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สำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ

งบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2562
ปี 2563
รำยจ่ำยประจำ
รหัส
01
0102
0102002
0102003
0103
0103005
0103006
02
0207
0207027
0208
0208031
03
0310
0310037
04
0413
0413045
05
0515
0515050
0517
0517057

290,051,100 บำท
298,729,000 บำท
298,729,000 บำท

รำยจ่ำยประจำ
ก. ด้ำนกำรบริหำรทั ่วไป
40,727,200 บำท
1. แผนงำนบริหำรงำนปกครอง
และทะเบียน
29,003,500 บำท
1.1 งานปกครอง
21,886,100 บาท
1.2 งานทะเบียน
7,117,400 บาท
2. แผนงำนบริหำรกำรคลัง
11,723,700 บำท
2.1 งานบริหารการคลัง
6,313,500 บาท
2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้
5,410,200 บาท
ข. ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
121,546,900 บำท
1. แผนงำนรักษำควำมสะอำด
103,980,800 บำท
งานรักษาความสะอาด
103,980,800 บาท
2. แผนงำนรักษำควำมเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
17,566,100 บำท
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ
17,566,100 บาท
ค. ด้ำนกำรโยธำและระบบจรำจร
13,363,700 บำท
แผนงำนกำรโยธำ
13,363,700 บำท
งานการโยธา
13,363,700 บาท
ง. ด้ำนกำรระบำยน้ ำและบำบัดน้ ำเสีย
29,062,100 บำท
แผนงำนจัดกำรระบำยน้ ำและแก้ไข
ปั ญหำน้ ำท่วม
29,062,100 บำท
งานการระบายน้ าและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
29,062,100 บาท
จ. ด้ำนกำรพัฒนำและบริกำรสังคม
38,049,300 บำท
1. แผนงำนพัฒนำสภำวะสิง่ แวดล้อม 20,921,000 บำท
งานปลูกและบารุงรักษาต้นไม้
20,921,000 บาท
2. แผนงำนพัฒนำชุมชน
17,128,300 บำท
งานพัฒนาชุมชน
17,128,300 บาท
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06
0622
0622079
07
0725
0725094

ฉ. ด้ำนกำรสำธำรณสุข
แผนงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
ช. ด้ำนกำรศึกษำ
แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ
งานบริหารการศึกษา

6,312,600 บำท
6,312,600 บำท
6,312,600 บาท
49,667,200 บำท
49,667,200 บำท
49,667,200 บาท

สำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ

ด้ำน/แผนงำน/งำน/โครงกำร

25,463,000
16,092,900
10,049,300
6,043,600
9,370,100
4,629,800
4,740,300

ค่ำจ้ำงชั ่วครำว

ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน
ใช้สอย และวัสดุ สำธำรณูปโภค และสิ่งก่อสร้ำง

เงินอุดหนุน

120,000
120,000
120,000
-

9,112,000
8,008,000
7,345,200
662,800
1,104,000
543,800
560,200

4,043,000
3,755,500
3,755,500
287,500
225,500
62,000

1,534,300
572,200
161,200
411,000
962,100
914,400
47,700

-

71,296,300 18,024,000
59,444,700 17,592,000
59,444,700 17,592,000
11,851,600
432,000
11,851,600
432,000
6,189,600
864,000
6,189,600
864,000
6,189,600
864,000
9,192,200 2,304,000
9,192,200 2,304,000
9,192,200 2,304,000

30,291,500
25,877,000
25,877,000
4,414,500
4,414,500
3,293,100
3,293,100
3,293,100
3,231,900
3,231,900
3,231,900

578,200
578,200
578,200
38,500
38,500
38,500

896,500
28,500
28,500
868,000
868,000
17,000
17,000
17,000
14,295,500
14,295,500
14,295,500

-

รำยจ่ำยอื่น

454,900
454,900
454,900
-

รวม

40,727,200
29,003,500
21,886,100
7,117,400
11,723,700
6,313,500
5,410,200

460,400 121,546,900
460,400 103,980,800
460,400 103,980,800
17,566,100
17,566,100
3,000,000 13,363,700
3,000,000 13,363,700
3,000,000
13,363,700
29,062,100
29,062,100
29,062,100
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รำยจ่ำยประจำ
ด้ำนกำรบริหำรทั ่วไป
แผนงำนบริหำรงำนปกครองและทะเบียน
งานปกครอง
งานทะเบียน
แผนงำนบริหำรกำรคลัง
งานบริหารการคลัง
งานบริหารการจัดเก็บรายได้
ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
แผนงำนรักษำควำมสะอำด
งานรักษาความสะอาด
แผนงำนรักษำควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ
ด้ำนกำรโยธำและระบบจรำจร
แผนงำนกำรโยธำ
งานการโยธา
ด้ำนกำรระบำยน้ ำและบำบัดน้ ำเสีย
แผนงำนจัดกำรระบำยน้ ำและแก้ไขปั ญหำน้ ำท่วม
งานการระบายน้ าและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม

เงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจำ

สำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ

ด้ำน/แผนงำน/งำน/โครงกำร
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ด้ำนกำรพัฒนำและบริกำรสังคม
แผนงำนพัฒนำสภำวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบารุงรักษาต้นไม้
แผนงำนพัฒนำชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
ด้ำนกำรสำธำรณสุข
แผนงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
ด้ำนกำรศึกษำ
แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ
งานบริหารการศึกษา
รวมรำยจ่ำยประจำ
รวมทั้งสิ้ น

เงินเดือนและ
ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน
ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
เงินอุดหนุน
รำยจ่ำยอื่น
รวม
ค่ำจ้ำงประจำ
ใช้สอย และวัสดุ สำธำรณูปโภค และสิ่งก่อสร้ำง
16,500,200 4,728,000
8,960,900
5,000
898,900
6,956,300 38,049,300
10,819,600 4,584,000
4,217,400
1,300,000 20,921,000
10,819,600 4,584,000
4,217,400
1,300,000
20,921,000
5,680,600
144,000
4,743,500
5,000
898,900
5,656,300 17,128,300
5,680,600
144,000
4,743,500
5,000
898,900
5,656,300
17,128,300
5,377,500
120,000
579,000
236,100
6,312,600
5,377,500
120,000
579,000
236,100
6,312,600
5,377,500
120,000
579,000
236,100
6,312,600
7,513,900 3,081,200
8,450,100 3,686,300
1,773,300 12,262,000 12,900,400 49,667,200
7,513,900 3,081,200
8,450,100 3,686,300
1,773,300 12,262,000 12,900,400 49,667,200
7,513,900 3,081,200
8,450,100 3,686,300
1,773,300 12,262,000 12,900,400
49,667,200
141,532,700 29,241,200 63,918,500 8,351,000 19,415,500 12,262,000 24,008,100 298,729,000
141,532,700 29,241,200 63,918,500 8,351,000 19,415,500 12,262,000 24,008,100 298,729,000
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สำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ
งบประมำณรำยจ่ำย
รำยจ่ำยประจำ
รหัส
01
0102
0102002

รำยจ่ำยประจำ
ก. ด้ำนกำรบริหำรทั ่วไป
1. แผนงำนบริหำรงำนปกครองและทะเบียน
1.1 งำนปกครอง
ปี 2562
ปี 2563

298,729,000 บำท
298,729,000 บำท

40,727,200 บำท
29,003,500 บำท
22,056,800 บำท
21,886,100 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนิ นกำรด้ำนกำรปกครอง
งำนที่จะทำ
- ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรปกครอง

01
011
01101-1
01102-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1
012
01201-1
01202-1
01204-1
01205-1
01206-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
10,049,300 บำท
1.1 เงินเดือน
7,929,300 บำท
อัตรำเดิม 19 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินประจำตำแหน่ ง
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของข้ำรำชกำร
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
2,120,000 บำท
อัตรำเดิม 9 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 1 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

7,196,600 บำท
431,700 บำท
254,400 บำท
42,000 บำท
2,100 บำท
2,500 บำท
1,899,900 บำท
114,000 บำท
8,200 บำท
47,800 บำท
50,100 บำท

120,000 บำท
94,000 บำท
6,000 บำท
20,000 บำท
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03
031

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่ำตอบแทน
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
3.2 ค่ำใช้สอย
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สิน ฯ
ค่ำจ้ำงทำควำมสะอำดอำคำร ค่ำบำรุงรักษำ
ซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ
3.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุไฟฟ้ ำ ประปำ งำนบ้ำน ฯ
ค่ำวัสดุสำนักงำน ฯลฯ

7,345,200 บำท
300,500 บำท

04

4. ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์

3,755,500 บำท

05

5. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
161,200 บำท
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
161,200 บำท
(1) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้ น
หรือแบบแขวน ขนำด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง
(2) โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้ำอี้ 1 ชุด
(3) เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ดำ)
ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 1 เครื่อง

032

05101-1
05198-2
05203-3

07
07103-1
07110-1
07199-1

6,222,300 บำท

822,400 บำท

6. รำยจ่ำยอื่น
454,900 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(2) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุ นกิจกำรอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน
(3) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนคร
เฝ้ ำระวังภัยและยำเสพติด

36,000 บำท
5,200 บำท
120,000 บำท

41,500 บำท
352,000 บำท
61,400 บำท
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0102003

1.2 งำนทะเบียน
ปี 2562
ปี 2563

7,271,400 บำท
7,117,400 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนิ นกำรด้ำนกำรทะเบียนรำษฎร
งำนที่จะทำ
- ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนรำษฎร
และบัตรประชำชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริกำรกรุงเทพมหำนคร

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
012
01201-1
01202-1
03
031
032

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1 เงินเดือน
อัตรำเดิม 17 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของข้ำรำชกำร
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
อัตรำเดิม 1 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
2. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่ำตอบแทน
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
2.2 ค่ำใช้สอย
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
2.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

6,043,600 บำท
5,842,600 บำท
5,460,000 บำท
327,000 บำท
42,000 บำท
11,000 บำท
2,600 บำท
201,000 บำท
190,000 บำท
11,000 บำท
662,800 บำท
400,500 บำท
30,100 บำท

232,200 บำท
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05
05101-1
05119-2
05198-4

3. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
411,000 บำท
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
411,000 บำท
(1) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้ น
หรือแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง
(2) เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
ส่งเอกสำรได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ ว) 1 เครื่อง

376,000 บำท
18,000 บำท
17,000 บำท
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0103
0103005

2. แผนงำนบริหำรกำรคลัง
2.1 งำนบริหำรกำรคลัง
ปี 2562
ปี 2563

11,723,700 บำท
6,143,800 บำท
6,313,500 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนิ นกำรด้ำนกำรคลังและงบประมำณ
งำนที่จะทำ
- ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรคลังและงบประมำณ

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
012
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1
03
031
032

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
4,629,800 บำท
1.1 เงินเดือน
4,467,800 บำท
อัตรำเดิม 14 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของข้ำรำชกำร
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
162,000 บำท
อัตรำเดิม 1 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ
2. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่ำตอบแทน
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
2.2 ค่ำใช้สอย
เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน
ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
2.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

543,800 บำท
210,400 บำท
109,400 บำท

224,000 บำท

4,152,000 บำท
248,500 บำท
42,000 บำท
20,500 บำท
4,800 บำท
142,200 บำท
8,500 บำท
8,700 บำท
2,600 บำท
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3. ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์

05

4. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
914,400 บำท
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
914,400 บำท
(1) เก้ำอี้ ทำงำน ระดับปฏิบตั ิงำน, ปฏิบตั ิกำร,
ชำนำญงำน, อำวุโส, ชำนำญกำร 5 ตัว
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ตำ่ กว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่ กว่ำ 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ ลแค็บ
พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 คัน

05148-1
05199-2

225,500 บำท

14,000 บำท

900,400 บำท
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0103006

2.2 งำนบริหำรกำรจัดเก็บรำยได้
ปี 2562
ปี 2563

6,122,300 บำท
5,410,200 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนิ นกำรด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้
งำนที่จะทำ
- ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษี
และค่ำธรรมเนี ยม
- ติดตำมเร่งรัดกำรจัดเก็บภำษีและ
ค่ำธรรมเนี ยม

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
012
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1
03
031
032

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
4,740,300 บำท
1.1 เงินเดือน
4,336,100 บำท
อัตรำเดิม 11 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของข้ำรำชกำร
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
404,200 บำท
อัตรำเดิม 2 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ
2. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
560,200 บำท
2.1 ค่ำตอบแทน
72,000 บำท
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
2.2 ค่ำใช้สอย
218,700 บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็ นรำยบุคคล ฯ
ค่ำนำส่งใบแจ้งชำระภำษี ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
2.3 ค่ำวัสดุ
269,500 บำท
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ ค่ำวัสดุสำนักงำน ฯลฯ

4,044,100 บำท
242,700 บำท
42,000 บำท
2,100 บำท
5,200 บำท
377,800 บำท
22,700 บำท
1,100 บำท
2,600 บำท
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3. ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไปรษณีย์

62,000 บำท

05

4. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
(1) เก้ำอี้ ทำงำน ระดับปฏิบตั ิงำน, ปฏิบตั ิกำร,
ชำนำญงำน, อำวุโส, ชำนำญกำร 3 ตัว
(2) เก้ำอี้ โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 7 ตัว
(3) เครื่องทำน้ ำร้อน - น้ ำเย็น แบบต่อท่อ
ขนำด 2 ก๊อก 1 เครื่อง
(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิ ด Network
แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) 1 เครื่อง

47,700 บำท
47,700 บำท

05198-1
05198-2
05198-3
05198-4

8,400 บำท
4,200 บำท
25,100 บำท
10,000 บำท
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02
0207
0207027

ข. ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
1. แผนงำนรักษำควำมสะอำด
งำนรักษำควำมสะอำด
ปี 2562
ปี 2563

121,546,900 บำท
103,980,800 บำท
102,324,600 บำท
103,980,800 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดูแลรักษำควำมสะอำด และควำมเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรกวำด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล
งำนที่จะทำ
- ดำเนิ นกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยตำมถนน ตรอก ซอย
ทำงเท้ำ บริเวณโบรำณสถำน สถำปั ตยกรรม
สถำนที่ที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์
- ดำเนิ นกำรเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่ำธรรมเนี ยมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
012
01201-1
01202-1
01204-1
01205-1
01206-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1 เงินเดือน
อัตรำเดิม 10 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
อัตรำเดิม 246 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 124 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

59,444,700 บำท
3,889,500 บำท
3,629,800 บำท
217,700 บำท
42,000 บำท
55,555,200 บำท
51,260,800 บำท
3,064,400 บำท
11,000 บำท
762,600 บำท
456,400 บำท
17,592,000 บำท
12,790,700 บำท
1,869,300 บำท
2,932,000 บำท

124

03
031

032

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่ำตอบแทน
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่เก็บขนมูลฝอย
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำ ฯลฯ
3.2 ค่ำใช้สอย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่ำซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
3.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุยำนพำหนะ
ค่ำเครื่องแบบชุดปฏิบตั ิงำน ฯลฯ

04

4. ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำน้ ำประปำ

05

5. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 3 เครื่อง

05122-2
07
07199-1
07199-2

25,877,000 บำท
12,906,000 บำท

1,377,800 บำท

11,593,200 บำท

578,200 บำท

28,500 บำท
28,500 บำท

6. รำยจ่ำยอื่น
460,400 บำท
(1) ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรอำสำสมัครชักลำกมูลฝอยในชุมชน
(2) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมกำรแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำมำใช้ประโยชน์

28,500 บำท

410,400 บำท
50,000 บำท

125

0208
0208031

2. แผนงำนรักษำควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
งำนบริหำรและบังคับกำรเทศกิจ
ปี 2562
ปี 2563

17,566,100 บำท
15,585,800 บำท
17,566,100 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมดูแล บังคับกำรตำมข้อบัญญัติ
และกฎหมำยที่กำหนดให้เป็ นอำนำจหน้ำที่
ของกรุงเทพมหำนคร
งำนที่จะทำ
- ดำเนิ นกำรควบคุมดูแลควำมเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง ให้เป็ นไปตำม
ข้อบัญญัติและกฎหมำยที่กำหนดให้เป็ น
อำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
012
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1 เงินเดือน
อัตรำเดิม 11 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
อัตรำเดิม 32 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 3 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

03
031

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่ำตอบแทน
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
ค่ำเบี้ ยประชุม

11,851,600 บำท
4,784,400 บำท
4,474,000 บำท
268,400 บำท
42,000 บำท
7,067,200 บำท
6,520,800 บำท
380,800 บำท
99,300 บำท
66,300 บำท
432,000 บำท
312,800 บำท
47,200 บำท
72,000 บำท
4,414,500 บำท
3,515,100 บำท
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032

05
05199-1

3.2 ค่ำใช้สอย
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่ำซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
3.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำเครื่องแต่งกำย ค่ำก๊ำซ NGV
ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

115,800 บำท

4. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ตำ่ กว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่ กว่ำ 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ ลแค็บ 1 คัน

868,000 บำท
868,000 บำท

783,600 บำท

868,000 บำท
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03
0310
0310037

ค. ด้ำนกำรโยธำและระบบจรำจร
แผนงำนกำรโยธำ
งำนกำรโยธำ
ปี 2562
ปี 2563

13,363,700 บำท
13,363,700 บำท
13,113,700 บำท
13,363,700 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภำรกิจด้ำนกำรโยธำ
และสำธำรณูปโภค
- เพื่อกำรพัฒนำพื้ นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมำย
ผังเมืองรวม
งำนที่จะทำ
- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้ำง ถนน ตรอก ซอย
ทำงเท้ำ ผิวกำรจรำจร และสะพำนให้ได้มำตรฐำน
- พิจำรณำอนุ ญำตและควบคุมกำรปลูกสร้ำง
อำคำรภำยในอำนำจเขต
- ดำเนิ นกำร ดูแลรักษำ อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษำที่สำธำรณะ

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
012
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1 เงินเดือน
อัตรำเดิม 19 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของข้ำรำชกำร
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
อัตรำเดิม 5 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 6 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

6,189,600 บำท
5,279,000 บำท
4,932,000 บำท
286,500 บำท
42,000 บำท
5,100 บำท
13,400 บำท
910,600 บำท
707,300 บำท
42,400 บำท
96,000 บำท
64,900 บำท
864,000 บำท
642,700 บำท
77,300 บำท
144,000 บำท
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03
031
032

05
05199-1

07
07123-1

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3,293,100 บำท
3.1 ค่ำตอบแทน
998,400 บำท
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
3.2 ค่ำใช้สอย
888,000 บำท
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ ำสำธำรณะ
ค่ำซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพำน ฯ
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ฯลฯ
3.3 ค่ำวัสดุ
1,406,700 บำท
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุสำหรับหน่ วยบริกำรเร่งด่วน
กรุงเทพมหำนคร (BEST) ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ฯลฯ
4. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
(จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 19 นิ้ ว) 1 เครื่อง
5. รำยจ่ำยอื่น
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสำธำรณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปั ญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

17,000 บำท
17,000 บำท
17,000 บำท
3,000,000 บำท

3,000,000 บำท
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04
0413
0413045

ง. ด้ำนกำรระบำยน้ ำและบำบัดน้ ำเสีย
แผนงำนจัดกำรระบำยน้ ำและแก้ไข
ปั ญหำน้ ำท่วม
งำนกำรระบำยน้ ำและแก้ไขปั ญหำน้ ำท่วม
ปี 2562
ปี 2563

29,062,100 บำท
29,062,100 บำท
22,489,500 บำท
29,062,100 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหำน้ ำท่วม
งำนที่จะทำ
- ปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ บำรุงดูแลรักษำ
คูคลอง สะพำนข้ำมคลอง
- ก่อสร้ำงเขือ่ น

01
011
01101-1
01102-1
012
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1 เงินเดือน
อัตรำเดิม 1 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
อัตรำเดิม 41 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 16 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

2,304,000 บำท

03
031

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่ำตอบแทน
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
3.2 ค่ำใช้สอย
ค่ำจ้ำงเหมำล้ำงทำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ค่ำซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ

3,231,900 บำท
1,279,900 บำท

032

9,192,200 บำท
262,600 บำท
247,700 บำท
14,900 บำท
8,929,600 บำท
8,190,300 บำท
474,900 บำท
146,100 บำท
118,300 บำท

1,668,500 บำท
251,500 บำท
384,000 บำท

645,400 บำท
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3.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ทำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ ฯลฯ

1,306,600 บำท

04

4. ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำน้ ำประปำ

05

5. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
14,295,500 บำท
5.1 ค่ำครุภณ
ั ฑ์
42,000 บำท
เครื่องตบดิน 2 เครื่อง
5.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
14,253,500 บำท
(1) ขุดลอกคลองบำงพึ่ง จำกคลองแจงร้อน
ถึงถนนวงแหวนอุตสำหกรรม
- ขุดลอกคลองกว้ำงประมำณ 4 – 6 ม.
ยำวประมำณ 1,750 ม. ลึกจำกระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย -1 ม. รทก.
ปริมำณดินขุดลอก 7,000 ลบ.ม.
(ระยะเวลำดำเนิ นกำร 90 วัน)
(2) ขุดลอกคลองข้ำงไปรษณีย์ จำกคลองรำษฎร์บูรณะ
ถึงจุดสิ้ นสุดเขือ่ น ค.ส.ล.
- ขุดลอกคลองกว้ำงประมำณ 2.50 – 4 ม.
ยำวประมำณ 590 ม. ลึกจำกระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย -0.50 ม. รทก.
ปริมำณดินขุดลอก 896 ลบ.ม.
(ระยะเวลำดำเนิ นกำร 60 วัน)
(3) ขุดลอกคลองสำรภี จำกคลองบำงปะกอก
ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 36
- ขุดลอกคลองกว้ำงประมำณ 1.85 – 3.30 ม.
ยำวประมำณ 483 ม. ลึกจำกระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย -0.50 ม. รทก.
ปริมำณดินขุดลอก 629 ลบ.ม.
(ระยะเวลำดำเนิ นกำร 60 วัน)
(4) ก่อสร้ำงเขือ่ น ค.ส.ล. (ดำดท้องคลอง)
คลองแยกวัดบำงปะกอก จำกถนนสุขสวัสดิ์
ถึงลำกระโดงสำธำรณะ
- ก่อสร้ำงเขือ่ น ค.ส.ล. (ดำดท้องคลอง)
ตำมแบบ D.30 – 15 กว้ำงประมำณ 3 – 4 ม.
หรือตำมสภำพ ยำวประมำณ 726 ม.

05199-1
05314-4

05314-5

05314-6

05315-2

38,500 บำท

42,000 บำท

2,090,000 บำท

258,800 บำท

181,700 บำท

9,336,000 บำท
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05315-3

- สร้ำงรำวเหล็กกันตก ตำมแบบ R.15/1
ยำวประมำณ 432 ม.
- สร้ำงบันไดเหล็กหน้ำเขือ่ น ตำมแบบ S.1
ทั้งสองฝั ง่ วำงสลับฟั นปลำ 8 แห่ง
- สร้ำงสะพำนทำงเดินเหล็ก ตำมแบบ SB.1
กว้ำง 1.22 ม. ยำวประมำณ 3 ม.
หรือตำมสภำพ 2 แห่ง
(ระยะเวลำดำเนิ นกำร 150 วัน)
(5) ก่อสร้ำงเขือ่ น ค.ส.ล. (ดำดท้องคลอง)
ลำกระโดงสำธำรณะข้ำงซอยประชำอุทิศ 22
จำกเขือ่ นเดิมจนสิ้ นสุดลำกระโดงสำธำรณะ
- ก่อสร้ำงเขือ่ น ค.ส.ล. (ดำดท้องคลอง)
ตำมแบบเลขที่ AB. 9.50003-02
กว้ำงประมำณ 4 – 4.50 ม. หรือตำมสภำพ
ยำวประมำณ 116 ม.
- สร้ำงบันไดเหล็กหน้ำเขือ่ น ตำมแบบ S.1
ทั้งสองฝั ง่ วำงสลับฟั นปลำ 3 แห่ง
(ระยะเวลำดำเนิ นกำร 120 วัน)

2,387,000 บำท
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05
0515
0515050

จ. ด้ำนกำรพัฒนำและบริกำรสังคม
1. แผนงำนพัฒนำสภำวะสิง่ แวดล้อม
งำนปลูกและบำรุงรักษำต้นไม้
ปี 2562
ปี 2563

38,049,300 บำท
20,921,000 บำท
21,867,300 บำท
20,921,000 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อปลูกและบำรุงรักษำต้นไม้และพื้ นที่สีเขียว
ให้สวยงำมและเป็ นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษำสภำวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทำ
มลภำวะเป็ นพิษ
งำนที่จะทำ
- ปลูก ดูแล บำรุงรักษำต้นไม้และพื้ นที่สีเขียว
ในพื้ นที่ที่รบั ผิดชอบ

01
011
01101-1
01102-1
012
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
10,819,600 บำท
1.1 เงินเดือน
900,600 บำท
อัตรำเดิม 2 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
9,919,000 บำท
อัตรำเดิม 47 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ

9,077,500 บำท
533,300 บำท
191,100 บำท
117,100 บำท

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 32 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

4,584,000 บำท
3,370,700 บำท
449,300 บำท
764,000 บำท

03
031

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่ำตอบแทน
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำ

4,217,400 บำท
1,031,200 บำท

849,600 บำท
51,000 บำท
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032

07
07199-1

3.2 ค่ำใช้สอย
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่ำซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
3.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอปุ กรณ์
ในกำรปลูกและบำรุงรักษำต้นไม้ ฯลฯ
4. รำยจ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ ปรับปรุง
และเพิ่มพื้ นที่สีเขียว

629,700 บำท

2,556,500 บำท

1,300,000 บำท
1,300,000 บำท
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0517
0517057

2. แผนงำนพัฒนำชุมชน
งำนพัฒนำชุมชน
ปี 2562
ปี 2563

17,128,300 บำท
15,676,500 บำท
17,128,300 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนิ นกำรพัฒนำชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว รักษำศิลปะ
จำรีตประเพณี ภูมปิ ั ญญำท้องถิ่น ฯลฯ
งำนที่จะทำ
- ดำเนิ นกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์แก่เด็ก สตรี
ผูส้ ูงอำยุ ผูด้ อ้ ยโอกำส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนำกำร ด้ำนดนตรี กีฬำ ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญำท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำทำงวิชำกำรเกษตรและสภำพแวดล้อม
เพื่อกำรเกษตร

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
012
01201-1
01202-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1 เงินเดือน
อัตรำเดิม 13 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของข้ำรำชกำร
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
อัตรำเดิม 2 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 1 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

5,680,600 บำท
5,204,200 บำท
4,863,200 บำท
291,800 บำท
42,000 บำท
2,000 บำท
5,200 บำท
476,400 บำท
449,400 บำท
27,000 บำท
144,000 บำท
112,800 บำท
7,200 บำท
24,000 บำท
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03
031

032

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4,743,500 บำท
3.1 ค่ำตอบแทน
2,750,600 บำท
ค่ำตอบแทนอำสำสมัครผูด้ ูแลเด็ก ค่ำอำหำร
ทำกำรนอกเวลำ ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
ค่ำตอบแทนอำสำสมัครห้องสมุด ฯ
3.2 ค่ำใช้สอย
565,800 บำท
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็ นรำยบุคคล ฯ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ฯลฯ
3.3 ค่ำวัสดุ
1,427,100 บำท
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริม (นม)
ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำซื้ อหนังสือ วำรสำร ฯลฯ

04

4. ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไปรษณีย์

05
051
05198-3
05199-4

5. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ ำ 1 เครื่อง
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ตำ่ กว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่ กว่ำ 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ ลแค็บ 1 คัน
(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ
ชนิ ด Network แบบที่ 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เครื่อง

05199-6

07
07102-1
07199-1
07199-2
07199-3
07199-4
07199-5

5,000 บำท

898,900 บำท
898,900 บำท

6. รำยจ่ำยอื่น
5,656,300 บำท
(1) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำน
ของคณะกรรมกำรชุมชน
(2) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬำ
และลำนกีฬำ
(3) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรจัดกำรพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่นกรุงเทพมหำนคร
(4) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ้ำงอำสำสมัครเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบตั ิงำนด้ำนพัฒนำสังคม
(5) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกิจกรรมกำรออกกำลังกำย
(6) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรสนับสนุ นเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบตั ิงำน
ด้ำนเด็ก สตรี ผูส้ ูงอำยุ คนพิกำร และผูด้ อ้ ยโอกำส

22,000 บำท

868,000 บำท
8,900 บำท

1,800,000 บำท
819,900 บำท
661,600 บำท
581,400 บำท
369,000 บำท
510,900 บำท
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07199-6
07199-7
07199-8
07199-9
07199-10
07199-11
07199-12

(7) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมวิชำชีพเสริมรำยได้
(8) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนิ นงำนศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
(9) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร
(10) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกิจกรรมครอบครัวรักกำรอ่ำน
(11) ค่ำใช้จำ่ ยศูนย์ประสำนงำนธนำคำรสมอง
ของกรุงเทพมหำนคร
(12) ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรรูใ้ ช้ รูเ้ ก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมัน่ คง
(13) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำนวันสำคัญ อนุ รกั ษ์
สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี

100,000 บำท
73,700 บำท
149,800 บำท
40,000 บำท
10,000 บำท
40,000 บำท
500,000 บำท
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06
0622
0622079

ฉ. ด้ำนกำรสำธำรณสุข
แผนงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
งำนควบคุมอนำมัย
ปี 2562
ปี 2563

6,312,600 บำท
6,312,600 บำท
6,923,900 บำท
6,312,600 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมด้ำนกำรสุขำภิบำลและขจัดเหตุเดือดร้อน
รำคำญ
งำนที่จะทำ
- ตรวจสถำนประกอบกำรที่เป็ นอันตรำยต่อ
สุขภำพ ตลำดสด ร้ำนอำหำร ภัตตำคำร ฯลฯ
- ออกใบอนุ ญำตสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ
รวมทั้งฌำปนสถำน

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
012
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1 เงินเดือน
อัตรำเดิม 12 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของข้ำรำชกำร
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
อัตรำเดิม 5 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 1 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

120,000 บำท

03
031

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่ำตอบแทน
ค่ำเบี้ ยประชุม ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ

579,000 บำท
46,200 บำท

5,377,500 บำท
4,285,100 บำท
3,990,500 บำท
239,400 บำท
42,000 บำท
11,000 บำท
2,200 บำท
1,092,400 บำท
1,023,500 บำท
62,000 บำท
4,300 บำท
2,600 บำท

86,900 บำท
13,100 บำท
20,000 บำท
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032

07
07199-1
07199-2

3.2 ค่ำใช้สอย
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
เป็ นรำยบุคคล ฯ ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ
3.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ
4. รำยจ่ำยอื่น
(1) ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย
(2) ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขำภิบำล
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอำด ปลอดภัย

269,800 บำท

263,000 บำท

236,100 บำท
71,000 บำท
165,100 บำท
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07
0725
0725094

ช. ด้ำนกำรศึกษำ
แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ
งำนบริหำรกำรศึกษำ
ปี 2562
ปี 2563

49,667,200 บำท
49,667,200 บำท
50,475,500 บำท
49,667,200 บำท

วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนิ นกำรด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ
- เพื่อสนับสนุ นงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
งำนที่จะทำ
- ดำเนิ นกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พื้ นฐำน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ
- สนับสนุ นงำนด้ำนวิชำกำรและวิจยั

01
011
01101-1
01102-1
01107-1
01108-1
01109-1
012
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รำยละเอียดรำยจ่ำย
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
1.1 เงินเดือน
อัตรำเดิม 14 อัตรำ
เงินเลื่อนขัน้
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของข้ำรำชกำร
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร
1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
อัตรำเดิม 18 อัตรำ
เงินเพิ่มค่ำจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจำ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. ค่ำจ้ำงชั ่วครำว
ค่ำจ้ำงชัว่ ครำว 24 อัตรำ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ ครำวของลูกจ้ำงชัว่ ครำว
เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงชัว่ ครำว

7,513,900 บำท
4,171,400 บำท
3,873,000 บำท
232,400 บำท
42,000 บำท
16,000 บำท
8,000 บำท
3,342,500 บำท
2,906,400 บำท
174,400 บำท
169,500 บำท
92,200 บำท
3,081,200 บำท
2,485,400 บำท
235,800 บำท
360,000 บำท
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03
031

3. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่ำตอบแทน
ค่ำนิ ตยภัต ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
3.2 ค่ำใช้สอย
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำจ้ำงทำควำมสะอำดอำคำร
ค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน ฯ
ค่ำซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ
3.3 ค่ำวัสดุ
ส่วนใหญ่เป็ นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว
ของเด็กอนุ บำล ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้ อเพลิง ฯ
ค่ำวัสดุสำนักงำน ฯลฯ

8,450,100 บำท
2,336,000 บำท

04

4. ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์

3,686,300 บำท

05
052
05139-6

5. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
1,773,300 บำท
5.1 ค่ำครุภณ
ั ฑ์
284,300 บำท
(1) รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์อตั โนมัติ 2 คัน
(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ ำ 1 เครื่อง
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ ว) 2 เครื่อง
(4) เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
ส่งเอกสำรได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง
(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ
ชนิ ด Network แบบที่ 1 (28 หน้ำ/นำที) 2 เครื่อง
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
เครื่องทำน้ ำเย็นแบบต่อท่อ ขนำด 5 ก๊อก 3 เครื่อง
5.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
1,489,000 บำท
ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำงปะกอก
ตำมแบบเลขที่ ขรณ. 5/2562
- ปรับปรุงโรงอำหำร
- รื้ อหลังคำกระเบื้ องเดิม กองเก็บ เนื้ อที่ประมำณ
445 ตร.ม.
- ติดตั้งหลังคำกระเบื้ องลอนคู่ ขนำด 0.50 x 1.20 ม.
หนำ 6 มม. เนื้ อที่ประมำณ 445 ตร.ม.
- รื้ อกระเบื้ องพื้ นเดิม พร้อมขนทิ้ ง เนื้ อที่ประมำณ
11 ตร.ม.

032

05198-13
05198-14
05198-15
05198-16

05199-7
053
05304-20

5,394,700 บำท

719,400 บำท

97,000 บำท
22,000 บำท
34,000 บำท
30,000 บำท
17,800 บำท
83,500 บำท
1,489,000 บำท
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- พื้ นปูกระเบื้ องดินเผำเคลือบเซรำมิค ขนำด 16 x16 นิ้ ว
เนื้ อที่ประมำณ 11 ตร.ม.
- ขูดล้ำงสีเดิม เนื้ อที่ประมำณ 903 ตร.ม.
- ทำสีภำยใน-ภำยนอก เนื้ อที่ประมำณ 821 ตร.ม.
- ทำสีน้ ำมัน เนื้ อที่ประมำณ 82 ตร.ม.
- รื้ อรำงน้ ำฝนพร้อมท่อระบำยน้ ำสเตนเลสเดิม
กองเก็บ ยำวประมำณ 43 ม.
- ติดตั้งรำงน้ ำฝนสเตนเลส ขนำดกว้ำง 10 นิ้ ว
หนำ 1 มม. พร้อมอุปกรณ์ ยำวประมำณ 43 ม.
- ติดตั้งท่อระบำยน้ ำทิ้ ง PVC ขนำด 4 นิ้ ว
พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ยำวประมำณ 16 ม.
- ปรับปรุงห้องน้ ำนักเรียนชำย
- ปรับปรุงช่องขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล พร้อมแผ่นเปิ ด - ปิ ด
ผนังสเตนเลส ขนำด 0.40 x 0.40 ม. หนำ 1.50 มม.
1 แห่ง
- ปรับปรุงพื้ นสนำมอเนกประสงค์และถนนภำยในโรงเรียน
- รื้ อสกัดผิวพื้ นเดิมพร้อมขนทิ้ ง เนื้ อที่ประมำณ
1,640 ตร.ม.
- เทพื้ น ค.ส.ล. หนำ 0.15 ม. เนื้ อที่ประมำณ
1,640 ตร.ม.
- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบำยน้ ำและรำงวี ค.ส.ล.
- ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. 10 บ่อ
- ปรับปรุงรำงวี ค.ส.ล. ยำวประมำณ 120 ม.
(ระยะเวลำดำเนิ นกำร 150 วัน)
06
06104-1
06199-2

6. เงินอุดหนุน
12,262,000 บำท
(1) ทุนอำหำรกลำงวันนักเรียน
(1) ค่ำอำหำรเช้ำของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

07
07103-1
07103-2

7. รำยจ่ำยอื่น
12,900,400 บำท
(1) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรประชุมครู
(2) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึ กอบรมนำยหมู่ลูกเสือสำมัญ
สำมัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ำหน่ วยยุวกำชำด
(3) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขัน้ พื้ นฐำนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร
(4) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรสัมมนำประธำนกรรมกำรเครือข่ำย
ผูป้ กครองเพื่อพัฒนำโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร
(5) ค่ำใช้จำ่ ยตำมโครงกำรเรียนฟรี เรียนดี อย่ำงมีคุณภำพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

07103-3
07103-4
07106-1

3,328,000 บำท
8,934,000 บำท

7,400 บำท
139,500 บำท
57,900 บำท
12,400 บำท
2,680,200 บำท

142

07109-1
07199-2
07199-5
07199-6
07199-7

07199-8
07199-9
07199-10
07199-11
07199-12
07199-13
07199-14
07199-15
07199-16

(6) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนิ นงำน
ศูนย์วิชำกำรเขต
(7) ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ
(8) ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรว่ำยน้ ำเป็ นเล่นน้ ำได้ปลอดภัย
(9) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเพิ่มศักยภำพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร
(10) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ้ำงเหมำยำมดูแลทรัพย์สิน
และรักษำควำมปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
(11) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร
(12) ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมยุวกำชำด
กรุงเทพมหำนคร
(13) ค่ำใช้จำ่ ยในพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำม
ลูกเสือกรุงเทพมหำนคร
(14) ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรภำษำอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(15) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรสอนภำษำจีน
(16) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยโรงเรียน
(17) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเปิ ดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ
(18) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรสนับสนุ นกำรสอนในศูนย์ศึกษำ
พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์
(19) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมสนับสนุ นให้นักเรียน
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพือ่ กำรเรียนรู ้

26,200 บำท
5,000 บำท
299,700 บำท
134,400 บำท

3,448,400 บำท
91,100 บำท
47,300 บำท
50,700 บำท
3,360,000 บำท
1,777,200 บำท
90,000 บำท
20,000 บำท
578,400 บำท
74,600 บำท

