106
สานักงานเขตจตุจักร
งบประมาณรายจ่าย
ปี 2557
ปี 2558
รายจ่ายประจา
รหัส
01
0102
0102002
0102003
0103
0103005
0103006
02
0207
0207027
0208
0208031

รายจ่ายประจา
ก. ด้านการบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
1.1 งานปกครอง
1.2 งานทะเบียน
2. แผนงานบริหารการคลัง
2.1 งานบริหารการคลัง
2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้
ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
1. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

570,857,800 บาท
545,380,000 บาท
545,380,000 บาท

41,596,900 บาท
29,833,900 บาท
21,799,600 บาท
8,034,300 บาท
11,763,000 บาท
4,789,700 บาท
6,973,300 บาท

248,943,500 บาท
225,584,300 บาท
225,584,300 บาท
22,359,200 บาท
22,359,200 บาท

03
0310
0310037

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร
แผนงานการโยธา
งานการโยธา

77,904,100 บาท
77,904,100 บาท

04
0413
0413045

ง. ด้านการระบายนาและบาบัดนาเสีย
แผนงานจัดการระบายนาและแก้ไขปัญหานาท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหานา้ ท่วม

14,948,700 บาท
14,948,700 บาท

77,904,100 บาท

14,948,700 บาท

107
05
0515
0515050

จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่ แวดล้อม
งานปลูกและบ้ารุงรักษาต้นไม้

65,075,700 บาท
28,016,300 บาท
28,016,300 บาท

0517
0517057

2. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน

37,059,400 บาท

06
0622
0622079

ฉ. ด้านการสาธารณสุข
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย

7,923,900 บาท
7,923,900 บาท

07
0725
0725094

ช. ด้านการศึกษา
แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา

37,059,400 บาท

7,923,900 บาท
88,987,200 บาท
88,987,200 บาท
88,987,200 บาท

สานักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
ใช้สอยและวัสดุ
และสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

รวม

รายจ่ายประจา
24,215,100

106,100

6,825,200

4,858,500

821,000

177,500

4,593,500

41,596,900

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
งานปกครอง
งานทะเบียน
แผนงานบริหารการคลัง
งานบริหารการคลัง
งานบริหารการจัดเก็บรายได้
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

14,862,200
8,343,300
6,518,900
9,352,900
3,829,800
5,523,100

106,100
106,100
-

5,617,600
4,233,400
1,384,200
1,207,600
672,400
535,200

4,549,500
4,484,300
65,200
309,000
252,000
57,000

821,000
821,000

105,000
39,000
66,000
72,500
35,500
37,000

4,593,500
4,593,500
-

29,833,900
21,799,600
8,034,300
11,763,000
4,789,700
6,973,300

110,954,400

39,336,000

92,352,600

-

3,321,000

1,718,000

1,261,500 248,943,500

95,796,200
95,796,200
15,158,200
15,158,200
6,890,100

39,204,000
39,204,000
132,000
132,000
396,000

86,183,600
86,183,600
6,169,000
6,169,000
4,175,500

6,890,100
6,890,100

396,000
396,000

4,175,500
4,175,500

12,000
12,000

1,669,000
1,669,000
1,652,000
1,652,000
64,370,000
64,370,000

1,470,000
1,470,000
248,000
248,000
60,500
60,500

1,261,500 225,584,300
1,261,500 225,584,300
23,359,200
23,359,200
2,000,000 77,904,100
2,000,000
77,904,100

12,000

64,370,000

60,500

เรียบร้อย
แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ
ด้านการโยธาและระบบจราจร
แผนงานการโยธา
งานการโยธา

2,000,000

77,904,100
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ด้านการบริหารทั่วไป

สานักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ
ด้านการระบายนาและบาบัดนาเสีย

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
ใช้สอยและวัสดุ
และสิ่งก่อสร้าง

1,320,000

6,245,000

แผนงานจัดการระบายนาและแก้ไขปัญหานาท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

7,184,200
7,184,200
15,920,200

1,320,000
1,320,000
6,996,000

6,245,000
6,245,000
23,080,300

แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบ้ารุงรักษาต้นไม้
แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
ด้านการสาธารณสุข

10,894,900
10,894,900
5,025,300
5,025,300
4,748,200

6,996,000
6,996,000
-

แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
ด้านการศึกษา

4,748,200
4,748,200
5,528,100

แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา

-

รายจ่ายอื่น
-

รวม

38,000

161,500

14,948,700

139,200

38,000
38,000
3,894,000

161,500
161,500
184,000

14,862,000

14,948,700
14,948,700
65,075,700

8,404,400
8,404,400
14,675,900
14,675,900
1,047,900

139,200
139,200
-

3,894,000
3,894,000
-

146,000
146,000
38,000
38,000
39,500

1,575,000
1,575,000
13,287,000
13,287,000
2,088,300

28,016,300
28,016,300
37,059,400
37,059,400
7,923,900

6,446,000

1,047,900
1,047,900
4,556,300

4,882,200

17,526,000

39,500
39,500
17,444,000

2,088,300
2,088,300
32,604,600

7,923,900
7,923,900
88,987,200

5,528,100
5,528,100

6,446,000
6,446,000

4,556,300
4,556,300

4,882,200
4,882,200

17,526,000
17,526,000

17,444,000
17,444,000

32,604,600
32,604,600

88,987,200
88,987,200

รวมรายจ่ายประจา

175,440,300

54,600,100

138,282,800

9,891,900

89,970,000

19,785,000

57,409,900 545,380,000

รวมทังสิน

175,440,300

54,600,100

138,282,800

9,891,900

89,970,000

19,785,000

57,409,900 545,380,000

109

7,184,200

เงินอุดหนุน

110
สานักงานเขตจตุจักร
งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจา
รหัส
01
0102
0102002

รายจ่ายประจา
ก. ด้านการบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
1.1 งานปกครอง
ปี 2557
ปี 2558

545,380,000 บาท
545,380,000 บาท

41,596,900 บาท
29,833,900 บาท
29,395,900 บาท
21,799,600 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินการด้านการปกครอง
งานที่จะทา
- ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

01
01101-1
01102-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1
01201-1
01202-1
01204-1
01205-1
01206-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
8,343,300 บาท
1.1 เงินเดือน
6,699,500 บาท
อัตราเดิม 19 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินประจาตาแหน่ง
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
1,643,800 บาท
อัตราเดิม 10 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา

5,950,700 บาท
318,800 บาท
120,000 บาท
246,000 บาท
63,400 บาท
600 บาท
1,419,700 บาท
39,400 บาท
19,900 บาท
72,300 บาท
92,500 บาท

111
02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชัว่ คราว 1 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว

03
031

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่าตอบแทน
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจา
ค่าอาหารทาการนอกเวลา

032

3.2 ค่าใช้สอย
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัยอาคาร
สานักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ทาความสะอาดอาคารสานักงานเขต
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายใน
อาคารสานักงานเขต ฯลฯ

106,100 บาท
64,100 บาท
18,000 บาท
24,000 บาท
4,233,400 บาท
79,000 บาท

3,264,800 บาท

3.3 ค่าวัสดุ
889,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและน้ามันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว
และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
04

4. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
และค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

4,484,300 บาท

06
06105-1

5. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

39,000 บาท

07
07103-1
07103-4

6. รายจ่ายอื่น
4,593,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน อปพร.

39,000 บาท

41,500 บาท
1,400,000 บาท

112
07103-5
07103-7
07110-1

(3) ค่าใช้จา่ ยในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการ และลูกจ้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
352,000 บาท

113
0102003

1.2 งานทะเบียน
ปี 2557
ปี 2558

8,350,500 บาท
8,034,300 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินการด้านการทะเบียนราษฎร
งานที่จะทา
- ดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

01
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
01201-1
01202-1
01206-1
03
031

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
6,518,900 บาท
1.1 เงินเดือน
6,356,900 บาท
อัตราเดิม 22 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
162,000 บาท
อัตราเดิม 1 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,384,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน
1,056,400 บาท
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ
2.2 ค่าใช้สอย
33,700 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

5,882,900 บาท
335,400 บาท
42,000 บาท
63,000 บาท
33,600 บาท
143,800 บาท
8,600 บาท
9,600 บาท

114
2.2 ค่าวัสดุ
294,100 บาท
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุนามั
้ นเชื้อเพลิง
และน้ามันหล่อลื่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย
04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร

65,200 บาท

06
06105-1

4. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

66,000 บาท
66,000 บาท

115
0103
0103005

2. แผนงานบริหารการคลัง
2.1 งานบริหารการคลัง
ปี 2557
ปี 2558

11,763,000 บาท
18,962,800 บาท
4,789,700 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินการด้านการคลังและงบประมาณ
งานที่จะทา
- ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

01
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1
03
031
032

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
3,829,800 บาท
1.1 เงินเดือน
3,697,800 บาท
อัตราเดิม 14 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
132,000 บาท
อัตราเดิม 1 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่าตอบแทน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2.2 ค่าใช้สอย
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

672,400 บาท
210,400 บาท
52,800 บาท

3,373,100 บาท
202,400 บาท
42,000 บาท
36,000 บาท
44,300 บาท
77,900 บาท
4,700 บาท
25,400 บาท
24,000 บาท
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2.3 ค่าวัสดุ
409,200 บาท
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
ค่าเครื่องแต่งกาย
04

3. ค่าสาธารณูปโภค
252,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ท
ความเร็วสูง

06
06105-1

4. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

35,500 บาท
35,500 บาท
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2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้
ปี 2557
ปี 2558

6,785,400 บาท
6,973,300 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินการด้านการจัดเก็บรายได้
งานที่จะทา
- ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

01
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
01201-1
01202-1
01204-1
01205-1
01206-1
03
031

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
5,523,100 บาท
1.1 เงินเดือน
4,801,200 บาท
อัตราเดิม 15 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
721,900 บาท
อัตราเดิม 4 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
535,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน
125,500 บาท
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าอาหารทาการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจา

4,466,000 บาท
188,400 บาท
61,600 บาท
46,700 บาท
38,500 บาท
631,300 บาท
24,100 บาท
6,700 บาท
24,000 บาท
35,800 บาท
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2.2 ค่าใช้สอย
ค่านาส่งใบแจ้งชาระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

92,100 บาท

2.3 ค่าวัสดุ
317,600 บาท
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย
04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

05

4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก 1 คัน

05208-1

06
06105-1

5. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

57,000 บาท

821,000 บาท
821,000 บาท

821,000 บาท
37,000 บาท
37,000 บาท
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0207
0207027

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
1. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
ปี 2557
ปี 2558

248,943,500 บาท
225,584,300 บาท
214,739,200 บาท
225,584,300 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
งานที่จะทา
- ดาเนินการรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดาเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดาเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

01
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1 เงินเดือน
อัตราเดิม 14 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับข้าราชการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ

95,796,200 บาท
3,804,200 บาท
3,482,900 บาท
194,300 บาท
42,000 บาท
33,600 บาท
51,400 บาท

120

01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

1.2 ค่าจ้างประจา
91,992,000 บาท
อัตราเดิม 561 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชั่วคราว 297 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว

39,204,000 บาท

03
031

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่าตอบแทน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ
ของลูกจ้างประจา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน
สิ่งปฏิกูล เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
3.2 ค่าใช้สอย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครือ่ งทุ่นแรง
3.3 ค่าวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและน้ามันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการ
รักษาความสะอาด ฯลฯ

86,183,600 บาท
29,418,300 บาท

032

05
05122-21
05122-22
05139-1

76,913,300 บาท
3,295,000 บาท
5,083,100 บาท
6,700,600 บาท

19,377,400 บาท
12,698,600 บาท
7,128,000 บาท

3,420,000 บาท

53,345,300 บาท

4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1,669,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
1,669,000 บาท
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 10 เครื่อง
(2) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 5 เครื่อง
(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา
6 คัน

95,000 บาท
65,000 บาท
228,000 บาท

121
05199-20
05199-23
05199-24
05203-17
05208-3

05218-18

06
06105-1

07
07103-1
07199-1
07199-2

(4) เครื่องย่อยกิ่งไม้ 2 ใบมีด สาหรับบดกิ่งไม้สด
และแห้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว 1 เครื่อง
(5) เครื่องตัดแต่งทรงพุ่ม 5 เครื่อง
(6) เลื่อยโซ่ 2 เครือ่ ง
(7) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี. ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก 1 คัน
(9) เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด
300 x 300 จุดต่อตารางนิว้ 1 เครื่อง
5. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

1,470,000 บาท

6. รายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการ
รักษาความสะอาดและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป
ขยะเศษอาหารเพื่อนามาใช้ประโยชน์
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน

1,261,500 บาท

195,000 บาท
100,000 บาท
40,000 บาท
100,000 บาท

756,000 บาท
90,000 บาท

1,470,000 บาท

700,000 บาท
50,000 บาท
511,500 บาท
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0208
0208031

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ
ปี 2557
ปี 2558

23,359,200 บาท
20,684,100 บาท
23,359,200 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร
งานที่จะทา
- ดาเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

01
01101-1
01102-1
01107-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1
02
02101-1
02102-1
02103-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
15,158,200 บาท
1.1 เงินเดือน
5,195,200 บาท
อัตราเดิม 14 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
9,963,000 บาท
อัตราเดิม 56 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา
2. ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว

4,939,000 บาท
214,200 บาท
42,000 บาท
8,902,700 บาท
310,700 บาท
292,500 บาท
457,100 บาท

132,000 บาท
73,700 บาท
34,300 บาท
24,000 บาท
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05
05199-14
05199-15
05208-1

05208-13

06
06105-1

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
6,169,000 บาท
3.1 ค่าตอบแทน
5,046,600 บาท
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ
ของลูกจ้างประจา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
3.2 ค่าใช้สอย
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3.3 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุนามั
้ นเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุยานพาหน ะ ค่าวัสดุสานักงาน

130,000 บาท

992,400 บาท

4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1,652,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
1,652,000 บาท
(1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์
25 วัตต์ 1 เครื่อง
(2) สัญญาณไฟไซเรนแบบรางยาวพร้อมขาตั้ง
และอุปกรณ์ 1 ชุด
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก 1 คัน
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ 1 คัน
5. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

24,000 บาท
20,000 บาท

821,000 บาท

787,000 บาท

248,000 บาท
248,000 บาท
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ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ปี 2557
ปี 2558

77,904,100 บาท
77,904,100 บาท
65,975,200 บาท
77,904,100 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อกากับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นทีใ่ ห้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม
งานที่จะทา
- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอานาจเขต
- ดาเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

01
01101-1
01102-1
0107-1
01108-1
01109-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1 เงินเดือน
อัตราเดิม 18 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
อัตราเดิม 7 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา

6,890,100 บาท
5,714,000 บาท
5,405,200 บาท
248,300 บาท
42,000 บาท
3,900 บาท
14,600 บาท
1,176,100 บาท
911,600 บาท
40,900 บาท
93,700 บาท
129,900 บาท
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02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชัว่ คราว 3 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างชั่วคราว

03
031

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4,175,500 บาท
3.1 ค่าตอบแทน
1,056,400 บาท
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจา
3.2 ค่าใช้สอย
1,189,600 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน
ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3.3 ค่าวัสดุ
1,929,500 บาท
ค่าวัสดุสาหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร
(BEST) ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย

032

396,000 บาท
201,800 บาท
122,200 บาท
72,000 บาท

04

4. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

05

5. ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
64,370,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
64,370,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้หัตถกรรม
ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซอยพหลโยธิน 47
- สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้หัตถกรรม ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น
มีดาดฟ้า ตามแบบ ขจจ.9/2558 เนื้อที่ประมาณ
320 ตร.ม.
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้สวนต้นสัก
และสวนสมุนไพร ซอยวิภาวดี 5 (ยาสูบ 1)
- ปูกระเบื้องพื้นทางเดิน พร้อมชั้นรองพื้นฐาน
กว้าง 1.20 ม. ยาวประมาณ 177 ม.

05308-18

05308-19

12,000 บาท

3,000,000 บาท

1,999,000 บาท

126

05312-17

- ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคม หลอด LED รวมฐาน
และเดินสายไฟชนิดกันน้าฝังใต้ดิน จานวน 20 ต้น
- ติดตั้งบานเลื่อนสเตนเลส พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 บาน
- ติดตั้งป้ายสเตนเลส ชื่อสวนฯ จานวน 2 ป้าย
- ติดตั้งอาคารศูนย์เรียนรู้แบบถอดประกอบได้ ตามแบบ
ขจจ.10/2558 เนื้อที่ประมาณ 52 ตร.ม.
- พื้นลานคนเมือง เพื่อนั่งประกอบกิจกรรมในสวน
ตามแบบ ขจจ.10/2558 เนื้อที่ประมาณ 36 ตร.ม.
- ติดตั้งห้องน้า–ส้วม แบบถอดประกอบได้ ตามแบบ
ขจจ.10/2558 จานวน 1 แห่ง
- เทพื้นคอนกรีตบริเวณทางเข้าสวน เนื้อที่ประมาณ
20 ตร.ม.
(3) ก่อสร้างถนนเลียบคลองเปรมประชากรด้านทิศตะวันตก
ระยะที่ 1 จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองทุ่ง
- ขุดดินรื้อเศษวัสดุดินเดิมแนวพื้นที่รื้อย้าย ปรับระดับ
บดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 3,550 ตร.ม.
- สร้างชัน้ คันทางทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.45 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
3,400 ตร.ม.
- สร้างท่อลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ยาวประมาณ 16 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และผนัง
กั้นน้าย้อนจากคลอง ตามแบบ มน.-03
และฝาตะแกรงเหล็กเชื่อม ตามแบบ ท.86/29 พิเศษ
จานวน 5 แห่ง
- เสริมบ่อพักท่อรวบรวมน้าเสีย ขนาด 2.10 x 5.10 ม.
สูงขึ้นประมาณ 0.35 ม. ตามแบบเดิม จานวน 1 แห่ง
- เสริมบ่อพักท่อรวบรวมน้าเสีย ขนาด 1.650 x 3.700 ม.
สูงขึ้นประมาณ 0.50 ม. ตามแบบเดิม จานวน 2 แห่ง
- สร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. สูงประมาณ 1.20 ม.
ตามแบบ สท.100/54 ยาวประมาณ 250 ม.
- สร้างกาแพง ค.ส.ล. กันตอม่อทางด่วน และสะพาน
ข้ามทางแยกรัชวิภา รวม 3 แห่ง ตามแบบ ขจจ.100/54
ยาวประมาณ 180 ม.

14,980,000 บาท
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- สร้างชัน้ รองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,630 ตร.ม.
- สร้างชัน้ รองพื้นทางปรับประดับบดอัดแน่นหินคลุกเดิม
พร้อมเสริมหินคลุก หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 5,425 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 6,700 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
600 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,500 ตร.ม.
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ ถ.620/29
ยาวประมาณ 2,150 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องคอนกรีตอัด
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. พร้อมคอนกรีต
รองพื้น หนา 0.07 ม. และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างหลักขอบทาง ค.ส.ล. สีขาว-ดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 ม. ยาว 1.50 ม. จานวน 264 ต้น
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
กว้าง 1 ม. พร้อมชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 980 ตร.ม.
- สร้างราวกันชนลวดสลิงนิรภัย (GUARD CABLE)
ตามแบบ เลขที่ กวจ.สจส.47-3-0/3 ความยาวประมาณ
250 ม.
- สร้างกาแพง ค.ส.ล. ปรับลาดกันช่องเบี่ยงจราจร ตามรูปแบบ
ขจจ.100/57 จานวน 4 แห่ง
- ติดตั้งป้ายเตือนป้องกันจุดเสีย่ ง ตามแบบ ต.6 และต. 67
จานวน 6 ชุด
- ตีเส้นจราจร และครื่องหมายสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
เนื้อที่ประมาณ 270 ตร.ม.
- ทาสีขอบทางขาว-ดา และขาว-แดง เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
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05313-4

05313-5

(4) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 แยก 18
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. แบบรางลิ้นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 245 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-05
และฝารางวีตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01
จานวน 36 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ
มน.-03 และฝารางวีตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
มน.-01 จานวน 5 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมฝารางวีตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01
จานวน 35 แห่ง
- สร้างชัน้ รองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,215 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,560 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม.
และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 500 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.
(5) ปรับปรุงซอยเทศบาลนิมิตรเหนือ 4 เชื่อม 26 และ28
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. แบบรางลิ้นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 290 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
และฝาบ่อพักรางวีตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01
จานวน 22 บ่อ

5,644,000 บาท

3,630,000 บาท
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05313-6

- สร้างท่อลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
และบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 20 แห่ง
- สร้างชัน้ รองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,366 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,645 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม.
และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 575 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 264 ตร.ม.
(6) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 29 ช่วงต้น
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 440 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จานวน 40 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ
มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จานวน 68 บ่อ
- สร้างชัน้ รองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,750 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,925 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม.
และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 825 ม.

4,540,000 บาท
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- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 510 ตร.ม.
(7) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 29 และ 31
- ตัดแนวรื้อถนนรางวี ค.ส.ล. บ่อพักท่อลอดเดิม
ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. แบบรางลิ้นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 145 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-05
และฝารางวีตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01
จานวน 14 บ่อ
- สกัดปากบ่อพักท่อระบายน้าเดิมบริเวณซอยแยก
เปลี่ยนกรอบ และฝารางวีตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
มน.-01 จานวน 27 บ่อ
- เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. เดิม
ตามแบบ และฝารางวีตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
มน.-01 จานวน 12 บ่อ
- สร้างชัน้ รองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
680 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 290 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
(8) ปรับปรุงซอยรัชดา 36 แยก 9
- ตัดแนวรื้อถนนรางวีบ่อพักท่อลอด ขนไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 980 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. แบบรางลิ้นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 480 ม.

2,601,000 บาท

9,976,000 บาท
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- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. สาหรับท่อ 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 และฝารางวีตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มน.-01 จานวน 48 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. แบบรางลิ้นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 230 ม.
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 148 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้าสาหรับท่อ 0.80 – 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 และฝารางวีตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มน.-01 จานวน 38 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. และชั้นรองพื้นทาง
หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ตามแบบ
มท.-01 ซ่อมคืนสภาพ เนื้อที่ประมาณ 570 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม.
และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 800 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
(9) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 35 แยก 19
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 60 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝารางวีตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มน.-01 จานวน 5 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 25 ม.
- เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
และฝารางวีตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01
จานวน 5 บ่อ
- สกัดปากบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. เดิม และเปลี่ยน
ฝากรอบตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จานวน 14 บ่อ

1,997,000 บาท
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- เสริมบ่อพักท่อระบายน้าเดิม และเปลี่ยนฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จานวน 30 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 160 ม.
- เสริมรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 320 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
กว้างประมาณ 4-6 ม. หรือตามสภาพ และ Prime Coat
พร้อมชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนือ้ ที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐานหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ
280 ตร.ม.
(10) ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 52 แยก 13 และซอยย่อย
- รื้อปากบ่อพักท่อระบายน้าเดิม ปากซอยแยก และเปลี่ยน
ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.86/29 พิเศษ
จานวน 4 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 115 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 13 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
และบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 9 แห่ง
- รื้อถนนเดิม สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3.50 ม. หรือตามสภาพ และชั้นรอง
พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 490 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 230 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐานหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ
184 ตร.ม.

1,321,000 บาท
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(11) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 35 แยก 3
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 260 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 23 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มน.-03
หรือตามสภาพ และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จานวน 30 บ่อ
- สร้างชัน้ รองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
490 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อม Prime
Coat และชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน-.01
ยาวประมาณ 230 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 135 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐานหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ
200 ตร.ม.
(12) ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 3 และซอยย่อย
- รื้อปากบ่อพักท่อระบายน้าเดิม เปลี่ยนฝาตะแกรง
เหล็กหล่อ ตามแบบ ท.86/29 พิเศษ จานวน 25 บ่อ
- รื้อถนน ค.ส.ล. เดิม และสร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา
0.15 ม. คอนกรีตแข็งตัวเร็ว และคอนกรีตรองพื้นฐาน
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
440 ตร.ม.
- เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 ม.
กว้างประมาณ 4.50 ม. หรือตามสภาพ พร้อม Prime
Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 650 ตร.ม.

1,998,000 บาท

997,000 บาท
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(13) ปรับปรุงซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แยก 4 เชื่อมแยก 6
- รื้อวัชพืชและดินเดิมปรับระดับและสร้างคันทางทรายถม
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. กว้างประมาณ 5.50 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
275 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 125 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 8 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
และบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 7 แห่ง
- เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. เดิม และฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 28 บ่อ
- สร้างชัน้ รองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,058 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม. และพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ตามแบบ
มน.-01ยาวประมาณ 575 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐานหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ
50 ตร.ม.
(14) ปรับปรุงซอยวิภาวดี 5 แยก 1 และแยก 3-2
- เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. เดิม พร้อมเปลี่ยน
ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 35 บ่อ
- สร้างชัน้ พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ พร้อม Prime Coat
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 875 ตร.ม.
- เสริมรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 270 ม.

1,999,000 บาท

848,000 บาท
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- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 168 ตร.ม.
(15) ปรับปรุงซอยวิภาวดี 50
- สกัดคันหินเดิม และเสริมคันหิน ค.ส.ล. กว้าง 0.15 ม.
สูง 0.185 ม. ตามแบบ ถ.620/29 ยาวประมาณ
250 ม.
- สร้างทางเท้าปูกระเบือ้ งคอนกรีตอัดผิวหินขัดสีลาย
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. พร้อมคอนกรีต
รองพื้น หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ตามแบบ มท.-12
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.
พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
400 ตร.ม.
(16) ปรับปรุงซอยประวิทย์และเพื่อน ช่วงต้น
- สกัดปากบ่อพักท่อระบายน้าเดิม เปลี่ยนฝารางวี
ตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จานวน 20 บ่อ
- เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม.
พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
550 ตร.ม.
- เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
270 ตร.ม.
(17) ปรับปรุงซอยเทศบาลนิมิตรเหนือ 8 แยก 1
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ
มน.-03 หรือตามสภาพ และฝารางวีตะแกรง
เหล็กหล่อ ตามแบบ มน.-01 จานวน 11 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 275 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 97 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 27 ตร.ม.

577,000 บาท

474,000 บาท

448,000 บาท
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(18) ปรับปรุงซอยเทศบาลนิมิตรเหนือ 38, 40 และ 42
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 300 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จานวน 23 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.10 ม.
ตามแบบ มน.-03 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จานวน 20 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
5 ม. หรือตามสภาพ และชัน้ รองพื้นทางหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,496 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สาหรับถนน หนา 0.15 ม.
และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 610 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 288 ตร.ม.
(19) ปรับปรุงถนนเลียบคลองประปาจากซอยผาสุข
ถึงทางรถไฟสายใต้
- รื้อขยายปากบ่อพักท่อระบายน้าบริเวณปากซอยแยก
พร้อมต่อเชื่อมท่อระบายน้าเดิม ขนาดไม่น้อยกว่า
ของเดิม พร้อมเปลี่ยนฝาและกรอบตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ ท.86/29 พิเศษ จานวน 6 แห่ง
- รื้อคันหินชารุดและเสริมคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบเดิม
ยาวประมาณ 20 ม.
- รื้อวัสดุแนวทางเท้าและสร้างทางเท้ากระเบื้อง
คอนกรีตอัด ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม.
พร้อมคอนกรีตรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ตามแบบ
มท.-12 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม.
บริเวณผิวจราจรชารุด พร้อม Prime Coat ตามแบบ
มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

3,251,000 บาท

661,000 บาท
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(20) ปรับปรุงซอยซีเมนต์ไทย ช่วงกลาง
- สร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.60 ม.
และฝาตะแกรงเหล็กเชื่อม ตามแบบ ขจจ.9/58
ยาวประมาณ 90 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
แบบรางลิ้นยาว 1 ม. ลอดถนนซอยแยก 5 เชื่อม
สระน้า ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 60 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-05
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.60/29 จานวน
3 บ่อ
- ซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.
พร้อม Prime Coat และชัน้ พืน้ ทางหินคลุกบดอัดแน่น
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม.
(21) ปรับปรุงถนนเลียบคลองประปาจากถนนเทศบาลรังสรรใต้
ถึงซอยซีเมนต์ไทย
- รื้อขยายปากบ่อพักท่อระบายน้าบริเวณปากซอยแยก
พร้อมต่อเชื่อมท่อระบายน้าเดิม ขนาดไม่น้อยกว่า
ของเดิม พร้อมเปลี่ยนฝาและกรอบตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ ท.86/29 พิเศษ จานวน 14 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
และบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน-.01 และฝา ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.60/29 พิเศษ จากปากซอยข้างสวน
ประชานิเวศน์ต่อลงบึงน้า ยาวประมาณ 15 ม.
- รื้อปีกคานสะพานกาแพงริมคลองประปาบริเวณ
ข้างสะพาน 2 ด้าน และสร้างพื้นผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.20 ม. ตามรูปแบบ ขจจ.12/57 เนื้อที่ประมาณ
12 ตร.ม.
- รื้อไหล่ถนนเดิมและสร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
และชั้นรองพื้นฐาน หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. กว้าง 0.20 ม. บนขอบถนน
ตามแบบ ถ.620/29 ยาวประมาณ 100 ม.

608,000 บาท

822,000 บาท
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- สร้างทางเท้าปูกระเบือ้ งคอนกรีตอัด
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. และคอนกรีต
รองพื้น หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ตามแบบ มท.-12
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม.
พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,150 ตร.ม.
(22) ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 54 เชื่อมซอยวิภาวดี 42
- สร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
แบบปากรางวี ยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 138 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า สาหรับท่อ 1 ม. ตามแบบ
มน.-05 และฝา ค.ส.ล. ตามแบบ ท.60/29 พิเศษ
จานวน 7 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้าเดิม ตามแบบ มน.-05
และฝา ค.ส.ล. ตามแบบ ท.60/29 จานวน 5 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้าเดิม ตามแบบ มน.-03
หรือตามสภาพ และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จานวน 30 บ่อ
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อม Prime Coat และชัน้ พืน้ ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
840 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. และพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 360 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

1,999,000 บาท

60,500 บาท
60,500 บาท

139
07
07123-1

7. รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

2,000,000 บาท

2,000,000 บาท
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0413
0413045

ง. ด้านการระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
แผนงานจัดการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ปี 2557
ปี 2558

14,948,700 บาท

14,794,800 บาท
14,948,700 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้าท่วม
งานที่จะทา
- ปรับปรุงระบบระบายน้า บารุงรักษาคูคลอง

01
01101-1
01102-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1 เงินเดือน
อัตราเดิม 2 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
1.2 ค่าจ้างประจา
อัตราเดิม 39 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา

7,184,200 บาท
789,000 บาท
768,300 บาท
20,700 บาท
6,395,200 บาท
5,377,700 บาท
244,800 บาท
337,800 บาท
434,900 บาท

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชัว่ คราว 10 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว

1,320,000 บาท

03
031

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
6,245,000 บาท
3.1 ค่าตอบแทน
841,600 บาท
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ
ของลูกจ้างประจา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

640,800 บาท
439,200 บาท
240,000 บาท
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3.2 ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาล้างทาความสะอาดท่อระบายน้า
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล
และเครื่องทุ่นแรง

4,988,400 บาท

3.3 ค่าวัสดุ
415,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ทาความสะอาดท่อระบายน้า
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ
05
05139-2
06
06105-1

4. ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน
5. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

38,000 บาท
38,000 บาท
38,000 บาท
161,500 บาท
161,500 บาท
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05
0515
0515050

จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่ แวดล้อม
งานปลูกและบารุงรักษาต้นไม้
ปี 2557
ปี 2558

65,075,700 บาท
28,016,300 บาท
26,400,900 บาท
28,016,300 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อปลูกบารุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทามลภาวะ
งานที่จะทา
- ปลูกดูแลบารุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

01
01101-1
01102-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1
02
02101-1
02102-1
02103-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1 เงินเดือน
อัตราเดิม 2 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น

10,894,900 บาท
644,400 บาท
630,400 บาท
14,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจา
10,250,500 บาท
อัตราเดิม 64 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา
2. ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชั่วคราว 53 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างชัว่ คราว

8,353,400 บาท
380,600 บาท
658,200 บาท
858,300 บาท

6,996,000 บาท
3,473,100 บาท
2,250,900 บาท
1,272,000 บาท
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3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
8,404,400 บาท
3.1 ค่าตอบแทน
1,497,900 บาท
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ
ของลูกจ้างประจา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

3.2 ค่าใช้สอย
823,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
3.3 ค่าวัสดุ
6,082,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและน้ามันหล่อลื่น
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการปลูก
และบารุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ

06
06105-1

07
07199-1

4. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

146,000 บาท

5. รายจ่ายอื่น
1,575,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว

146,000 บาท

1,575,000 บาท
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0517
0517057

2. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
ปี 2557
ปี 2558

37,059,400 บาท
59,582,400 บาท
37,059,400 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ฯลฯ
งานที่จะทา
- ดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา
ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

01
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
5,025,300 บาท
1.1 เงินเดือน
4,408,700 บาท
อัตราเดิม 14 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
616,600 บาท
อัตราเดิม 4 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา

4,127,900 บาท
219,100 บาท
42,000 บาท
19,700 บาท
442,900 บาท
26,600 บาท
60,500 บาท
86,600 บาท
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2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
14,675,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน
11,217,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการ
ฝึกอบรมประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ) ค่าตอบแทน
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บ้านหนังสือ ฯลฯ
2.2 ค่าใช้สอย
278,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ
2.3 ค่าวัสดุ
3,179,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ค่าหนังสือ วารสาร
บ้านหนังสือ ฯลฯ

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา และค่าโทรศัพท์

05

4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน
(2) เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง 4 ชุด

3,894,000 บาท
3,894,000 บาท

5. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร

38,000 บาท

6. รายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
(2) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาชีวิตดีมีสุข
สาหรับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง

13,287,000 บาท

05142-1
05199-3
06
06105-1

07
07102-1
07103-3

139,200 บาท

1,294,000 บาท
2,600,000 บาท

38,000 บาท

2,970,000 บาท
700,000 บาท
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07103-4
07103-5
07103-7
07103-8
07103-9
07103-10
07199-1
07199-4
07199-5
07199-6
07199-8
07199-13
07199-20
07199-22
07199-23
07199-25
07199-26

(3) ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ
(4) ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาดูงานแกนนาเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
(5) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
และกีฬา
(6) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน
ในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
(7) ค่าใช้จา่ ยในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
(8) ค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ
และสวัสดิการชุมชน
(9) ค่าใช้จา่ ยโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร
(10) ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(11) ค่าใช้จา่ ยโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
(12) ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัตงิ าน
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(13) ค่าใช้จา่ ยโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(14) ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ
(15) ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวันสาคัญอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(16) ค่าใช้จา่ ยในการจัดหากระเป๋าพยาบาลชุมชน
(17) ค่าใช้จา่ ยในการจัดหาชุดนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พร้อมกระเป๋า
(18) ค่าใช้จา่ ยโครงการครอบครัวรักการอ่าน
(19) ค่าใช้จา่ ยโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหนี้

650,000 บาท
700,000 บาท
750,000 บาท
650,000 บาท
800,000 บาท
700,000 บาท
10,000 บาท
1,478,000 บาท
473,200 บาท
422,000 บาท
95,400 บาท
50,000 บาท
1,650,000 บาท
600,000 บาท
280,000 บาท
240,000 บาท
68,400 บาท
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06
0622
0622079

ฉ. ด้านการสาธารณสุข
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
ปี 2557
ปี 2558

7,923,900 บาท
7,923,900 บาท
16,095,000 บาท
7,923,900 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและขจัดเหตุ
เดือดร้อนราคาญ
งานที่จะทา
- ตรวจสถานประกอบการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

01
01101-1
01102-1
07107-1
01108-1
01109-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1 เงินเดือน
อัตราเดิม 13 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
อัตราเดิม 6 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา

4,748,200 บาท
3,695,100 บาท
3,443,300 บาท
181,300 บาท
42,000 บาท
13,900 บาท
14,600 บาท
1,053,100 บาท
914,200 บาท
54,800 บาท
32,500 บาท
51,600 บาท
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03
031

032

06
06105-1

07
07103-1
07199-2
07199-4

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่าตอบแทน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ
2.2 ค่าใช้สอย
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
2.3 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครือ่ งแต่งกาย
3. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร
4. รายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากร
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง
(2) ค่าใช้จา่ ยโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(3) ค่าใช้จา่ ยในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1,047,900 บาท
37,700 บาท

68,800 บาท
941,400 บาท

39,500 บาท
39,500 บาท
2,088,300 บาท
700,000 บาท
143,300 บาท
1,245,000 บาท
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07
0725
0725094

ช. ด้านการศึกษา
แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
ปี 2557
ปี 2558

88,987,200 บาท
88,987,200 บาท
89,091,600 บาท
88,987,200 บาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ตามหลักสูตรที่กาหนดในสังกัดกรุงเทพมหานคร
งานที่จะทา
- ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

01
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1 เงินเดือน
อัตราเดิม 17 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ
1.2 ค่าจ้างประจา
อัตราเดิม 15 อัตรา
เงินเพิ่มค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างประจา

5,528,100 บาท
3,404,700 บาท
2,960,700 บาท
177,700 บาท
42,000 บาท
69,800 บาท
154,500 บาท
2,123,400 บาท
1,487,500 บาท
85,600 บาท
242,300 บาท
308,000 บาท

150
02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชั่วคราว 49 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับลูกจ้างชั่วคราว

03
031

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4,556,300 บาท
3.1 ค่าตอบแทน
2,269,000 บาท
ค่านิตยภัต ค่าอาหารทาการนอกเวลา
3.2 ค่าใช้สอย
1,312,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบารุงรักษาสระว่ายน้า เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน
ทาความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ
3.3 ค่าวัสดุ
974,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สว่ นตัว
ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและน้ามันหล่อลื่น ค่าวัสดุสานักงาน ฯลฯ

032

6,446,000 บาท

04

4. ค่าสาธารณูปโภค
4,882,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้อานวยการโรงเรียน ค่าบริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

05

5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
17,526,000 บาท
5.1 ค่าครุภัณฑ์
300,000 บาท
ชุดอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณทางข้าม
ถนนหน้าสถานศึกษา 2 ชุด
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
15,226,000 บาท
(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร
ปรับปรุงห้องประชุม
- ก่อปูนปิดช่องแสง จานวน 14 ช่อง
- ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 3.60 x 2.70 ม.
พร้อมอุปกรณ์รางม่าน จานวน 7 ชุด
- ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 3.60 x 2.15 ม.
พร้อมอุปกรณ์รางม่าน จานวน 5 ชุด
- ทาสีภายในห้องประชุม เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม.

05199-8

05304-1

3,138,900 บาท
2,135,100 บาท
1,172,000 บาท

300,000 บาท
820,000 บาท
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05304-2

ปรับปรุงโรงอาหาร
- ปูเคาน์เตอร์หินแกรนิตดาแทนของเดิม
เนื้อที่ประมาณ 11 ตร.ม.
- ขูดสีเดิมและทาสีภายในชนิดกึ่งเงา
เนื้อที่ประมาณ 136 ตร.ม.
- บิ้วอินติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ และชัน้ ปรับระดับ
หน้าบานเป็นบานเกล็ดไม้ MDF
ขนาด 9 x 1.10 ม. จานวน 1 ชุด
- สร้างชัน้ คว่าจานเป็นสเตนเลส
ขนาด 4 x 1.50 ม. จานวน 2 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม แบ่ง 4 ส่วน
ขนาด 1.25 x 3.75 ม. พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม แบ่ง 4 ส่วน
ขนาด 2.10 x 9 ม. พร้อมประตู 2 บาน
จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งหน้าบานไม้เกล็ดช่องเก็บของใต้เคาน์เตอร์
จานวน 9 บาน
- ทาสีภายในโรงอาหาร เนื้อทีป่ ระมาณ 375 ตร.ม.
ค่าครุภัณฑ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU
(เบอร์ 5) พร้อมบรรจบสายไฟและอุปกรณ์
จานวน 5 ชุด (ห้องประชุม)
- พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง จานวน 5 ตัว (ห้องประชุม)
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จานวน 7 ตัว
(โรงอาหาร)
- พัดลมดูดควัน พร้อมท่อสเตนเลส 1 ตัว
(โรงอาหาร)
(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว
- สร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.85 ม. ตามแบบ มน.-02 จานวน 6 บ่อ

2,224,000 บาท
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05304-3

- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ห้องเรียนอาคาร 3
จานวน 6 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- งานทาสีภายในอาคารเรียน
อาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 1,478 ตร.ม.
อาคารเรียน 2 เนื้อที่ประมาณ 1,860 ตร.ม.
อาคารเรียน 3 เนื้อที่ประมาณ 1,920 ตร.ม.
อาคารเรียน 4 เนื้อที่ประมาณ 1,560 ตร.ม.
- งานทาสีภายนอกอาคารเรียน
อาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 788 ตร.ม.
อาคารเรียน 2 เนื้อที่ประมาณ 1,194 ตร.ม.
อาคารเรียน 3 เนื้อที่ประมาณ 1,281 ตร.ม.
อาคารเรียน 4 เนื้อที่ประมาณ 823 ตร.ม.
- งานขูดสีและทาความสะอาดพื้นผิวปูนเก่า
เนื้อที่ประมาณ 10,904 ตร.ม.
- งานทาสีรองพื้นพื้นผิวปูนเก่า เนื้อที่ประมาณ
10,924 ตร.ม.
- รื้อหลังคาโรงครัว พร้อมมุงหลังคาเมทัลชีส
หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน
เนื้อที่ประมาณ 57 ตร.ม.
(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี
- เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน สูงประมาณ 25 ซม.
ถึงบริเวณหน้าอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ
1,160 ตร.ม.
- ยกขอบรางระบายน้าเดิมขึ้นเสมอพื้นคอนกรีตใหม่
พร้อมบรรจบท่อสาธารณะ ยาวประมาณ 170 ม.
ปรับปรุงห้องน้าภายนอกอาคาร จานวน 8 ห้อง
- รื้อสุขภัณฑ์เดิมพร้อมขนทิ้ง จานวน 8 ห้อง
- ติดตั้งโถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้า จานวน 8 ชุด
- ติดตั้งสายชาระ จานวน 8 ชุด
- ทาสีภายนอกและภายในห้องน้า เนื้อที่ประมาณ
25 ตร.ม.
ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3
- รื้อหลังคาเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
- ติดตั้งหลังคาเมทัลชีส หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวน
กันความร้อน เนื้อทีป่ ระมาณ 450 ตร.ม.

1,801,000 บาท
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ปรับปรุงรางอ่างล้างหน้าข้างอาคาร ตามแบบ
ขจจ.2/2558 จานวน 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
- ติดตั้งรางน้าสเตนเลสหนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว
โรงอาหาร พร้อมท่อน้าทิ้ง พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว
ทุก ๆ ระยะ 10 ม. พร้อมบรรจบลงบ่อพัก
ยาวประมาณ 92 ม.
ทาสีหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม
- ขูดสีเดิมหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม เนื้อที่ประมาณ
870 ตร.ม.
- ทาสีหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม เนื้อที่ประมาณ
870 ตร.ม.
- ตั้งนั่งร้านโครงเหล็กสาเร็จรูปเพื่อทางานในที่สูง
จานวน 1 แห่ง
- งานทาสีภายนอกอาคารเรียน
อาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 1,820 ตร.ม.
อาคารเรียน 2 เนื้อที่ประมาณ 1,360 ตร.ม.
อาคารศูนย์เทคโนโลยี เนื้อที่ประมาณ 1,120 ตร.ม.
- งานทาสีภายในอาคารเรียน
อาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 3,320 ตร.ม.
อาคารเรียน 2 เนื้อที่ประมาณ 2,410 ตร.ม.
อาคารศูนย์เทคโนโลยี เนื้อที่ประมาณ 2,230 ตร.ม.
- งานขูดสีและทาความสะอาดพื้นผิวปูนเก่า
เนื้อที่ประมาณ 12,260 ตร.ม.
- ทาสีรองพื้นพื้นผิวปูนเก่า เนื้อที่ประมาณ 12,352 ตร.ม.
- ติดตั้งระแนงบังตาอลูมิเนียม เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ตัดโครงสร้างเสากันสาดเก่าที่ไม่ใช้ จานวน 20 ต้น
- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มอาคาร 3 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบริเวณที่ชารุด เนื้อที่ประมาณ
3 ตร.ม.
ปรับปรุงห้องประชุม
- รื้อถอนเครือ่ งปรับอากาศเดิม จานวน 9 เครื่อง
- ปูพื้นกระเบือ้ งแกรนิตโต้ เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานหลุม ยิปซั่มฉาบเรียบ พร้อมบัวฝ้า
เนื้อที่ประมาณ 288 ตร.ม.

4,234,000 บาท
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- หุ้มกระจกเงาเข้ามุมเสา พร้อมบัวเสาและกรุไม้อัดสัก
ทาสี จานวน 8 ต้น
- กรุผนังยิปซั่มฉาบเรียบ เนือ้ ที่ประมาณ 260 ตร.ม.
- ขูดสีภายในเดิมพร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า
เนื้อที่ประมาณ 325 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน เนื้อทีป่ ระมาณ 288 ตร.ม.
- ทาสีภายในและภายนอก ชนิดกึ่งเงา เนื้อที่ประมาณ
160 ตร.ม.
- เดินสายและติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์ หลอด LED
พร้อมอุปกรณ์ สวิตซ์ จานวน 53 จุด
- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED เปลี่ยนสีได้บนเวที
พร้อมเดินสายและอุปกรณ์ จานวน 6 จุด
- ติดตั้งโคมไฟห้อยเพดาน พร้อมเดินสายและอุปกรณ์
จานวน 7 จุด
- กรุผนังลามิเนตลายไม้ตกแต่งเวที เนื้อที่ประมาณ
20 ตร.ม.
- กรุผนังลามิเนตลายไม้ตกแต่งสูง 1 ม. รอบห้อง
เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- ติดวอลเปเปอร์ตกแต่งผนังห้องประชุมและพื้นหลังเวที
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- ติดตั้งบัวพื้น PVC ยาวประมาณ 80 ม.
- ติดตั้งบัว PVC คาดผนัง ยาวประมาณ 80 ม.
- บิ้วอินตู้โชว์พร้อมชั้นกระจก จานวน 3 แห่ง
- รื้อผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม พร้อมกรุผนัง
สมาร์ทบอร์ดฉาบเรียบ ทาสี จานวน 7 แห่ง
- ติดตั้งไฟ LED เส้น พร้อมเดินสายและอุปกรณ์
ยาวประมาณ 110 ม.
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมคืนสภาพ พร้อมเติม
น้ายาใหม่ จานวน 9 เครื่อง
ปรับปรุงโรงอาหาร
- บิ้วอินชุดทาครัว เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร
และประกอบอาหารเป็นสเตนเลส จานวน 2 แห่ง
- สร้างชั้นสเตนเลสวางถาดอาหารเด็ก จานวน 5 แห่ง
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- ติดตั้งระบบดูดควันและท่อส่งควัน จานวน 2 แห่ง
- วางท่อน้าทิ้งบริเวณส่วนล้างจาน และทาธรณีกันน้า
พร้อมปูกระเบื้อง จานวน 1 แห่ง
ครุภัณฑ์
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จานวน 6 เครื่อง
(ห้องประชุม)
- ติดตั้งพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว จานวน 20 เครื่อง
(โรงอาหาร)
(5) ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม
ปรับปรุงห้องน้าภายนอกอาคาร
- รื้อสุขภัณฑ์เดิมและผนังห้องน้า หลังคา พร้อมขนทิ้ง
จานวน 1 แห่ง
- ปูกระเบื้องผนังใหม่ เนื้อที่ประมาณ 92 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้น เนื้อที่ประมาณ 104 ตร.ม.
- ติดตั้งผนังห้องน้าสาเร็จรูป จานวน 12 ห้อง
- เดินท่อพีวีซีระบบน้าใช้ใหม่ จานวน 1 แห่ง
- เดินท่อพีวีซรี ะบบน้าทิ้งใหม่ จานวน 12 ห้อง
- ติดตั้งและยกโครงหลังคาเหล็กมุงเมทัลชีส
พร้อมฉนวนกันความร้อนสลับแผ่นโปร่งแสง
เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- ทาสีภายนอกและภายใน เนือ้ ที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- ติดตั้งสุขภัณฑ์โถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีหม้อน้า
พร้อมสายชาระ จานวน 12 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟ 1 x 36 วัตต์ จานวน 6 ชุด
- ปรับปรุงรางอ่างล้างหน้า จานวน 1 แห่ง
- เปลี่ยนฝ้าเพดานทีบาร์ยปิ ซั่มบอร์ด หนา 9 มม.
ชนิดทนความชื้น โถงทางเดินชั้นล่าง อาคาร 3
เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- สร้างประตูทางเข้าโรงเรียนใหม่เป็นสเตนเลส
พร้อมตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ตามแบบ
ขจจ.1/2558 จานวน 1 แห่ง

930,000 บาท
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(6) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 5 ชัน้ และ 7 ชั้น
- เปลี่ยนประตูไม้อัดสักห้องเรียน ขนาด 0.90 x 2 ม.
มีลูกฟักกระจกใส พร้อมบานพับ และอุปกรณ์
อาคาร 5 ชั้น จานวน 54 บาน
- เจาะบานประตูห้องเรียนเดิม ขนาด 0.90 x 2 ม.
ฝังลูกฟักกระจกใส พร้อมบานพับ และอุปกรณ์
อาคาร 7 ชั้น จานวน 102 บาน
- กุญแจลูกบิดประตู จานวน 156 ชุด
- ทาสีนามั
้ นประตูไม้อัดสัก จานวน 54 บาน
สร้างผิวทาง ค.ส.ล.
- รื้อผิวถนนเดิมพร้อมขนไปทิง้ เนื้อที่ประมาณ
1,165 ตร.ม.
- สร้างชัน้ พื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,165 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ
1,165 ตร.ม.
- สร้างผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย เนื้อที่ประมาณ
1,165 ตร.ม.
- งานทาสีภายนอกอาคารเรียน
อาคารเรียน 5 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 2,950 ตร.ม.
อาคารเรียน 7 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 5,018 ตร.ม.
- งานทาสีภายในอาคารเรียน
อาคารเรียน 5 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 3,850 ตร.ม.
อาคารเรียน 7 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 6,523 ตร.ม.
- งานขูดสีและทาความสะอาดพื้นผิวปูนเก่า
เนื้อที่ประมาณ 18,341 ตร.ม.
- งานทาสีรองพื้นพื้นผิวปูนเก่า เนื้อที่ประมาณ
18,341 ตร.ม.
(7) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ห้องเรียนอาคาร 3
จานวน 15 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ห้องเรียนอาคาร 2
จานวน 6 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 288 ตร.ม.

5,230,000 บาท

1,987,000 บาท
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- ปูพื้นกระเบื้องอ่างล้างหน้าเด็ก 3 แห่ง
เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- งานทาสีภายนอกอาคารเรียน
อาคารเรียน 3 เนื้อที่ประมาณ 1,278 ตร.ม.
อาคารเรียน 4 เนื้อที่ประมาณ 1,572 ตร.ม.
- งานทาสีภายในอาคารเรียน
อาคารเรียน 3 เนื้อที่ประมาณ 2,017 ตร.ม.
อาคารเรียน 4 เนื้อที่ประมาณ 2,558 ตร.ม.
- งานขูดสีและทาความสะอาดพื้นผิวปูนเก่า
เนื้อที่ประมาณ 7,425 ตร.ม.
- งานทาสีรองพื้นพื้นผิวปูนเก่า เนื้อที่ประมาณ
7,425 ตร.ม.
- งานซ่อมปูนโครงสร้างกันสาดและคาน
เนื้อที่ประมาณ 63 ตร.ม.
06
06102-1
06104-1
06105-1
06199-1

07
07103-1
07103-2
07103-4
07103-5

6. เงินอุดหนุน
(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร
(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน
(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร
(4) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

17,444,000 บาท

7. รายจ่ายอื่น
32,604,600 บาท
(1) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมครู
(2) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
(3) ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
(4) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

531,000 บาท
8,796,000 บาท
138,000 บาท
7,979,000 บาท

12,000 บาท
139,500 บาท
232,000 บาท
16,000 บาท

158
07103-6

07103-7
07103-8
07103-9

07103-10
07103-11
07103-12
07103-14
07109-1
07199-1
07199-2
07199-5
07199-6
07199-8
07199-10
07199-11
07199-12
07199-13

(5) ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(6) ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
(7) ค่าใช้จา่ ยโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
(8) ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสาหรับครู
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(9) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
กลุ่มโรงเรียน
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
กลุม่ โรงเรียน
(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
ของข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง
(12) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดา้ นวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
ศูนย์วิชาการเขต
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(15) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้าเป็น เล่นน้าได้ปลอดภัย
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิตสื่อการเรียนรู้
(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน
(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(22) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา

42,000 บาท
440,400 บาท
90,000 บาท

395,000 บาท
25,500 บาท
25,500 บาท
2,100,000 บาท
60,000 บาท
27,400 บาท
5,000 บาท
8,776,900 บาท
1,985,100 บาท
99,700 บาท
365,900 บาท
44,000 บาท
45,200 บาท
142,600 บาท
29,400 บาท
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(23) ค่าใช้จ่ายโครงการหนังสือห้องสมุดเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับนักเรียน
(24) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้าง
นิสัยรักการอ่าน
(25) ค่าใช้จ่ายโครงการหนังสือส่งเสริมภาษาอังกฤษ
และนิทาน 2 ภาษา
(26) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนมาตรฐานสากล
สูป่ ระชาคมอาเซียน
(27) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(28) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
(29) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน

3,250,000 บาท
1,000,000 บาท
1,999,500 บาท
4,000,000 บาท

4,040,000 บาท
120,000 บาท
3,096,000 บาท

