,046,000      

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 292,800         

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง 58,000           

ค่ำซ่อมแซมสุขำสำธำรณะ 10,000           

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 2,317,100      

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรปลูกและบ ำรุงรักษำต้นไม้ 439,000         

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ 34,200           

63,000           

160,400         

377,800               

5,397,800           
5,320,500             

1,046,000             

360,800               

3,913,700             

22,971,300                  
17,073,500.00     

279,500               

11,071,100           

5,345,100             
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2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ  ค่ำน้ ำประปำ 42,800           

34,500           

3. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 500,000         บำท

77,300                 

500,000             
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งำน: บริหำรท่ัวไปและสอบสวนด ำเนินคดี บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 5 อัตรำ 2,263,080      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 135,800         บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 21,600           บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800           บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 14 อัตรำ 3,703,560      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 222,240         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 13,080           บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 6,240            บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 55,800           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 909,960         

2.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 122,600         

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 12,800           

2.3 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 261,600         

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 27,900           

ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 81,500           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 45,120           

55,800                 

1,461,480           
1,461,480             

909,960               

135,400               

416,120               

7,899,680                   
6,438,200           
2,437,280             

3,945,120             
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งำน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมำย บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 8 อัตรำ 3,394,620      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 203,700         บำท

01106-1  เงินประจ ำต ำแหน่ง 32,400           บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 25,200           บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 22 อัตรำ 5,555,340      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 333,360         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 19,620           บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 9,360            บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 130,200         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 2,123,240      

ค่ำเบ้ียประชุม 29,500           

2.2 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 65,100           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 105,280         

2,323,120             

2,152,740             

170,380               

12,026,920                  
9,703,800           
3,655,920             

5,917,680             

130,200               

2,323,120           
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยโยธำ บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 3 อัตรำ 1,177,520      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 70,120           บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 8,400            บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 1,420            บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 180               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 511,240         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 19,620           บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 1,600            บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 1,600            บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว  1 อัตรำ 65,980           บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 6,020            บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 14,400           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4,320            บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 17,600           บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 8,080            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 159,120         

2.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 35,700           

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 18,240           

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,000            

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง 350,000         

2.3 วัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 

ค่ำวัสดุส ำนักงำนฯ   ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

406,940               

283,350               

534,060               

86,400                 

30,000                 

849,410             
849,410               

159,120               

2,887,040                   
1,908,100           
1,257,640             
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3. งบลงทุน บำท
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05198-3 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

     ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 3 เคร่ือง 76,530           บำท

05198-4 (2) สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 1 เคร่ือง 17,000           บำท

05113-1 (3) โต๊ะท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน , ปฏิบัติกำร , ช ำนำญงำน ,

     อำวุโส , ช ำนำญกำร 4 ชุด 36,000           บำท

129,530             
129,530               

129,530               
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งำน: อนุญำตก่อสร้ำง ควบคุมอำคำรและผังเมือง บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 6 อัตรำ 2,355,040      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 140,240         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800           บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 2,840            บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 360               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 5 อัตรำ 1,022,480      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 39,240           บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 3,200            บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 3,200            บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว  1 อัตรำ 131,960         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 12,040           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 28,800           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8,640            บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 16,160           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 7,140            

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 4,560            

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 350,000         

2.2 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 39,480           

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 8,740            

ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 20,550           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 12,000           

442,470               

361,700               

80,770                 

3,781,000           
2,515,280             

1,068,120             

172,800               

24,800                 

442,470             

4,223,470                   
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งำน: บ ำรุงรักษำซ่อมแซม บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 6 อัตรำ 2,355,040      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 140,240         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 2,840            บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 360               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 5 อัตรำ 1,022,480      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 39,240           บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 3,200            บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 3,200            บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว  1 อัตรำ 131,960         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 12,040           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 28,800           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8,640            บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 16,160           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 636,480         

2.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 28,560           

ค่ำซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพำนและส่ิงสำธำรณประโยชน์ 12,000           

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 300,000         

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง 2,800,000      

2.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุส ำหรับหน่วยบริกำรเร่งด่วน

กรุงเทพมหำนคร (Best) ค่ำวัสดุก่อสร้ำง 

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

5,350,820           
5,350,820             

636,480               

3,140,560             

1,573,780             

22,773,820                  
3,781,000           
2,515,280             

1,068,120             

172,800               

24,800                 
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3. งบลงทุน บำท
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

3.1 ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05199-2 เคร่ืองตบดิน  2  เคร่ือง 42,000           บำท

3.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
05313-15 ปรับปรุงซอยท่ำข้ำม 14 จำกถนนท่ำข้ำม 10,600,000     บำท

ถึงสุดซอยท่ำข้ำม 14

 - สร้ำงท่อระบำยน้ ำในผิวจรำจร ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 ม.

   (ท่อช้ัน 2) ตำมแบบ มน.-05  ยำวประมำณ 510 ม.

 - สร้ำงบ่อพักท่อระบำยน้ ำในผิวจรำจร ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 ม.

   ตำมแบบ มน.-05 พร้อมฝำบ่อพักท่อระบำยน้ ำ ตำมแบบ ท .03/41

   จ ำนวน 48 บ่อ

 - สร้ำงท่อระบำยน้ ำในผิวจรำจร ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 ม.

   (ท่อช้ัน 2) ตำมแบบ มน.-03 ยำวประมำณ 510 ม.

 - สร้ำงบ่อพักท่อระบำยน้ ำในผิวจรำจร ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 ม.

   ตำมแบบ มน.-03 พร้อมฝำบ่อพักท่อระบำยน้ ำ ตำมแบบ ท .03/41

   จ ำนวน 48 บ่อ

 - สร้ำงรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 ม. ตำมแบบ มน.-01 

   ยำวประมำณ 1,020 ม.

 - สร้ำงช้ันพ้ืนทำงหินคลุกบดอัดแน่นหนำเฉล่ีย 0.20 ม. 

   ตำมแบบ มท.-01 พ้ืนท่ีประมำณ 2,850 ตร.ม.

 - สร้ำงผิวทำง ค.ส.ล. หนำ 0.15 ม. กว้ำงประมำณ 5 ม. 

   ตำมแบบ มท.-01 พ้ืนท่ีประมำณ 2,850 ตร.ม.

 - สร้ำงช้ันพ้ืนไหล่ทำงหินคลุกบดอัดแน่นหนำเฉล่ีย 0.25 ม. 

   ตำมแบบ ขบท.21/2558 พ้ืนท่ีประมำณ 570 ตร.ม.

 - สร้ำงไหล่ทำง ค.ส.ล. หนำ 0.10 ม. ตำมแบบ ขบท.21/2558

   พ้ืนท่ีประมำณ 570 ตร.ม.

 - ลูกรังปรับพ้ืนฐำน (เฉพำะจุดท่ีต่ ำ) หนำเฉล่ีย 0.15 ม.

   พ้ืนท่ีประมำณ 200 ตร.ม.

10,642,000           

42,000                 

10,600,000           

10,642,000         
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4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07123-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนน ตรอก ซอย

และส่ิงสำธำรณประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหำ 3,000,000      บำท

ควำมเดือดร้อนของประชำชน

3,000,000           
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งำน: ระบำยน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 5 อัตรำ 940,400         บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 48,200           บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 21,400           บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 2,600            บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 42 อัตรำ 8,409,800      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 378,300         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 115,000         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 64,000           บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 18  อัตรำ 1,885,600      บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 274,400         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 432,000         บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 129,600         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 79,000           บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 100,800         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำตอบแทน บำท

2.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำจ้ำงเหมำล้ำงท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ 94,400           

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 27,000           

ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุ่นแรง 976,500         

2.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง

และน้ ำมันหล่อล่ืน ค่ำวัสดุยำนพำหนะ

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ ฯลฯ

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1,240,200             

1,097,900             

860,300               

1,012,600             

8,967,100             

2,592,000             

309,400               

4,096,100           
3,198,400             

18,616,720                  
12,881,100         
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2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ 9,000            

888,700         

3. งบลงทุน บำท
ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

3.1 ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05124-1 (1) เคร่ืองสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ ำได้

     1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 7 แรงม้ำ  2  เคร่ือง 35,600           บำท

05124-2 (2) เคร่ืองสูบน้ ำ แบบท่อสูบน้ ำพญำนำค 1 เคร่ือง 96,800           บำท

05199-3 (3) เต็นท์อเนกประสงค์ ทรงโค้ง ขนำด 5 x 10 x 2.5 เมตร 16 หลัง 445,120         บำท

3.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
05314-4 (1) ขุดลอกคลองแยกคลองระหำญ จำกคลองระหำญถึง

     ถนนสำธำรณะ 598,000         บำท

      - ขุดลอกคลองกว้ำงประมำณ 4 - 6 ม.

        ยำวประมำณ 475 ม.

        ลึกจำกระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ

        ขุดลอกเฉล่ีย 1 ม.

        ระดับขุดลอกเฉล่ีย - 1 ม. รทก.

        ปริมำณดินประมำณ 2,375 ลบ.ม.

05314-5 (2) ขุดลอกคลองแยกคลองระหำญจำกคลองระหำญ

     ช่วงต้น (ม.วิเศษสุขนคร) ถึงคลองระหำญช่วงปลำย 

     (ม.ชัยพฤกษ์) 464,000         บำท

     - ขุดลอกคลองกว้ำงประมำณ 4 - 10 ม.

       ยำวประมำณ 1,380 ม.

       ลึกจำกระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ

       ขุดลอกเฉล่ีย 1 ม.

       ระดับขุดลอกเฉล่ีย - 1 ม. รทก.

       ปริมำณดินประมำณ 3,690 ลบ.ม.

577,520               

1,062,000             

897,700               

1,639,520           
1,639,520             
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยพัฒนำชุมชน บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 5 อัตรำ 1,591,160      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 95,480           บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800           บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 531,680         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 25,840           บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 105,440         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 6,000            บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 4,040            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 358,000         

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 70,200           

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 33,600           

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 92,700           

ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 22,600           

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 72,450           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 46,700           

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ 4,600            

40,560           

3. งบลงทุน บำท
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05198-2 (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเล่ือนทึบ 5 ตู้ 14,445           บำท

47,000                 

65,465               
65,465                 

65,465                 

115,480               

743,250             
696,250               

358,000               

103,800               

234,450               

4,284,955                   
2,376,440           
1,703,440             

557,520               
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05105-1 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

     ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020           บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07199-1

     ด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 514,600         บำท

07199-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงอำสำสมัครเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน

     ด้ำนพัฒนำสังคม 585,200         บำท

1,099,800           
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือปฏิบัติงำน
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งำน: พัฒนำชุมชนและบริกำรสังคม บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 8 อัตรำ . 2,386,740      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 143,220         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 25,200           บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 3 อัตรำ 797,520         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 38,760           บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 158,160         บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 6,060            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 358,000         

ค่ำตอบแทนอำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก 489,600         

ค่ำตอบแทนอำสำสมัครห้องสมุด /บ้ำนหนังสือ 3,979,200      

ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก 1,802,400      

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล 7,300            

ค่ำพำหนะ เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก 28,400           

ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 389,800         

ค่ำรับรอง 36,000           

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรกลำงวัน 22,600           

และอำหำรเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่ำซ้ือหนังสือ วำรสำรฯ 216,000         

ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ 72,450           

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ 6,900            

60,840           

2,760            

6,629,200             

461,500               

2,137,450             

70,500                 

3,555,660           
2,555,160             

836,280               

164,220               

9,298,650           
9,228,150             

23,221,310                  
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3. งบลงทุน บำท
ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05101-3 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู 4 เคร่ือง 184,400         บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07102-1 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุมชน 4,140,000      บำท

07199-10 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี 500,000         บำท

07199-12 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม

     ประเพณีไทยรำมัญ - บำงกระด่ี 300,000         บำท

07199-3 10,000           บำท

07199-4 (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมครอบครัวรักกำรอ่ำน 240,000         บำท

07199-5 (6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬำและลำนกีฬำ 2,375,600      บำท

07199-6 (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 1,107,000      บำท

07199-7 (8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำร

     และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 230,200         บำท

07199-8 (9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ฺท้องถ่ินกรุงเทพมหำนคร 1,099,800      บำท

07199-9 (10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็ก

      และเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 180,000         บำท

184,400               

10,182,600         

(4) ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ประสำนงำนธนำคำรสมองของกรุงเทพมหำนคร

184,400             
184,400               
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รำยกำรตำมยุทธศำสตร์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรล่องเรือกินปู ดูวิถีชำวทะเลบำงขุนเทียน บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07199-11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรล่องเรือกินปู ดูวิถีชำวทะเลบำงขุนเทียน 700,000         บำท

700,000                            

700,000                 
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 3 อัตรำ 914,960         บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 54,900           บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 8,400            บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 880               บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 180               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 1 อัตรำ 195,960         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 8,740            บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 43,420           บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 4,580            บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 9,600            บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,880            บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 7,200            บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 2,020            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 45,100           

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 12,800           

2.2 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 125,000         

ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 18,080           

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 29,900           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40,960           

57,900                 

213,940               

979,320               

204,700               

57,600                 

12,100                 

271,840             
271,840               

1,525,560                   
1,253,720           
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งำน: สุขำภิบำลอำหำรและอนำมัยส่ิงแวดล้อม บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 5 อัตรำ 1,829,920      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 109,800         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800           บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 1,760            บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 360               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 2 อัตรำ 391,920         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 17,480           บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 86,840           บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 9,160            บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 19,200           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,760            บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 4,040            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล          728,200 

2.2 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 13,560           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30,720           

115,200               

9,800                  

772,480             
772,480               

728,200               

44,280                 

3,265,520                   
2,493,040           
1,958,640             

409,400               
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งำน: ป้องกันและควบคุมโรค บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 5 อัตรำ 1,829,920      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 109,800         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 1,760            บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 360               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 1 อัตรำ 391,920         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 17,480           บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1 อัตรำ 86,840           บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 9,160            บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 19,200           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,760            บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ (เต็มข้ัน) 4,040            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บำท

ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 13,560           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30,720           

44,280               
44,280                 

44,280                 

2,537,320                   
2,493,040           
1,958,640             

409,400               

115,200               

9,800                  
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งำน: บริหำรท่ัวไปฝ่ำยกำรศึกษำ บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1  อัตรำเดิม 17 อัตรำ 3,674,640      บำท

01102-1  เงินเล่ือนข้ัน 220,500         บำท

01107-1  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 25,200           บำท

01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 8,700            บำท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 2,580            บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 34 อัตรำ 5,627,100      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 337,620         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 257,460         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 143,220         บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 49 อัตรำ 5,130,600      บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 773,400         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,180,800      บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 354,240         บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 3,900            บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 376,500         

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 54,300           

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000           

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ 80,000           

ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 100,000         

ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 36,000           

ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 130,000         

796,800               

376,500               

74,300                 

346,000               

7,084,800             

358,140               

5,672,460           

24,046,410                  
17,739,960         

3,931,620             

6,365,400             
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2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท

ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน ค่ำประปำโรงเรียน

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน บำท
ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำครุภัณฑ์ บำท
05105-16 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

     ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020           บำท

05198-17 (2) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED  ขำวด ำ 1 เคร่ือง 10,000           บำท

05203-18 (3) เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 

     ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500           บำท

05218-19 (4) เคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 

     300 x 400 จุดต่อตำรำงน้ิว 1 เคร่ือง 111,000         บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-1 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมครู 22,700           บำท

07103-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือสำมัญ

    สำมัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ำหน่วยยุวกำชำด 226,000         บำท

07103-3 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำร

63,750           บำท

07109-1 (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนศูนย์วิชำกำรเขต 38,200           บำท

07103-4 (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำประธำนกรรมกำรเครือข่ำย

     ผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือพัฒนำโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 23,820           บำท

259,520               

259,520               

374,470             

4,875,660             

259,520             

     สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร
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งำน: งบประมำณโรงเรียน บำท
1. งบบุคลำกร บำท
1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 12 อัตรำ 2,449,760      บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 147,000         บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 16,800           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 5,800            บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 1,720            บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 22 อัตรำ 3,751,400      บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 225,080         บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 171,640         บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 95,480           บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 33 อัตรำ 3,420,400      บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 515,600         บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 787,200         บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 236,160         บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำนิตยภัต 376,500         

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 4,640,000      

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สิน

และรักษำควำมปลอดภัย ค่ำซ่อมแซมโรงเรียน

ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ส่วนตัว

ของเด็กอนุบำล  ค่ำเคร่ืองหมำยสัญลักษณ์

ของสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ค่ำสำรกรองเคร่ืองกรองน้ ำ ฯลฯ

19,296,000           

1,554,200             

4,243,600             

4,723,200             

236,160               

29,117,140         
25,866,700           

5,016,500             

118,797,670                
11,824,040         

2,621,080             
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2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท

ค่ำไฟฟ้ำโรงเรียน  ค่ำประปำโรงเรียน

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ค่ำโทรศัพท์โรงเรียน

3. งบลงทุน บำท
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำครุภัณฑ์ บำท
โรงเรียนวัดบำงกระด่ี

05101-25 (1) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

     (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

     ขนำด 36,000 บีทียู 6 เคร่ือง 276,600         บำท

05105-20 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

     (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

     พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 

     ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 16 เคร่ือง 408,160         บำท

     (โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน )

05198-21 (3) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network  

     แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 16 เคร่ือง 142,400         บำท

     (โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน )

05203-24 (4) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ)

     ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 2 เคร่ือง 210,000         บำท

05218-23 (5) เคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด

     300x400 จุดต่อตำรำงน้ิว 1 เคร่ือง 111,000         บำท

โรงเรียนวัดสะแกงำม

05203-27 (6) เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ)

     ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500           บำท

05218-28 (7) เคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด

     300 x 400 จุดต่อตำรำงน้ิว 1 เคร่ือง 111,000         บำท

4. งบเงินอุดหนุน บำท
06104-1 ทุนอำหำรกลำงวันนักเรียน 22,369,400     บำท

06199-1 44,841,000     บำทค่ำอำหำรเช้ำของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

67,210,400         

3,250,440             

1,346,660           
1,346,660             

1,346,660             
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5. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07199-1 (1) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 30,000           บำท

07199-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเรียนฟรี เรียนดี อย่ำงมีคุณภำพ

     โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 8,968,200      บำท

07199-3 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน

     สร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือกำรเรียนรู้ 221,600         บำท

07103-3 (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำร

63,750           บำท

07103-4 (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำประธำนกรรมกำรเครือข่ำย

     ผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือพัฒนำโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 15,880           บำท

9,299,430           

     สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร


























