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ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  97  และมาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานคร  โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 
จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตลุาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ให้ตั้งเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  

79,047,483,000  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน  78,500,000,000  บาท  

ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา  จํานวน  78,500,000,000  บาท  จําแนกดังนี้ 
(1) งบกลาง  รวม 17,517,626,610 บาท 
 1. เงินสํารองจ่ายทั่วไป  900,000,000 บาท 
  1.1 กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 300,000,000 บาท 
  1.2 กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   
    เก่ียวกับน้ําท่วม 300,000,000 บาท 
  1.3 กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 
    กรุงเทพมหานคร 300,000,000 บาท 
 2. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง  3,168,000,000 บาท 
 3. เงินบําเหน็จลูกจ้าง  672,000,000 บาท 
 4. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  200,000,000 บาท 
 5. เงินสํารองสําหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์ 50,000,000 บาท 
 6. เงินสํารองสําหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000,000 บาท 
 7. เงินสํารองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต  500,000,000 บาท 
 8. เงินสํารองสําหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 50,000,000 บาท 
 9. ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดําริ  10,000,000 บาท 
 10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  กทม. 40,000,000 บาท 
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 11. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 400,000,000 บาท 
 12. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 340,000,000 บาท 
 13. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภารกิจและหรือนโยบาย 
  ที่ได้รับมอบจากรัฐบาล  4,711,000,000 บาท 
 14. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   
  ตรอก  ซอยและสิ่งก่อสร้าง  200,000,000 บาท 
 15. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสําหรับ 
  ผลการปฏิบัติราชการประจําปี  2,400,000,000 บาท 
 16. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย 1,001,626,610 บาท 
 17. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
  สํานักงานเขต  50,000,000 บาท 
 18. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ของ 
  กรุงเทพมหานคร  50,000,000 บาท 
 19. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบํานาญของกรุงเทพมหานคร 279,000,000 บาท 
 20. เงินสํารองสําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญ 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  1,906,000,000 บาท 
 21. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 40,000,000 บาท 
 22. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีดับเพลิง 200,000,000 บาท 
 23. เงินสํารองสําหรับค่าซ่อมแซมรถดับเพลิง 250,000,000 บาท 
(2) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม 92,122,550 บาท 
 รายจ่ายประจํา 92,122,550 บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป   92,122,550 บาท 
 งานบริหารทั่วไป 92,122,550 บาท 
(3) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รวม 67,039,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 67,039,000 บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป   67,039,000 บาท 
 งานบริหารทั่วไป 67,039,000 บาท 
(4) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  รวม 124,662,900 บาท 
 รายจ่ายประจํา 124,662,900 บาท 
 แผนงานบริหารงานบุคคล   124,662,900 บาท 
 งานบริหารงานบุคคล 124,662,900 บาท 
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(5) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 943,449,900 บาท 
 รายจ่ายประจํา 943,449,900 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   226,013,700 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 226,013,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   31,440,000 บาท 
  งานปกครองและทะเบียน 31,440,000 บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลัง   28,942,400 บาท 
  งานตรวจสอบภายใน 28,942,400 บาท 
 ง. แผนงานบริหารงานบุคคล   88,921,500 บาท 
  งานการเจ้าหน้าที่ 88,921,500 บาท 
 จ. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร   568,132,300 บาท 
  1. งานพัฒนาบุคลากร 
    และองค์การ 259,774,500 บาท 
  2. งานกฎหมายและคดี 43,582,600 บาท 
  3. งานประชาสัมพันธ์ 155,100,800 บาท 
  4. งานผู้ตรวจราชการ 
    กรุงเทพมหานคร 64,914,000 บาท 
  5. งานการต่างประเทศ 44,760,400 บาท 
(6) สํานักการแพทย์  รวม 3,414,918,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 3,414,918,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   84,357,900 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการสาธารณสุข 84,357,900 บาท 
 ข. แผนงานบริการด้านการแพทย์   3,319,915,300 บาท 
  1. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลกลาง 716,287,400 บาท 
  2. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลตากสิน 694,337,600 บาท 
  3. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์     
    โรงพยาบาลตากสิน 54,340,000 บาท 
  4. งานรักษาพยาบาล     
    โรงพยาบาลเจริญกรุง 
    ประชารักษ์ 686,209,500 บาท 
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  5. งานรักษาพยาบาล    
    โรงพยาบาลหลวงพ่อ 
    ทวีศักดิ์ชุตินธโร  อุทิศ 189,397,900 บาท 
  6. งานรักษาพยาบาล     
    โรงพยาบาลลาดกระบัง 
    กรุงเทพมหานคร 143,277,900 บาท 
  7. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ 191,543,700 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเวชภัณฑ์กลาง   
    และหน่วยงานสนับสนุน   
    โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ 15,500,000 บาท 
  9. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลสิรินธร 371,747,600 บาท 
  10. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
    กรุงเทพมหานคร 46,856,900 บาท 
  11. งานรักษาพยาบาล     
    โรงพยาบาล 
    เวชการุณย์รัศม์ิ 184,545,200 บาท 
  12. งานรักษาพยาบาล     
    โรงพยาบาล 
    ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 25,871,600 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนา 
  ด้านการแพทย์และอนามัย 10,644,800 บาท 
  งานวิชาการ 10,644,800 บาท 
(7) สํานักอนามัย  รวม 2,348,963,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 2,348,963,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   86,815,500 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไป 
    ด้านการสาธารณสุข 40,928,400 บาท 
  2. งานบริหารการพยาบาล 45,887,100 บาท 
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 ข. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   59,073,000 บาท 
  1. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 30,953,100 บาท 
  2. งานสุขาภิบาลอาหาร 28,119,900 บาท 
 ค. แผนงานอนามัย   2,203,074,500 บาท 
  1. งานเภสัชกรรม 148,357,400 บาท 
  2. งานทันตสาธารณสุข 162,604,000 บาท 
  3. งานป้องกันและ 
    บําบัดการติดยาเสพติด 57,387,900 บาท 
  4. งานจัดบริการสาธารณสุข 1,171,548,100 บาท 
  5. โครงการก่อสร้างอาคาร   
    ศูนย์บริการสาธารณสุข  3   
    บางซื่อ 21,120,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    ศูนย์บริการสาธารณสุข  58   
    ล้อม - พิมเสน  ฟักอุดม 16,962,000 บาท 
  7. งานชันสูตรสาธารณสุข 52,677,700 บาท 
  8. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข 202,452,300 บาท 
  9. งานสร้างเสริมสุขภาพ 121,381,400 บาท 
  10. งานควบคุมโรคติดต่อ 72,239,500 บาท 
  11. งานสัตวแพทย์สาธารณสุข 106,011,800 บาท 
  12. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารศูนย์ควบคุมสุนัข 
    กรุงเทพมหานคร  (ประเวศ) 40,000,000 บาท 
  13. งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค 
    และโรคติดต่อ 
    ทางเพศสัมพันธ์ 30,332,400 บาท 
(8) สํานักการศึกษา  รวม 1,192,505,100 บาท 
 รายจ่ายประจํา 1,192,505,100 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 559,135,200 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไป 
    ด้านการศึกษา 157,939,265 บาท 
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  2. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา 
    สํานักงานเขตประเวศ 8,335,100 บาท 
  3. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น 
    โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม   
    สํานักงานเขตหนองจอก 5,785,078 บาท 
  4. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  6  ชั้น   
    โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 
    สํานักงานเขตบางกะปิ 6,618,000 บาท 
  5. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  6  ชั้น   
    โรงเรียนวัดทุ่งครุ   
    (พึ่งสายอนุสรณ)์ 
    สํานักงานเขตทุ่งครุ 11,815,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  6  ชั้น 
    โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์   
    สํานักงานเขตประเวศ 16,122,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 
    สํานักงานเขตมีนบุรี 10,430,000 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น     
    โรงเรียนวัดบึงบัว   
    สํานักงานเขตลาดกระบัง 5,941,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนเพชรถนอม   
    สํานักงานเขตลาดพร้าว 7,683,890 บาท 
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  10. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น 
    โรงเรียนสามเสนนอก   
    (ประชาราษฎร์อนุกูล) 
    สํานักงานเขตดินแดง 3,960,000 บาท 
  11. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนวัดปุรณาวาส  (ประถม) 
    สํานักงานเขตทวีวัฒนา 7,290,567 บาท 
  12. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น   
    โรงเรียนคลองสาม   
    สํานักงานเขตมีนบุรี 5,648,500 บาท 
  13. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนสุเหร่าบางชัน   
    สํานักงานเขตมีนบุรี 11,788,000 บาท 
  14. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง   
    (มานะราษฎร์บํารุง) 
    สํานักงานเขตคลองสามวา 10,956,000 บาท 
  15. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    และปรับปรุงลานอเนกประสงค์    
    โรงเรียนวัดบางกระดี่   
    สํานักงานเขตบางขุนเทียน 13,172,000 บาท 
  16. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนคงโครัดอุทิศ   
    สํานกังานเขตบางบอน 11,876,000 บาท 
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  17. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนหลวงแพ่ง   
    (บํารุงรัฐกิจ) 
    สํานักงานเขตหนองจอก 8,348,000 บาท 
  18. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์   
    สํานักงานเขตบึงกุ่ม 8,276,000 บาท 
  19. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น 
    โรงเรียนวัดตลิ่งชัน   
    (ป่ินทองสัณฐาคาร)  
    สํานักงานเขตตลิ่งชัน 8,944,000 บาท 
  20. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น   
    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง   
    (งามศิริวิทยาคาร) 
    สํานักงานเขตบางแค 5,932,000 บาท 
  21. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน   
    และอาคารประกอบ   
    โรงเรียนบ้านขุนประเทศ   
    สํานักงานเขตหนองแขม 12,580,000 บาท 
  22. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น   
    โรงเรียนวัดลาดกระบัง   
    (ศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์) 
    สํานักงานเขตลาดกระบัง 6,852,000 บาท 
  23. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
    และอาคารประกอบ   
    โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์   
    สํานักงานเขตคลองสามวา 12,492,000 บาท 
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  24. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  4  ชั้น     
    โรงเรียนซอยแอนเนกซ์   
    (กาญจนาภิเษก  2) 
    สํานักงานเขตสายไหม 9,096,000 บาท 
  25. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 
    สํานักงานเขตสายไหม 10,896,000 บาท 
  26. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น   
    โรงเรียนวัดราชโกษา   
    สํานักงานเขตลาดกระบัง 6,000,000 บาท 
  27. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนวัดหนองจอก   
    (ภักดีนรเศรษฐ)  
    สํานักงานเขตหนองจอก 9,056,000 บาท 
  28. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น   
    โรงเรียนวัดตะกล่ํา   
    สํานักงานเขตประเวศ 10,616,000 บาท 
  29. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  5  ชั้น     
    โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์    
    สํานักงานเขตทุ่งครุ 10,616,000 บาท 
  30. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น   
    โรงเรียนประชานุกูล   
    สํานักงานเขตสายไหม 5,824,000 บาท 
  31. โครงการก่อสร้าง 
    โรงพลศึกษา  2  ชั้น   
    โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์   
    สํานักงานเขตบางแค 6,840,000 บาท 
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  32. โครงการก่อสร้าง 
    โรงพลศึกษา  2  ชั้น     
    โรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ   
    สํานักงานเขตมีนบุรี 6,840,000 บาท 
  33. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น     
    โรงเรียนลําพะอง   
    (ราษฎร์จําเริญบํารุง) 
    สํานักงานเขตลาดกระบัง 6,419,600 บาท 
  34. งานการเจ้าหน้าที่ 45,808,000 บาท 
  35. โครงการพัฒนา 
    ระบบสารสนเทศ 
    เพื่อยกระดับสมรรถนะ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร 20,100,000 บาท 
  36. งานบริหารการคลัง 52,239,200 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 633,369,900 บาท 
  1. งานยุทธศาสตร์การศึกษา 105,965,100 บาท 
  2. งานพัฒนาเทคโนโลยี 
    การศึกษา 59,717,800 บาท 
  3. งานพัฒนาการนิเทศ 
    การศึกษา 367,002,500 บาท 
  4. งานพัฒนาข้าราชการครู 
    กรุงเทพมหานคร 100,684,500 บาท 
(9) สํานักการโยธา  รวม 9,986,450,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 9,986,450,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 536,136,700 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
    และระบบจราจร 112,172,400 บาท 
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  2. โครงการติดตั้ง 
    ระบบความปลอดภัย 
    และระบบควบคุม 
    อาคารอัตโนมัติ 
    อาคารศาลาว่าการ 
    กรุงเทพมหานคร  2  ดินแดง   
    (ระยะที่  2) 100,000,000 บาท 
  3. โครงการติดตั้งระบบ 
    ความปลอดภัย 
    และระบบควบคุม 
    อาคารอัตโนมัติ   
    ศาลาว่าการ 
    กรุงเทพมหานคร  2  ดินแดง     
    (ระยะที่  3) 60,000,000 บาท 
  4. โครงการปรับปรุง 
    อาคารสํานักการโยธา   
    และอาคารสํานัก 
    การระบายน้ํา 100,000,000 บาท 
  5. โครงการติดตั้งระบบ 
    ควบคุมการจราจร   
    และความปลอดภัย   
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  2     
    ดินแดง  (ระยะที่  1) 1,000,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
    ตกแต่งภายใน   
    อาคารหอประชุมสภา 
    กรุงเทพมหานคร   
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  2   
    ดินแดง 107,320,000 บาท 
  7. งานแผนงานและ 
    ประสานสาธารณูปโภค 35,644,300 บาท 
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  8. โครงการพัฒนา 
    ระบบบริหารงาน 
    โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ 
    ของสํานักการโยธา   
    กรุงเทพมหานคร 20,000,000 บาท 
 ข. แผนงานการโยธา 7,591,028,100 บาท 
  1. งานสํารวจออกแบบและ 
    ก่อสร้าง 643,305,959 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
    ปรับปรุงถนนมิตรไมตรีช่วงจาก 
    ถนนวิภาวดีรังสิต -  
    ถนนประชาสงเคราะห์ 54,000,000 บาท 
  3. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารสํานักงานเขตดนิแดง 15,830,000 บาท 
  4. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารหอผู้ป่วย 
    โรงพยาบาลลาดกระบัง 
    กรุงเทพมหานคร 100,000,000 บาท 
  5. โครงการโรงพยาบาล 
    ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 845,975,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารโภชนาการ   
    เวชภัณฑ์กลาง  ซักฟอก   
    พัสดุ  ศูนย์ผู้สูงอายุ   
    และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ 
    โรงพยาบาลเจริญกรุง 
    ประชารักษ์ 57,000,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  1  ก่อสร้างทางแยก 
    ต่างระดับถนนศรีนครินทร์ 
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    กับถนนกรุงเทพกรีฑา 
    และก่อสร้างถนน 
    จากถนนศรีนครินทร์ 
    ถึงคลองหัวหมาก 114,057,200 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า     
    ช่วงที่  2  ก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    จากคลองหัวหมาก 
    ถึงคลองลําสาลี 215,000,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า     
    ช่วงที่  3  ก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า 
    จากคลองลําสาลี 
    ถึงคลองวังใหม่ 168,489,400 บาท 
  10. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  4  ก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า 
    จากคลองวังใหม่ 
    ถึงทางหลวงหมายเลข  9 198,513,500 บาท 
  11. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  5  ก่อสร้าง 
    ทางยกระดับข้ามทางหลวง 
    หมายเลข  9 140,000,000 บาท 
  12. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  6  ก่อสร้างและปรับปรุง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า 
    จากทางหลวงหมายเลข  9 
    ถึงถนนร่มเกล้า 300,888,900 บาท 
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  13. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า     
    ช่วงที่  7   
    ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 
    ถนนร่มเกล้า 
    กับถนนเจ้าคุณทหาร 221,087,400 บาท 
  14. โครงการก่อสร้างทางลอด   
    ถนนพัฒนาการ -  
    รามคําแหง - ถาวรธวัช 322,760,000 บาท 
  15. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์   
    โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ 152,000,000 บาท 
  16. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารศูนย์สุขภาพ     
    โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ 5,058,000 บาท 
  17. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง   
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  2 5,997,000 บาท 
  18. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง   
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  3 4,122,923 บาท 
  19. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง   
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  4 3,357,338 บาท 
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  20. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง   
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  5 2,676,300 บาท 
  21. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง   
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
    ช่วงที่  6 5,544,170 บาท 
  22. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง     
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า     
    ช่วงที่  7 5,000,170 บาท 
  23. โครงการจา้งที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง 
    โครงการต่อขยาย 
    สะพานอรุณอมรินทร์ 
    พร้อมทางขึ้น - ลง   
    และทางยกระดับ 
    ข้ามแยกศิริราช 11,428,400 บาท 
  24. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารผู้ป่วยนอก  (OPD)    
    โรงพยาบาลในเขต 
    คลองสามวา 31,000,000 บาท 
  25. โครงการปรับปรุง 
    ถนนประชาร่วมใจ -  
    ถนนมิตรไมตรี 84,500,000 บาท 
  26. โครงการก่อสร้าง 
    ปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า 200,000,000 บาท 
  27. งานควบคุมอาคาร 38,605,300 บาท 
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  28. งานควบคุมการก่อสร้าง 52,987,000 บาท 
  29. โครงการก่อสร้างสะพาน 
    ข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อ 
    โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
    กับถนนแจ้งวัฒนะ  5 6,600,000 บาท 
  30. โครงการก่อสร้าง   
    สะพานข้ามแยก   
    ณ  ระนอง 294,000,000 บาท 
  31. โครงการก่อสร้างทางลอด   
    รัชดา - ราชพฤกษ์ 195,000,000 บาท 
  32. โครงการก่อสร้าง 
    ปรับปรุงถนนสามวา 92,000,000 บาท 
  33. โครงการต่อเชื่อม 
    ถนนกาญจนาภิเษก -  
    ถนนพุทธมณฑลสาย  2 236,000,000 บาท 
  34. โครงการก่อสร้างปรับปรุง   
    ถนนศาลาธรรมสพน์ 
    จากถนนพุทธมณฑลสาย  2     
    ถึงถนนทวีวัฒนา 112,000,000 บาท 
  35. งานวิเคราะห์และวิจัย 36,112,730 บาท 
  36. งานสํารวจและแผนที่ที่ดิน 32,163,800 บาท 
  37. งานจัดกรรมสิทธิ์ 2,587,967,610 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร 1,859,285,200 บาท 
  1. งานก่อสร้างและบูรณะ 1,671,085,200 บาท 
  2. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ   
    และวิเคราะห์ข้อมูล 
    สภาพถนนและสะพาน   
    ของกรุงเทพมหานคร   
    ในพื้นที่ศูนย์ก่อสร้าง   
    และบูรณะถนน  1 29,400,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุง 
    สะพานพระราม  8 56,000,000 บาท 
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  4. โครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี     
    ช่วงจากถนนบรมราชชนนี   
    ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้   
    และถนนราชพฤกษ์   
    พื้นที่เขตตลิ่งชัน 31,200,000 บาท 
  5. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก   
    ข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ -  
    ถนนรัชดาภิเษก  (อโศก) 71,600,000 บาท 

(10) สํานักการระบายน้ํา  รวม 4,821,532,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 4,821,532,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 38,841,052 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการระบายน้ํา 38,841,052 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 233,389,200 บาท 
  1. งานพัฒนาระบบหลัก 92,207,200 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
    ระบบระบายน้ําด้านใต้ 
    คลองภาษีเจริญ 
    ถึงคลองสนามชัย     
    (ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
    และเขื่อน  ค.ส.ล.    
    คลองระหาญ) 30,000,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุง 
    แนวป้องกันน้ําท่วม   
    ริมแม่น้ําเจ้าพระยา   
    บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ  3 4,870,000 บาท 
  4. โครงการปรับปรุง 
    ระบบระบายน้ํา 
    คลองจิกมิตรมหาดไทย   
    ตอนคลองจั่น  (คร้ังที่  2) 9,500,000 บาท 
  5. งานสารสนเทศระบายน้ํา 96,812,000 บาท 
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 ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 3,320,546,948 บาท 
  1. งานเครื่องจักรกล 459,659,600 บาท 
  2. งานระบบอาคารบังคับน้ํา 1,110,104,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุง 
    เพิ่มประสิทธิภาพ   
    การป้องกันน้ําทะเลหนุน 
    ของสถานีสูบน้ํา   
    คลองสนามชัย 150,000,000 บาท 
  4. โครงการเดินระบบ   
    บํารุงรักษา 
    และบริหารจัดการ 
    อุโมงค์ระบายนํ้า 
    จากบึงมักกะสันลงสู่ 
    แม่น้ําเจ้าพระยา   
    (ระยะที่  2) 90,550,000 บาท 
  5. งานระบบท่อระบายน้ํา 603,567,100 บาท 
  6. โครงการปรับปรุง 
    บ่อสูบน้ําถนนเพชรบุรี   
    ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย 21,000,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้าง 
    ระบบระบายนํ้า   
    เพื่อแก้ไขปัญหา 
    น้ําท่วมถนนจันทน์ 4,158,000 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
    ระบบระบายน้ํา 
    เพื่อแก้ไขปัญหา 
    น้ําท่วมบริเวณ 
    เกาะรัตนโกสินทร์ 1,980,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้าง 
    ระบบระบายนํ้า   
    เพื่อแก้ไขปัญหา 
    น้ําท่วมถนนสุวินทวงศ์ 1,648,800 บาท 
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  10. งานระบบคลอง 611,907,800 บาท 
  11. โครงการปรับปรุง 
    คลองสามเสน     
    จากถนนพหลโยธิน 
    ถึงจุดที่กําหนดให้   
    ไปทางถนนพระรามที่  6 42,550,000 บาท 
  12. โครงการจ้างที่ปรึกษา   
    สํารวจแนวเขต 
    คลองสาธารณะ 
    ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12,730,850 บาท 
  13. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    และสถานีสูบน้ํา 
    คลองหม่ืนแช่มและ   
    คลองรางขี้เหล็กจากบริเวณ 
    คลองภาษีเจริญ 
    ถึงบริเวณคลองบางบอน 210,690,798 บาท 
 ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา 1,228,754,800 บาท 
  1. งานจัดการคุณภาพน้ํา 200,114,800 บาท 
  2. โครงการจ้างเดินระบบ 
    บํารุงรักษา 
    และบริหารจัดการ 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
    หนองแขม - ทุ่งครุ   
    ระยะที่  3 199,440,000 บาท 
  3. โครงการจ้างเดินระบบ 
    บํารุงรักษา   
    และบริหารจัดการ 
    ศูนย์การศึกษา   
    และอนุรักษ์ 
    สิ่งแวดล้อมบางซื่อ 78,000,000 บาท 
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  4. โครงการจ้างเดินระบบ 
    บํารุงรักษา 
    และบริหารจัดการ 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
    ช่องนนทรี  ระยะที่  3 123,600,000 บาท 
  5. โครงการจ้างเดินระบบ   
    บํารุงรักษา   
    และบริหารจัดการ 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ํา   
    ดินแดง  ระยะที่  3 198,800,000 บาท 
  6. โครงการจ้างเดินระบบ   
    บํารุงรักษา   
    และบริหารจัดการ 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ํา  
    จตุจักร  ระยะที่  3 110,800,000 บาท 
  7. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ     
    และออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย   
    (เพิ่มเติม)  พื้นที่เขตห้วยขวาง 
    เข้าโรงควบคุม 
    คุณภาพน้ํา  ดินแดง 38,000,000 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
    ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
    จากพื้นที่รับน้ํา 
    คลองลาดโตนด 145,200,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุง 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
    ห้วยขวาง 4,800,000 บาท 
  10. โครงการก่อสร้าง 
    ระบบรวบรวมนํ้าเสีย   
    และระบบบําบัดน้ําเสีย 
    มีนบุรี  ระยะที่  1 126,000,000 บาท 
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  11. โครงการจ้าง 
    ที่ปรึกษาบริหาร   
    และควบคุมงาน 
    โครงการก่อสร้าง   
    ระบบรวบรวมน้ําเสียและ 
    ระบบบําบัดน้ําเสีย   
    มีนบุรี  ระยะที่  1 4,000,000 บาท 

(11) สํานักการคลัง  รวม 3,089,047,700 บาท 
 รายจ่ายประจํา 3,089,047,700 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 25,927,600 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 25,927,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 2,819,616,700 บาท 
  1. งานบัญชี 21,234,000 บาท 
  2. งานการเงิน 31,821,600 บาท 
  3. งานรายได้ 118,834,900 บาท 
  4. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
    รถยนต์และล้อเลื่อน 150,006,300 บาท 
  5. งานตรวจจ่าย 24,648,200 บาท 
  6. งานเศรษฐกิจการคลัง 30,075,600 บาท 
  7. งานบําเหน็จบํานาญ 2,438,876,500 บาท 
  8. โครงการจัดหา 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    เพื่อการปฏิบัติงาน 
    ของกองบําเหน็จบํานาญ 4,119,600 บาท 
 ค. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร 243,503,400 บาท 
  1. งานทะเบียน 
    ทรัพย์สินและพัสด ุ 26,018,400 บาท 
  2. งานบํารุงรักษา 
    ซ่อมยานพาหนะ 
    และเครื่องจักรกล 217,485,000 บาท 



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(12) สํานักเทศกิจ  รวม 187,278,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 187,278,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 32,509,000 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการรักษาความสะอาด 32,509,000 บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร 26,498,600 บาท 
  งานศูนย์วิทยุสื่อสาร 
  กรุงเทพมหานคร 26,498,600 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม 26,239,000 บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน 26,239,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 102,031,400 บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ 102,031,400 บาท 

(13) สํานักการจราจรและขนส่ง  รวม 3,469,407,500 บาท 
 รายจ่ายประจํา 3,469,407,500 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 24,152,600 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการโยธาและระบบจราจร 24,152,600 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและ 
  ระบบจราจร 3,445,254,900 บาท 
  1. งานการขนส่ง 117,439,300 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
    ทางเดินยกระดับ     
    (Sky  Walk)  ลานจอดรถ 
    แล้วจร  (Park  &  Ride) 19,874,100 บาท 
  3. โครงการระบบขนส่ง 
    มวลชนกรุงเทพมหานคร 
    ส่วนต่อขยายสายสีลม   
    (ตากสิน - เพชรเกษม) 
    และบริหารจัดการเดินรถ 749,948,900 บาท 
  4. โครงการบริหารจัดการ 
    ระบบขนส่งมวลชน 
    กรุงเทพมหานคร 737,919,600 บาท 
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  5. งานจัดระเบียบจราจร 52,844,000 บาท 
  6. งานวิศวกรรมจราจร 370,433,900 บาท 
  7. โครงการรถบริการ 
    สําหรับผู้พิการ 
    และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 25,943,800 บาท 
  8. งานนโยบายและแผนงาน 69,606,700 บาท 
  9. งานพัฒนาระบบจราจร 740,697,200 บาท 
  10. โครงการติดตั้ง 
    ระบบวิทยุสื่อสาร 
    เคลื่อนที่แบบดิจิตอล 
    (Digital  Trunked   
    Radio  System) 415,484,400 บาท 
  11. โครงการติดตั้งระบบ 
    ศูนย์บริหารจัดการ 
    กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  
    จํานวน  12  ศูนย์ 145,063,000 บาท 

(14) สํานักผงัเมือง  รวม 297,863,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 297,863,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 25,809,900 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการโยธาและระบบจราจร 25,809,900 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร 272,053,100 บาท 
  1. งานผังเมือง 166,425,900 บาท 
  2. โครงการวางและ 
    จัดทําผังเมืองรวม   
    กรุงเทพมหานคร   
    (ปรับปรุงคร้ังที่  4) 73,442,500 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ 
    และกําแพงเมืองเก่า 13,800,000 บาท 
  4. งานนโยบายและแผนงาน 18,384,700 บาท 
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(15) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวม 283,589,700 บาท 
 รายจ่ายประจํา 283,589,700 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 11,123,800 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา   
  และบริการสังคม 11,123,800 บาท 
 ข. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 272,465,900 บาท 
  1. งานวิชาการและแผนงาน 100,037,800 บาท 
  2. งานป้องกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัย 51,005,600 บาท 
  3. โครงการจัดหารถปฏิบัติการ 
    กู้ภัยสารเคมี 
    และวัตถุอันตราย 69,600,000 บาท 
  4. งานปฏิบัติการดับเพลิง 51,822,500 บาท 

(16) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  รวม 89,033,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 89,033,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 20,694,100 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 20,694,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 68,338,900 บาท 
  งานงบประมาณ 68,338,900 บาท 

(17) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล  รวม 691,229,200 บาท 
 รายจ่ายประจํา 691,229,200 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 18,829,800 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 18,829,800 บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร 634,359,600  บาท 
  1. งานพัฒนาระบบ 
    งานคอมพิวเตอร์ 168,457,700 บาท 
  2. งานควบคุมระบบ 
    คอมพิวเตอร์ 400,171,200 บาท 
  3. งานบริการระบบ 
    คอมพิวเตอร์ 22,084,000 บาท 
  4. งานยุทธศาสตร์ 
    บริหารจัดการ 12,594,000 บาท 
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  5. งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ   
    การเงินและการคลัง 7,674,700 บาท 
  6. งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
    และสิ่งแวดล้อม 7,247,600 บาท 
  7. งานยุทธศาสตร์ 
    สาธารณูปโภคพื้นฐาน 6,887,200 บาท 
  8. งานยุทธศาสตร์ 
    ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 9,243,200 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร 38,039,800 บาท 
  1. งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 23,384,500 บาท 
  2. โครงการพัฒนาระบบ 
    การให้บริการ  
    ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง 
    และพัฒนาระบบ 
    ภูมิสารสนเทศ 
    เพื่อการผังเมือง 
    ของกรุงเทพมหานคร 14,655,300 บาท 

(18) สํานักสิ่งแวดล้อม  รวม 7,359,421,100 บาท 
 รายจ่ายประจํา 7,359,421,100 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 51,684,400 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการรักษาความสะอาด 51,684,400 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม 22,747,700 บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน 22,747,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  5,827,114,600 บาท 
  1. โครงการจัดหา 
    รถกวาดดูดฝุ่น 
    เพื่อทําความสะอาดถนน   
    ตรอก  ซอย 
    ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 258,328,800 บาท 
  2. งานกําจัดมูลฝอย 167,796,500 บาท 
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  3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    บริเวณศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    อ่อนนุช  หนองแขม   
    และสายไหม 339,850,000 บาท 
  4. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    กําจัดมูลฝอย   
    โดยระบบเตาเผามูลฝอย 
    ขนาด  300  ตันต่อวัน   
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    หนองแขม 177,025,000 บาท 
  5. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เดินเคร่ืองจักร 
    และอุปกรณ์กําจัดมูลฝอย 
    ขนาดไม่น้อยกว่า   
    600  ตันต่อวัน   
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยออ่นนชุ 134,422,200 บาท 
  6. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ขนมูลฝอย 
    จากศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    อ่อนนุชและนําไปทําลาย 
    โดยวิธีฝังกลบ 
    อย่างถูกสุขลักษณะ 801,034,900 บาท 
  7. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ขนมูลฝอย   
    จากศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    สายไหมและนําไปทําลาย 
    โดยวิธีฝังกลบ 
    อย่างถูกสุขลักษณะ 610,681,500 บาท 
  8. โครงการจัดหา 
    ศูนย์การเรียนรู้ 
    การบริหารจัดการขยะและ 
    ของเสียชุมชน 183,200,000 บาท 
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  9. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เดินระบบบําบัดน้ําเสีย   
    ศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    สายไหม  ระยะที่  3 23,548,000 บาท 
  10. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เก็บขนและกําจัด 
    มูลฝอยติดเชื้อ 
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    หนองแขมและอ่อนนุช   
    ระยะที่  2 171,932,800 บาท 
  11. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    กําจัดมูลฝอยอันตราย 
    ระยะที่  3 5,247,200 บาท 
  12. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ขนมูลฝอย 
    จากศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    หนองแขมและนําไปทําลาย 
    โดยวิธีฝังกลบ 
    อย่างถูกสุขลักษณะ   
    ระยะที่  4 714,816,000 บาท 
  13. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เดินเคร่ืองจักร 
    โรงงานกําจัดมูลฝอย 
    ขนาด  1,000  ตันต่อวัน     
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    อ่อนนุช  ระยะที่  3 95,013,000 บาท 
  14. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
    ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 8,117,600 บาท 
  15. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    กําจัดมูลฝอยอันตราย   
    ระยะที่  4 1,000,000 บาท 
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  16. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เก็บขนและกําจัด   
    มูลฝอยติดเชื้อ 
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย   
    หนองแขมและอ่อนนุช   
    ระยะที่  3 1,000,000 บาท 
  17. โครงการจัดหาเตาเผา 
    มูลฝอยติดเชื้อ 
    ขนาดไม่ต่ํากว่า  15  ตันต่อเตา   
    จํานวน  2  เตา   
    พร้อมติดตั้งเคร่ืองจักร 
    และอุปกรณ์ 
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 1,000,000 บาท 
  18. งานจัดการขยะ   
    ของเสียอันตราย   
    และสิ่งปฏิกูล 686,077,500 บาท 
  19. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบอัด     
    ขนาด  5  ตัน   
    ระยะที่  5 203,892,800 บาท 
  20. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
    ขนาด  5  ตัน   
    ระยะที่  6 157,266,100 บาท 
  21. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบอัด     
    ขนาด  2  ตัน   
    ระยะที่  3 96,718,300 บาท 
  22. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอย 
    แบบยกภาชนะ 
    รองรับมูลฝอยขนาด  8  ลบ.ม.  
    ระยะที่  2 89,207,500 บาท 
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  23. โครงการจัดหา 
    รถเก็บขนมูลฝอย   
    พื้นที่ฝั่งสายไหม 177,003,100 บาท 
  24. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอย   
    แบบอัดขนาด  5  ตัน   
    ระยะที่  7 209,062,700 บาท 
  25. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอย   
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การเก็บขนมูลฝอย   
    ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 132,227,900 บาท 
  26. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอย   
    แบบกระบะเทท้าย   
    ขนาด  6  ตัน   
    ระยะที่  2 108,227,700 บาท 
  27. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ควบคุมโรงงานกําจดัไขมัน 
    และแปรรูปไขมัน 
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 73,321,200 บาท 
  28. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน 
    และแปรรูปไขมัน 
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    หนองแขม 73,395,200 บาท 
  29. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ควบคุมโรงงานกําจัด 
    สิ่งปฏิกูลหนองแขม   
    ระยะที่  5 65,880,700 บาท 
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  30. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ควบคุมโรงงานกําจัด 
    สิ่งปฏิกูลอ่อนนุช   
    ระยะที่  2 55,820,400 บาท 
  31. โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่น 
    เพื่อทําความสะอาดถนน   
    ตรอก  ซอย 
    ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,000,000 บาท 
  32. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอย 
    แบบยกภาชนะ 
    รองรับมูลฝอย   
    ขนาด  3  ลบ.ม. 1,000,000 บาท 
  33. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย   
    แบบอัด  ขนาด  2  ตัน 1,000,000 บาท 
  34. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
    แบบยกภาชนะ 
    รองรับมูลฝอย   
    ขนาด  8  ลบ.ม. 1,000,000 บาท 
  35. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบอัด     
    ขนาด  5  ตัน 1,000,000 บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 1,457,874,400 บาท 
  1. งานบริหาร 
    สวนสาธารณะ 1,078,117,900 บาท 
  2. โครงการเช่ารถ 
    บรรทุกน้ําอเนกประสงค์   
    ระยะที่  3 177,061,500 บาท 
  3. โครงการเช่ารถ 
    บรรทุกน้ําอเนกประสงค์   
    ระยะที่  4 96,579,000 บาท 
  4. งานจัดการคุณภาพ 
    อากาศและเสียง 106,116,000 บาท 
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(19) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว  รวม 1,426,732,900 บาท 
 รายจ่ายประจํา 1,426,732,900 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 43,236,900 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม 43,236,900 บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม 758,345,300 บาท 
  1. งานห้องสมุดประชาชน 199,365,600 บาท 
  2. งานศูนย์เยาวชน 260,560,600 บาท 
  3. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเสริมศูนย์เยาวชน 
    ลาดกระบัง 17,632,200 บาท 
  4. งานนันทนาการ 7,103,900 บาท 
  5. งานนโยบายและแผนงาน 8,238,100 บาท 
  6. งานศูนย์เยาวชน 
    กรุงเทพมหานคร 
    (ไทย - ญี่ปุ่น) 67,251,700 บาท 
  7. งานการสังคีต 46,719,600 บาท 
  8. งานวัฒนธรรม 151,473,600 บาท 
 ค. แผนงานการท่องเที่ยว 122,393,100 บาท 
  1. งานการท่องเที่ยว 112,033,100 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
    อาคารกองการท่องเที่ยว 10,360,000 บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา 502,757,600 บาท 
  1. งานการกีฬา 455,478,600 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
    ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 47,279,000 บาท 

(20) สํานักพัฒนาสังคม  รวม 370,708,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 370,708,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป 20,750,600 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม 20,750,600 บาท 
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 ข. แผนงานบริการสังคม 95,888,000 บาท 
  งานการสงเคราะห์และ 
  สวัสดิภาพสังคม 95,888,000 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน 54,224,700 บาท 
  1. งานพัฒนาชุมชน 41,278,400 บาท 
  2. งานนโยบายและแผนงาน 12,946,300 บาท 
 ง. แผนงานส่งเสริมอาชีพ 199,844,700 บาท 
  1. งานส่งเสริมอาชีพ 41,744,400 บาท 
  2. งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร 11,118,300 บาท 
  3. งานการศึกษาอาชีพ 146,982,000 บาท 

(21) สํานักงานเขตพระนคร  รวม 396,661,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 396,661,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 32,402,140 บาท 
  1. งานปกครอง 25,159,940 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,242,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,724,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,853,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,870,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 174,665,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 174,665,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 72,493,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 72,493,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 12,066,800 บาท 
  งานการโยธา 12,066,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 7,862,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 7,862,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 27,997,300 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 27,997,300 บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 14,828,000 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 14,828,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,795,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,795,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 37,827,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 37,827,000 บาท 

(22) สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  รวม 234,582,740 บาท 
 รายจ่ายประจํา 234,582,740 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,426,640 บาท 
  1. งานปกครอง 22,739,940 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,686,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 8,499,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,985,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 3,513,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 105,520,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 105,520,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 25,029,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 25,029,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 12,255,700 บาท 
  งานการโยธา 12,255,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 6,450,700 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 6,450,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 14,229,400 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 14,229,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 12,984,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 12,984,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,317,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,317,100 บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 14,869,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 14,869,500 บาท 

(23) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์  รวม 199,662,740 บาท 
 รายจ่ายประจํา 199,662,740 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 25,377,340 บาท 
  1. งานปกครอง 19,121,340 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,256,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,670,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,349,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,320,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 72,457,300 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 72,457,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 19,964,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 19,964,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 26,422,700 บาท 
  งานการโยธา 26,422,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 5,358,200 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 5,358,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 7,137,000 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 7,137,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 16,016,000 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 16,016,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,640,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,640,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 12,619,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 12,619,100 บาท 
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(24) สํานักงานเขตบางรัก  รวม 238,054,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 238,054,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 22,701,340 บาท 
  1. งานปกครอง 16,226,640 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,474,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 11,532,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,942,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,589,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 112,270,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 112,270,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 20,089,800 บาท 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 20,089,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 16,008,100 บาท 
  งานการโยธา 16,008,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม   5,779,600  บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 5,779,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม   11,553,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 11,553,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 12,507,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 12,507,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,402,700บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,402,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 20,209,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 20,209,900 บาท 

(25) สํานักงานเขตปทุมวัน  รวม 319,166,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 319,166,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 36,295,540 บาท 
  1. งานปกครอง 28,756,040 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,539,500 บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,199,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,699,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,499,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 141,293,100 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 141,293,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 21,986,500 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,986,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 14,152,000 บาท 
  งานการโยธา 14,152,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 5,335,900 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 5,335,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 19,096,600 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 19,096,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 24,204,500 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 24,204,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,261,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,261,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 42,342,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 42,342,500 บาท 

(26) สํานักงานเขตยานนาวา  รวม 294,778,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 294,778,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,811,240 บาท 
  1. งานปกครอง 20,644,440 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,166,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,737,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,200,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,537,800 บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 124,672,100 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 124,672,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 12,284,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 12,284,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 16,087,000 บาท 
  งานการโยธา 16,087,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 19,601,700 บาท 
  1. งานการระบายนํ้าและ 
    แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 8,138,300 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
    (ดาดท้องคลอง) 
    คลองแฝด  จากเขื่อนเดิม 
    ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 4,754,600 บาท 
  3. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
    (ดาดท้องคลอง)  คลองภูมิ   
    จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม     
    ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ 6,708,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 18,295,500 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 18,295,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 25,046,400 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 25,046,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,599,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,599,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 36,643,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 36,643,300 บาท 

(27) สํานักงานเขตดุสิต  รวม 375,901,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 375,901,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 38,455,140 บาท 
  1. งานปกครอง 31,153,440 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,301,700 บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,866,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,835,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,031,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 161,268,600 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 161,268,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 29,102,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 29,102,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 18,905,700 บาท 
  งานการโยธา 18,905,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 9,845,800 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 9,845,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 19,433,700 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 19,433,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 27,344,100 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 27,344,100 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,354,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,354,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 55,324,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 55,324,900 บาท 

(28) สํานักงานเขตพญาไท  รวม 322,168,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 322,168,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 34,472,040 บาท 
  1. งานปกครอง 26,638,340 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,833,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,684,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,503,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,181,100 บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 135,681,200 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 135,681,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 21,025,200 บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 21,025,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 44,317,100 บาท 
  งานการโยธา 44,317,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,395,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,395,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 21,828,500 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 21,828,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 22,271,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 22,271,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,918,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,918,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 13,574,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 13,574,000 บาท 

(29) สํานักงานเขตห้วยขวาง  รวม 339,700,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 339,700,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 31,931,240 บาท 
  1. งานปกครอง 24,373,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,558,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 12,106,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,996,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 6,110,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 135,476,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 135,476,000 บาท 
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 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 16,810,100 บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 16,810,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 32,494,300 บาท 
  งานการโยธา 32,494,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 18,468,200 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 18,468,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 26,001,500 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 26,001,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 23,337,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 23,337,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,863,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,863,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 37,211,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 37,211,500 บาท 

(30) สํานักงานเขตพระโขนง  รวม 274,974,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 274,974,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,851,340 บาท 
  1. งานปกครอง 20,628,840 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,222,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,568,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,866,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,702,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 88,807,200 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 88,807,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 11,410,000 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 11,410,000 บาท 



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 จ. แผนงานการโยธา 41,931,400 บาท 
  งานการโยธา 41,931,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 14,273,500 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 14,273,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 18,842,700 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 18,842,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 29,602,300 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 29,602,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,930,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,930,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 28,757,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 28,757,700 บาท 

(31) สํานักงานเขตบางกะปิ  รวม 482,509,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 482,509,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 37,929,840 บาท 
  1. งานปกครอง 28,797,840 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,132,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,998,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,301,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,696,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 168,973,500 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 168,973,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 19,431,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 19,431,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 34,386,700 บาท 
  งานการโยธา 34,386,700 บาท 



 หน้า   ๙๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 16,643,100 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 16,643,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 29,590,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 29,590,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 39,839,900 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 39,839,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 7,398,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,398,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 117,318,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 117,318,200 บาท 

(32) สํานักงานเขตบางเขน  รวม 393,560,240 บาท 
 รายจ่ายประจํา 393,560,240 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 36,286,940 บาท 
  1. งานปกครอง 26,659,940 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,627,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 11,700,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 6,805,200 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,894,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 133,032,600 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 133,032,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 17,173,900 บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 17,173,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 39,373,300 บาท 
  งานการโยธา 39,373,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 30,078,300 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม   30,078,300 บาท 



 หน้า   ๑๐๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 22,986,500 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 22,986,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 36,686,900 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 36,686,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,159,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,159,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 60,081,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 60,081,900 บาท 

(33) สํานักงานเขตมีนบุรี  รวม 457,559,040 บาท 
 รายจ่ายประจํา 457,559,040 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 30,454,940 บาท 
  1. งานปกครอง 23,233,240 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,221,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,667,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,712,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,955,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 103,217,200 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 103,217,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 15,023,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,023,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 56,327,500 บาท 
  งานการโยธา 56,327,500 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 28,759,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 28,759,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 25,886,300 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 25,886,300 บาท 



 หน้า   ๑๐๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 67,234,000 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 67,234,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,942,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,942,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 114,045,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 114,045,600 บาท 

(34) สํานักงานเขตลาดกระบัง  รวม 562,301,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 562,301,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 27,304,040 บาท 
  1. งานปกครอง 20,558,440 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,745,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 11,751,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,765,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,986,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 149,199,200 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 149,199,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 17,711,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 17,711,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 74,540,400 บาท 
  1. งานการโยธา 54,546,800 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
    ซอยร่มเกล้า  1   
    จากคลองสองถึงคลองหนึ่ง 19,993,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 22,735,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 22,735,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 44,122,500 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 44,122,500 บาท 



 หน้า   ๑๐๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 48,179,000 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 48,179,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,388,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,388,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 161,369,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 161,369,100 บาท 

(35) สํานักงานเขตหนองจอก  รวม 556,604,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 556,604,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 34,146,340 บาท 
  1. งานปกครอง 27,539,240 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,607,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 11,200,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 6,377,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,823,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 89,406,500 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 89,406,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 18,337,500 บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 18,337,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 78,195,300 บาท 
  1. งานการโยธา 63,188,500 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
    ซอยเลียบวารี  27     
    (ชุมชนพิบูลย์ทรัพย์) 
    จากถนนเลียบวารี   
    ถึงสุดทางสาธารณะ   
    แขวงโคกแฝด 9,100,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุง 
    ซอยเชื่อมสัมพันธ์  1     
    จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ 
    ถึงจุดที่กําหนดให้     
    แขวงกระทุ่มราย 5,906,800 บาท 



 หน้า   ๑๐๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,351,700 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,351,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 33,822,100 บาท 
  งานปลูกและ 
  บํารุงรักษาต้นไม้ 33,822,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 69,899,300 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 69,899,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,517,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,517,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 202,728,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 202,728,600 บาท 

(36) สํานักงานเขตธนบุรี  รวม 386,943,640 บาท 
 รายจ่ายประจํา 386,943,640 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,907,140 บาท 
  1. งานปกครอง 21,588,640 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,318,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,637,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,955,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,681,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 149,395,600 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 149,395,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20,925,000 บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 20,925,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 38,816,100 บาท 
  งานการโยธา 38,816,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,825,000 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,825,000 บาท 



 หน้า   ๑๐๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 18,766,300 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 18,766,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 25,584,800 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 25,584,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,020,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,020,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 76,066,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 76,066,100 บาท 

(37) สํานักงานเขตคลองสาน  รวม 299,691,940 บาท 
 รายจ่ายประจํา 299,691,940 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 23,046,640 บาท 
  1. งานปกครอง 16,464,740 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,581,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,328,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,993,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,335,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 113,983,700 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 113,983,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 21,229,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,229,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 17,878,800 บาท 
  งานการโยธา 17,878,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 11,654,900 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 11,654,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 19,131,100 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 19,131,100 บาท 



 หน้า   ๑๐๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 17,225,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 17,225,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,735,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,735,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 59,477,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 59,477,500 บาท 

(38) สํานักงานเขตบางกอกใหญ่  รวม 243,122,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 243,122,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 27,897,340 บาท 
  1. งานปกครอง 20,328,840 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,568,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,843,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,641,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,202,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 93,423,200 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 93,423,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,652,100 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,652,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 12,826,000 บาท 
  งานการโยธา 12,826,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 21,052,200 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 21,052,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 12,111,900 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 12,111,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 14,213,400 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 14,213,400 บาท 



 หน้า   ๑๐๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,665,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,665,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 31,437,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 31,437,300 บาท 

(39) สํานักงานเขตบางกอกน้อย  รวม 354,195,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 354,195,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,255,740 บาท 
  1. งานปกครอง 21,663,840 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,591,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,033,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,072,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,960,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 142,006,100 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 142,006,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 21,934,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,934,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 16,308,000 บาท 
  งานการโยธา 16,308,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 21,711,300 บาท 
  1. งานการระบายนํ้าและ 
    แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 16,173,200 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
    (ดาดท้องคลอง)  
    คลองวัดยาง 
    จากถนนจรัญสนิทวงศ์ 
    ถึงคลองบางขุนศรี 5,538,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 10,856,600 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 10,856,600 บาท 



 หน้า   ๑๐๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 42,304,200 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 42,304,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,386,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,386,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 54,399,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 54,399,600 บาท 

(40) สํานักงานเขตตลิ่งชัน  รวม 345,354,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 345,354,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,567,440 บาท 
  1. งานปกครอง 17,622,940 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,944,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,633,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,063,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,569,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 99,860,400 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 99,860,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 17,464,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 17,464,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 31,159,900 บาท 
  งานการโยธา 31,159,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 18,771,700 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 18,771,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 36,941,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 36,941,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 22,923,200 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 22,923,200 บาท 



 หน้า   ๑๐๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,795,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,795,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 76,237,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 76,237,700 บาท 

(41) สํานักงานเขตภาษีเจริญ  รวม 361,792,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 361,792,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 30,816,040 บาท 
  1. งานปกครอง 21,917,240 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,898,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,219,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,070,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,148,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 107,281,100 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 107,281,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20,763,000 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 20,763,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 37,449,500 บาท 
  งานการโยธา 37,449,500 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 14,034,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 14,034,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 17,499,600 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 17,499,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 22,156,900 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 22,156,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,835,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,835,600 บาท 



 หน้า   ๑๐๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 95,737,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 95,737,100 บาท 

(42) สํานักงานเขตหนองแขม  รวม 405,669,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 405,669,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,294,940 บาท 
  1. งานปกครอง 21,270,840 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,024,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 11,920,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 6,403,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,517,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 97,712,800 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 97,712,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 16,142,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 16,142,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 60,194,700 บาท 
  1. งานการโยธา 58,710,972 บาท 
  2. โครงการปรับปรุงถนน 
    เลียบคลองภาษีเจริญ 
    ฝั่งใต้  ซอย  1/1,   
    1/2  และซอยแยก   
    (หมู่บ้านเบญจพร) 1,483,728 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 15,482,700 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 15,482,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 33,256,100 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 33,256,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 58,575,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 58,575,600 บาท 



 หน้า   ๑๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,869,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,869,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 77,221,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 77,221,100 บาท 

(43) สํานักงานเขตบางขุนเทียน  รวม 499,436,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 499,436,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 32,307,340 บาท 
  1. งานปกครอง 24,716,340 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,591,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,328,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,197,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,130,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 140,021,500 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 140,021,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 16,974,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 16,974,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 55,734,000 บาท 
  งานการโยธา 55,734,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 17,493,800 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 17,493,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 24,768,700 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 24,768,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 35,372,700 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 35,372,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,574,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,574,200 บาท 



 หน้า   ๑๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 159,862,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 159,862,100 บาท 

(44) สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ  รวม 308,224,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 308,224,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 52,773,740 บาท 
  1. งานปกครอง 46,031,840 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,741,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,261,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,775,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,486,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 96,998,900 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 96,998,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14,723,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 14,723,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 13,279,900 บาท 
  งานการโยธา 13,279,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 18,583,700 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 18,583,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 20,171,600 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 20,171,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 17,363,000 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 17,363,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,546,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,546,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 57,522,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 57,522,800 บาท 



 หน้า   ๑๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(45) สํานักงานเขตดอนเมือง  รวม 376,344,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 376,344,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 27,649,440 บาท 
  1. งานปกครอง 18,919,640 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,729,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,673,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,554,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,119,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 112,862,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 112,862,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 17,474,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 17,474,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 49,666,300 บาท 
  งานการโยธา 49,666,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,742,800 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,742,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 24,453,300 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 24,453,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 31,000,900 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 31,000,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,260,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,260,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 84,561,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 84,561,000 บาท 

(46) สํานักงานเขตจตุจักร  รวม 502,145,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 502,145,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,469,540 บาท 
  1. งานปกครอง 20,453,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,016,400 บาท 



 หน้า   ๑๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง 12,025,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,281,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 6,744,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 232,619,200 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 232,619,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 24,776,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 24,776,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 37,494,400 บาท 
  งานการโยธา 37,494,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 17,695,200 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 17,695,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 29,839,300 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 29,839,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 32,884,800 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 32,884,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,970,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,970,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 78,370,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 78,370,800 บาท 

(47) สํานักงานเขตลาดพร้าว  รวม 381,996,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 381,996,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 33,956,240 บาท 
  1. งานปกครอง 26,146,540 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,809,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 12,133,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,537,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 6,596,300 บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 128,159,600 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 128,159,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14,747,000 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 14,747,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 43,593,400 บาท 
  งานการโยธา 43,593,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 27,860,100 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 27,860,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 22,046,400 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 22,046,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 25,871,200 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 25,871,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,642,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,642,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 66,986,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 66,986,500 บาท 

(48) สํานักงานเขตบึงกุ่ม  รวม 357,998,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 357,998,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 34,973,340 บาท 
  1. งานปกครอง 27,732,240 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,241,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 11,403,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 7,176,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,227,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 96,853,900 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 96,853,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 11,747,800 บาท 
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  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 11,747,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 33,096,700 บาท 
  1. งานการโยธา 25,017,900 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
    ซอยประเสริฐมนูกิจ  33     
    จากถนนประเสริฐมนูกิจ 
    ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม 2,526,400 บาท 
  3. โครงการปรับปรุง 
    ซอยประเสริฐมนูกิจ  24 5,552,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 19,249,500 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 19,249,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 17,524,500 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 17,524,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 32,573,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 32,573,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,869,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,869,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 95,706,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 95,706,800 บาท 

(49) สํานักงานเขตสาทร  รวม 285,535,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 285,535,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 27,473,640 บาท 
  1. งานปกครอง 20,785,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,688,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,095,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,246,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,849,100 บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 111,658,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 111,658,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 18,535,500 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 18,535,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 47,161,400 บาท 
  งานการโยธา 47,161,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,723,200 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,723,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 18,163,300 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 18,163,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 19,800,300 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 19,800,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,757,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,757,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 16,167,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 16,167,700 บาท 

(50) สํานักงานเขตบางคอแหลม  รวม 300,214,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 300,214,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,171,340 บาท 
  1. งานปกครอง 17,306,240 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,865,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,262,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,471,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,790,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 102,540,500 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 102,540,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14,768,400 บาท 
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  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 14,768,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 15,884,800 บาท 
  งานการโยธา 15,884,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 33,356,000 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 33,356,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 14,290,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 14,290,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 37,731,000 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 37,731,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,035,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,035,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 41,173,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 41,173,600 บาท 

(51) สํานักงานเขตบางซื่อ  รวม 326,862,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 326,862,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,361,840 บาท 
  1. งานปกครอง 19,671,440 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,690,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,764,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,429,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,334,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 119,586,600 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 119,586,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 21,093,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,093,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 32,574,600 บาท 
  งานการโยธา 32,574,600 บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 21,341,100 บาท 
  1. งานการระบายนํ้าและ 
    แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,523,300 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  
    ดาดท้องคลอง     
    คลองตาสุ่ม   
    (ตั้งแต่อาคารชาลีแมนชั่น   
    ถึงคลองบางเขน) 10,817,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 18,235,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 18,235,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 22,670,700 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 22,670,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,063,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,063,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 47,171,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 47,171,400 บาท 

(52) สํานักงานเขตราชเทวี  รวม 321,463,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 321,463,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,878,140 บาท 
  1. งานปกครอง 21,607,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,271,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 20,110,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 14,006,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 6,104,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 136,082,800 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 136,082,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 22,019,500 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 22,019,500 บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา 20,218,400 บาท 
  งานการโยธา 20,218,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 5,642,500 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 5,642,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 30,682,400 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 30,682,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 25,075,900 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 25,075,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,178,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,178,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 27,575,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 27,575,500 บาท 

(53) สํานักงานเขตคลองเตย  รวม 396,138,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 396,138,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 31,321,240 บาท 
  1. งานปกครอง 23,678,640 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,642,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,105,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,944,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,160,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 169,795,900 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 169,795,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 22,117,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 22,117,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 44,661,200 บาท 
  งานการโยธา 44,661,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 9,788,700 บาท 
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  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 9,788,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 21,973,400 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 21,973,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 44,356,500 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 44,356,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,409,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,409,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 36,609,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 36,609,400 บาท 

(54) สํานักงานเขตประเวศ  รวม 461,650,780 บาท 
 รายจ่ายประจํา 461,650,780 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,441,380 บาท 
  1. งานปกครอง 21,272,680 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,168,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,017,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,860,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,156,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 124,079,600 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 124,079,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 15,035,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,035,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 81,246,500 บาท 
  งานการโยธา 81,246,500 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 22,973,400 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 22,973,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 28,010,600 บาท 
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  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 28,010,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 31,687,100 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 31,687,100 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,433,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,433,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 113,726,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 113,726,400 บาท 

(55) สํานักงานเขตบางพลัด  รวม 312,289,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 312,289,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 25,260,340 บาท 
  1. งานปกครอง 18,128,340 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,132,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 11,610,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,947,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,663,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 114,070,100 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 114,070,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 16,091,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 16,091,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 14,395,400 บาท 
  งานการโยธา 14,395,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 16,459,200 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 16,459,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 12,808,900 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 12,808,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 34,680,500 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 34,680,500 บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,194,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,194,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 61,718,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 61,718,500 บาท 

(56) สํานักงานเขตจอมทอง  รวม 395,992,440 บาท 
 รายจ่ายประจํา 395,992,440 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 27,172,740 บาท 
  1. งานปกครอง 18,918,940 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,253,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 12,535,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 7,327,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,207,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 132,952,400 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 132,952,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 21,589,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,589,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 20,389,000 บาท 
  งานการโยธา 20,389,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 17,319,500 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 17,319,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 20,560,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 20,560,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 26,476,800 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 26,476,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 7,487,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,487,500 บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 109,508,900 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 100,925,100 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น   
    1  หลังพร้อมอาคารประกอบ 
    โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 8,583,800 บาท 

(57) สํานักงานเขตดินแดง  รวม 319,227,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 319,227,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,891,140 บาท 
  1. งานปกครอง 17,763,640 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,127,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,460,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,945,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,514,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 139,090,300 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 139,090,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 19,175,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 19,175,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 18,400,300 บาท 
  งานการโยธา 18,400,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,248,800 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,248,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 17,070,300 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 17,070,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 22,281,900 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 22,281,900 บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,026,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,026,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 52,583,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 52,583,400 บาท 

(58) สํานักงานเขตสวนหลวง  รวม 391,483,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 391,483,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 30,303,440 บาท 
  1. งานปกครอง 24,604,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 5,699,300 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,325,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,817,200 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,507,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 120,368,900 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 120,368,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 18,124,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 18,124,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 44,663,800 บาท 
  งานการโยธา 44,663,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 17,183,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 17,183,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 22,090,700 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 22,090,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 38,750,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 38,750,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,041,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,041,400 บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 84,631,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 84,631,900 บาท 

(59) สํานักงานเขตวัฒนา  รวม 339,603,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 339,603,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 32,334,040 บาท 
  1. งานปกครอง 26,493,040 บาท 
  2. งานทะเบียน 5,841,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,237,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,737,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,499,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 128,977,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 128,977,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 18,446,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 18,446,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 51,476,500 บาท 
  งานการโยธา 51,476,500 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 9,312,100 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 9,312,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 11,345,700 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 11,345,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 14,931,400 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 14,931,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 6,441,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,441,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 56,101,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 56,101,700 บาท 
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(60) สํานักงานเขตบางแค  รวม 448,589,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 448,589,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,320,140 บาท 
  1. งานปกครอง 20,836,040 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,484,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 11,394,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 6,146,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,247,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 136,303,100 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 136,303,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 21,593,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,593,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 29,598,200 บาท 
  งานการโยธา 29,598,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 21,709,400 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 21,709,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 35,237,700 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 35,237,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 36,637,900 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 36,637,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,764,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,764,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 121,031,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 121,031,500 บาท 

(61) สํานักงานเขตหลักสี่  รวม 335,513,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 335,513,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 25,321,340 บาท 
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  1. งานปกครอง 18,910,840 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,410,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,617,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,718,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,898,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 106,343,200 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 106,343,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 12,700,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 12,700,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 48,444,400 บาท 
  งานการโยธา 48,444,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,852,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,852,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 20,521,400 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 20,521,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 31,143,600 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 31,143,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,333,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,333,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 64,236,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 64,236,000 บาท 

(62) สํานักงานเขตสายไหม  รวม 407,499,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 407,499,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,250,540 บาท 
  1. งานปกครอง 20,749,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,501,400 บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,412,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,953,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,459,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 101,246,700 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 101,246,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 12,124,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 12,124,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 41,460,300 บาท 
  งานการโยธา 41,460,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 34,020,100 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 34,020,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 18,187,700 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 18,187,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 33,698,900 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 33,698,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,083,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,083,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 123,014,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 123,014,600 บาท 

(63) สํานักงานเขตคันนายาว  รวม 278,136,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 278,136,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 33,088,140 บาท 
  1. งานปกครอง 25,053,040 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,035,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 8,936,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,095,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 3,841,600 บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 86,525,300 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 86,525,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 10,546,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 10,546,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 27,100,100 บาท 
  งานการโยธา 27,100,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 21,098,000 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 21,098,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 26,931,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 26,931,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 20,374,300 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 20,374,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,892,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,892,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 38,643,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 38,643,900 บาท 

(64) สํานักงานเขตสะพานสูง  รวม 312,579,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 312,579,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 22,992,340 บาท 
  1. งานปกครอง 16,526,940 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,465,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 8,529,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,509,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,020,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 70,630,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 70,630,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 12,547,300 บาท 
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  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 12,547,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 43,219,700 บาท 
  งานการโยธา 43,219,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 27,314,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 27,314,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 24,339,100 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 24,339,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 52,665,500 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 52,665,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,773,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,773,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 45,568,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 45,568,700 บาท 

(65) สํานักงานเขตวังทองหลาง  รวม 310,851,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 310,851,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   24,127,240 บาท 
  1. งานปกครอง 18,257,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 5,870,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,151,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,499,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,652,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 117,360,000 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 117,360,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 11,950,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 11,950,900 บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา 68,262,400 บาท 
  งานการโยธา 68,262,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 15,976,000 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 15,976,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 20,335,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 20,335,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 19,632,000 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 19,632,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3,761,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 3,761,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 20,294,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 20,294,100 บาท 

(66) สํานักงานเขตคลองสามวา  รวม 446,196,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 446,196,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,266,140 บาท 
  1. งานปกครอง 21,626,940 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,639,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 10,301,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,436,200 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,864,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 89,112,400 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 89,112,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 12,703,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 12,703,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 89,234,800 บาท 
  งานการโยธา 89,234,800 บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 16,267,300 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 16,267,300 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 20,428,800 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 20,428,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 30,417,300 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 30,417,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,309,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,309,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 145,156,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 145,156,100 บาท 

(67) สํานักงานเขตบางนา  รวม 301,494,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 301,494,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 30,543,540 บาท 
  1. งานปกครอง 23,745,540 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,798,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,236,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 4,810,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,426,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 97,299,400 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 97,299,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,041,000 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,041,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 28,978,200 บาท 
  งานการโยธา 28,978,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 7,575,800 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 7,575,800 บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 17,682,100 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 17,682,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 20,153,800 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 20,153,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,332,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,332,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 71,651,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 71,651,600 บาท 

(68) สํานักงานเขตทวีวัฒนา  รวม 348,560,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 348,560,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,763,240 บาท 
  1. งานปกครอง 18,415,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,348,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,897,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,347,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,549,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 118,052,600 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 118,052,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,820,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,820,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 35,757,500 บาท 
  งานการโยธา 35,757,500 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,565,800 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 10,565,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 32,040,700 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 32,040,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 21,822,400 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 21,822,400 บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 8,475,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 8,475,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 73,365,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 73,365,000 บาท 

(69) สํานักงานเขตทุ่งครุ  รวม 365,299,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 365,299,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,964,640 บาท 
  1. งานปกครอง 20,356,140 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,608,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,324,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,048,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,276,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 102,516,800 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 102,516,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 12,450,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 12,450,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 70,149,200 บาท 
  งานการโยธา 70,149,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 12,230,600 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 12,230,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 14,884,900 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 14,884,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 25,446,700 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 25,446,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,157,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,157,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 86,174,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 86,174,700 บาท 
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(70) สํานักงานเขตบางบอน  รวม 339,805,840 บาท 
 รายจ่ายประจํา 339,805,840 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,847,940 บาท 
  1. งานปกครอง 18,423,540 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,424,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง 9,509,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลัง 5,395,200 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 4,114,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 110,322,500 บาท 
  งานรักษาความสะอาด 110,322,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14,025,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 14,025,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 44,090,700 บาท 
  งานการโยธา 44,090,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,589,500 บาท 
  งานการระบายนํ้าและ 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 13,589,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนา 
  สภาวะสิ่งแวดล้อม 22,865,300 บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 22,865,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน 14,753,000 บาท 
  งานพัฒนาชุมชน 14,753,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,156,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,156,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา 80,645,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 80,645,600 บาท 

(71) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  รวม 2,710,316,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 2,710,316,000 บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป 2,710,316,000 บาท 
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 1. งานมหาวิทยาลัย 1,892,308,914 บาท 
 2. โครงการการอนุรักษ์ 
  อาคารวชิรานุสรณ์   
  (ตึกเหลือง)  วิทยาลัย 
  แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร     
  และวชิรพยาบาล 6,538,800 บาท 
 3. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารผู้ป่วยนอก  9  ชั้น     
  และที่จอดรถใต้ดิน 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์   
  กรุงเทพมหานครและ 
  วชิรพยาบาล 334,620,000 บาท 
 4. โครงการก่อสร้าง 
  อาคาร  6  ชั้น     
  สําหรับการโภชนาการและ 
  หน่วยสนับสนุน     
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานคร  
  และวชิรพยาบาล 277,914,586 บาท 
 5. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารบริการวิชาการ 
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 76,933,700 บาท 
 6. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารหอพักแพทย์ 
  และพยาบาล   
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 91,200,000 บาท 
 7. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารเวชภัณฑ์กลาง 
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 30,800,000 บาท 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน  
547,483,000  บาท  ประกอบด้วย  รายจ่ายประจํา  จํานวน  268,564,000  บาท  และรายจ่ายพิเศษ  
จํานวน  278,919,000  บาท  จําแนก  ดังนี้ 

(1) สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รวม 352,305,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 137,305,000 บาท 
 ก. งบกลาง 11,000,000 บาท 
  1. เงินสํารองจ่ายทั่วไป 5,000,000 บาท 
  2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 500,000 บาท   
  3. เงินช่วยเหลือ 
    ค่ารักษาพยาบาล 5,500,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 126,305,000 บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล   126,305,000 บาท 
 รายจ่ายพิเศษ 215,000,000 บาท 
 ก. งบกลาง 10,000,000 บาท 
  เงินสํารองจ่ายทั่วไป 10,000,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 205,000,000 บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล 205,000,000 บาท 
(2) สํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร  รวม 190,342,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา 126,423,000 บาท 
 ก. งบกลาง 12,298,100 บาท 
  1. เงินสํารองจ่ายทั่วไป 6,500,000 บาท 
  2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 458,100 บาท 
  3. เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 5,340,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 114,124,900 บาท 
  งานบริหารการตลาด   114,124,900 บาท   
 รายจ่ายพิเศษ   63,919,000 บาท 
 ก. งบกลาง 20,000,000 บาท 
  เงินสํารองจ่ายทั่วไป 20,000,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 43,919,000 บาท 
  งานบริหารการตลาด   43,919,000 บาท 
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(3) สํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย    รวม 4,836,000 บาท 
 รายจ่ายประจํา   4,836,000 บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 4,836,000 บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย   4,836,000 บาท 
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ

และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ 7 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลตํารวจเอก  อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


