
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2562   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  97  และมาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้โดย 
ความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ให้ตั้งเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

80,445,801,000  บาท  จ าแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ตั้งเป็นจ านวน  80,000,000,000  บาท  

ประกอบด้วยรายจ่ายประจ า  จ านวน  80,000,000,000  บาท  จ าแนกดังนี้ 
(1) งบกลาง  รวม 18,930,981,019 บาท 
 1. เงินส ารองจ่ายทัว่ไป  1,900,000,000 บาท 
  1.1 กรณีฉุกเฉิน 
   หรือจ าเป็น 600,000,000 บาท 
  1.2 กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    
   เกี่ยวกบัน้ าทว่ม 600,000,000 บาท 
  1.3 กรณีค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา 
   กรุงเทพมหานคร 700,000,000 บาท 
 2. เงินชว่ยเหลอืข้าราชการและลูกจ้าง   3,168,000,000 บาท 
 3. เงินบ าเหน็จลูกจา้ง   685,000,000 บาท 
 4. ค่าตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ   200,000,000 บาท 
 5. เงินส ารองส าหรบัค่าสาธารณูปโภคและคา่บ ารุงรกัษาอปุกรณ์ 50,000,000 บาท 
 6. เงินส ารองส าหรบัค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   350,000,000 บาท 
 7. เงินส ารองค่าใช้จ่ายในการพฒันาเขต   300,000,000 บาท 
 8. เงินส ารองส าหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญา 
  แบบปรับราคาได ้   50,000,000 บาท 
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 9. เงินส ารองส าหรบัค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา   361,861,400 บาท 
 10. เงินส ารองส าหรบัค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   320,000,000 บาท 
 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ 
  หรือนโยบายทีไ่ดร้ับมอบจากรัฐบาล   4,915,036,600 บาท 
 12. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซม 
  ถนน  ตรอก  ซอย  และสิ่งก่อสร้าง   350,000,000 บาท 
 13. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ 
  ส าหรบัผลการปฏิบตัิราชการประจ าป ี   2,700,000,000 บาท 
 14. เงินส ารองส าหรบัภาระผูกพนัที่ค้างจา่ยตามกฎหมาย 1,025,083,019 บาท 
 15. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  ของส านักงานเขต   50,000,000 บาท 
 16. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ 
  ของกรุงเทพมหานคร   50,000,000 บาท 
 17. เงินชว่ยค่าครองชีพผู้ไดร้ับบ านาญของกรุงเทพมหานคร 216,000,000 บาท 
 18. เงินส ารองส าหรับจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญ 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร   2,200,000,000 บาท 
 19. เงินส ารองส าหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงาน 
  ด้านสาธารณสุข   40,000,000 บาท 
(2) ส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร รวม 84,492,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  84,492,000 บาท 
 แผนงานบริหารทัว่ไป    84,492,000 บาท 
 งานบริหารทัว่ไป  84,492,000 บาท 
(3) ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 73,769,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  73,769,000 บาท 
 แผนงานบริหารทัว่ไป    73,769,000 บาท 
 งานบริหารทัว่ไป  73,769,000 บาท 
(4) ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร รวม 156,039,450 บาท 
 รายจ่ายประจ า  156,039,450 บาท 
 แผนงานบริหารงานบคุคล  156,039,450 บาท 
 งานบริหารงานบคุคล  156,039,450 บาท 
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(5) ส านักปลดักรุงเทพมหานคร รวม 868,631,400 บาท 
 รายจ่ายประจ า  868,631,400 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 210,635,500 บาท 
  1. งานบริหารทัว่ไป 195,935,500 บาท 
  2. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ  
   อิเล็กทรอนิกส์ของ 
   กรุงเทพมหานคร 14,700,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 33,501,000 บาท 
  งานปกครองและทะเบียน 33,501,000 บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลงั 26,324,100 บาท 
  งานตรวจสอบภายใน  26,324,100 บาท 
 ง. แผนงานบริหารงานบคุคล 94,295,000 บาท 
  งานการเจ้าหนา้ที ่  94,295,000 บาท 
 จ. แผนงานสง่เสรมิระบบบริหาร 503,875,800 บาท 
  1. งานพัฒนาบุคลากร 
   และองค์การ 246,751,400 บาท 
  2. งานกฎหมายและคด ี 33,801,300 บาท 
  3. งานประชาสัมพันธ ์ 104,604,800 บาท 
  4. งานผู้ตรวจราชการ 
   กรุงเทพมหานคร 64,521,700 บาท 
  5. งานการต่างประเทศ 54,196,600 บาท 
(6) ส านักการแพทย์ รวม 3,739,117,300 บาท 
 รายจ่ายประจ า 3,739,117,300 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 169,634,100 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไป 
   ด้านการสาธารณสุข 89,634,100 บาท 
  2. โครงการก่อสรา้ง  
   โรงพยาบาลคลองสามวา 80,000,000 บาท 
 ข. แผนงานบริการดา้นการแพทย์ 3,554,628,800 บาท 
  1. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลกลาง 751,841,200 บาท 
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  2. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลตากสิน 753,077,900 บาท 
  3. งานรกัษาพยาบาล    
   โรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ ์ 711,395,400 บาท 
  4. โครงการเพ่ิมศักยภาพ  
   หนว่ยห้องปฏิบตัิการสวนหวัใจ  
   และหลอดเลือด  
   โรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ ์ 5,000,000 บาท 
  5. งานรักษาพยาบาล 
   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 
   ชุตินธโร  อุทิศ 206,928,500 บาท 
  6. งานรักษาพยาบาล 
   โรงพยาบาลลาดกระบัง 
   กรุงเทพมหานคร 151,133,400 บาท 
  7. งานรกัษาพยาบาล  
   โรงพยาบาล 
   ราชพิพัฒน ์ 231,574,100 บาท 
  8. โครงการก่อสรา้งอาคารเวชภัณฑ์กลาง  
   และหนว่ยงานสนับสนุน    
   โรงพยาบาล 
   ราชพิพัฒน ์ 34,875,000 บาท 
  9. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลสิรินธร 386,240,100 บาท 
  10. โครงการก่อสรา้งอาคาร  
   จอดรถยนต์  10  ชั้น   
   โรงพยาบาลสิรินธร 17,000,000 บาท 
  11. งานบริการการแพทย์ฉกุเฉิน  
   กรุงเทพมหานคร 50,742,100 บาท 
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  12. งานรกัษาพยาบาล    
   โรงพยาบาล 
   เวชการุณย์รศัมิ ์ 204,142,000 บาท 
  13. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาล 
   ผู้สูงอายุบางขนุเทียน 33,190,400 บาท 
  14. งานรกัษาพยาบาล  
   โรงพยาบาลคลองสามวา 17,488,700 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย 14,854,400 บาท 
  งานพัฒนาระบบบริการ 
  ทางการแพทย ์ 14,854,400 บาท 
(7) ส านักอนามัย รวม 2,403,192,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 2,403,192,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 84,780,700 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไป 
   ด้านการสาธารณสุข 40,477,400 บาท 
  2. งานบริหารการพยาบาล 44,303,300 บาท 
 ข. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 56,967,600 บาท 
  1. งานสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม 22,433,100 บาท 
  2. งานสขุาภิบาลอาหาร 34,534,500 บาท 
 ค. แผนงานอนามัย 2,261,443,700 บาท 
  1. งานเภสัชกรรม 141,257,300 บาท 
  2. งานทนัตสาธารณสุข 158,314,100 บาท 
  3. งานป้องกันและบ าบัด 
   การติดยาเสพติด 70,106,000 บาท 
  4. งานจัดบรกิารสาธารณสขุ 1,214,300,100 บาท 
  5. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข  39   
   ราษฎร์บูรณะ 4,100,000 บาท 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  6. โครงการก่อสร้างอาคาร  
   ศูนย์บริการสาธารณสุข  47 
   คลองขวาง  6,510,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ 
   สาธารณสขุ  30  (แหง่ใหม)่ 7,740,000 บาท 
  8. งานชนัสูตรสาธารณสขุ 53,007,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   ส านักงานชันสูตรสาธารณสุขและ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข  7     
   บุญม ี ปรุุราชรังสรรค ์ 12,330,000 บาท 
  10. งานพัฒนาระบบ 
   สาธารณสขุ 257,326,400 บาท 
  11. งานสรา้งเสริมสขุภาพ 119,028,800 บาท 
  12. งานควบคุมโรคติดต่อ 74,942,200 บาท 
  13. งานสัตวแพทย์สาธารณสขุ 112,282,800 บาท 
  14. งานควบคุมโรคเอดส ์   
   วัณโรค  และโรคติดต่อ 
   ทางเพศสัมพันธ ์ 30,199,000 บาท 
(8) ส านักการศกึษา รวม 960,272,300 บาท 
 รายจ่ายประจ า 960,272,300 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป   345,613,100 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไป 
   ด้านการศึกษา 167,811,700 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชัน้  
   โรงเรียนมีนบุรี   
   ส านักงานเขตมีนบุร ี 1,000,000 บาท 
  3. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น 
   โรงเรียนประชาอุทิศ   
   (จันทาบอนุสรณ์)  
   ส านักงานเขตดอนเมือง 3,200,000 บาท 
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  4. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชัน้  
   โรงเรียนคลองทวีวฒันา    
   (ทองน่วมอนุสรณ์)   
   ส านักงานเขตทววีัฒนา 4,641,000 บาท 
  5. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น 
   โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 
   ส านักงานเขตบางกะป ิ 6,783,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชัน้  
   โรงเรียนสุเหรา่หะยมีินา    
   ส านักงานเขตหนองจอก 5,049,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค ์  
   3  ชัน้  โรงเรียนบ้านเกาะ    
   ส านักงานเขตมีนบุร ี 4,340,000 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักอาศัย  
   4  ชัน้  โรงเรียนวดัพระยาสเุรนทร์    
   ส านักงานเขตคลองสามวา 4,020,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักอาศัย  
   4  ชัน้  โรงเรียนวดัสามง่าม  
   ส านักงานเขตหนองจอก 3,340,000 บาท 
  10. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค ์  
   2  ชัน้  โรงเรียนราษฎร์บูรณะ    
   (มูฮ าหมัดอุทิศ)   
   ส านักงานเขตทุ่งคร ุ 1,154,700 บาท 
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  11. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักอาศัย 
   4  ชัน้  โรงเรียนวดัแป้นทอง    
   (สามวาวิทยา)   
   ส านักงานเขตคลองสามวา 3,980,000 บาท 
  12. งานการเจ้าหนา้ที ่ 74,106,600 บาท 
  13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
   เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหาร  
   ทรัพยากรบคุคลขา้ราชการครูและ  
   บุคลากรทางการศึกษา 
   กรุงเทพมหานคร 25,400,000 บาท 
  14. งานบริหารการคลงั 40,787,100 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 614,659,200 บาท 
  1. งานยุทธศาสตร์การศกึษา 115,742,000 บาท 
  2. งานพัฒนา 
   เทคโนโลยีการศึกษา 20,362,900 บาท 
  3. งานพัฒนาการ 
   นิเทศการศกึษา 353,978,100 บาท 
  4. งานพัฒนาข้าราชการคร ู  
   กรุงเทพมหานคร 124,576,200 บาท 
(9) ส านักการโยธา รวม 9,900,207,280 บาท 
 รายจ่ายประจ า 9,900,207,280 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 668,322,600 บาท 
  1. งานบริหารทัว่ไปด้านการโยธา  
   และระบบจราจร 100,049,200 บาท 
  2. โครงการปรับปรุงอาคาร 
   ส านักการโยธา  
   และอาคารส านัก 
   การระบายน้ า 410,200,000 บาท 
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  3. โครงการติดตั้งระบบ 
   ควบคุมการจราจร  
   และความปลอดภัย   
   ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  2   
   ดินแดง  (ระยะที่  1) 30,000,000 บาท 
  4. โครงการก่อสร้าง 
   ตกแต่งภายใน  
   อาคารหอประชุม 
   สภากรุงเทพมหานคร  
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  2   
   ดินแดง 76,649,200 บาท 
  5. งานแผนงานและ 
   ประสานสาธารณปูโภค 28,524,200 บาท 
  6. โครงการพัฒนา 
   ระบบบรหิารงาน  
   โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แบบบูรณาการ  
   ของส านักการโยธา   
   กรุงเทพมหานคร 22,900,000 บาท 
 ข. แผนงานการโยธา 7,294,328,580 บาท 
  1. งานส ารวจออกแบบและ 
   ก่อสร้าง 135,672,000 บาท 
  2. โครงการโรงพยาบาล 
   ผูสู้งอายุบางขนุเทียน 500,000,000 บาท 
  3. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   โภชนาการเวชภัณฑ์กลาง   
   ซักฟอก  พัสดุ  ศูนย์ผู้สูงอาย ุ
   และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ 
   โรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ ์ 40,345,400 บาท 
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  4. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ซอยพระรามที่  2   
   ซอย  82  70,000,000 บาท 
  5. โครงการก่อสร้างถนน 
   ศรีนครินทร์ - รม่เกลา้  ช่วงที่  2    
   ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้  
   จากคลองหัวหมาก 
   ถึงคลองล าสาล ี 232,395,600 บาท 
  6. โครงการก่อสร้างถนน 
   ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   ช่วงที ่ 5  กอ่สร้าง  
   ทางยกระดับ 
   ข้ามทางหลวงหมายเลข  9 132,591,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้างทางลอด 
   ถนนพัฒนาการ -  
   รามค าแหง - ถาวรธวัช 144,321,255 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค ์  
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ 221,719,494 บาท 
  9. โครงการก่อสร้าง 
   ศูนย์เวชศาสตรก์ารกีฬา  
   และเวชศาสตร์ฟื้นฟู   
   หอพักแพทย์    
   หอพักพยาบาลและ 
   อาคารจอดรถยนต ์ 
   โรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ ์ 400,000,000 บาท 
  10. โครงการจา้งที่ปรึกษา  
   ควบคุมการก่อสร้าง   
   โครงการก่อสรา้ง  
   ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า   
   ช่วงที ่ 2 4,092,400 บาท 
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  11. โครงการจา้งที่ปรึกษา  
   ควบคุมการก่อสร้าง   
   โครงการก่อสรา้ง  
   ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า   
   ช่วงที ่ 5 1,809,706 บาท 
  12. โครงการปรบัปรงุ  
   ถนนประชาร่วมใจ - 
   ถนนมิตรไมตร ี 150,000,000 บาท 
  13. โครงการก่อสร้าง 
   ปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า 150,000,000 บาท 
  14. งานควบคุมอาคาร 92,970,000 บาท 
  15. งานควบคุมการก่อสร้าง 55,449,680 บาท 
  16. โครงการก่อสร้าง 
   ศูนย์บรกิาร  
   สาธารณสขุ  51 70,000,000 บาท 
  17. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์บริการ  
   สาธารณสุข  9   
   ประชาธิปไตย 30,000,000 บาท 
  18. โครงการก่อสร้าง 
   ศูนย์บริการ 
   สาธารณสขุ  34  โพธิ์ศร ี 30,000,000 บาท 
  19. โครงการก่อสรา้งอาคาร  
   ส านักงานเขตบางรัก 1,000,000 บาท 
  20. โครงการก่อสร้าง 
   ปรับปรุงถนนสามวา 64,000,000 บาท 
  21. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์บริการ  
   สาธารณสขุ  3  บางซือ่ 10,000,000 บาท 
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  22. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์บริการ  
   สาธารณสุข  58   
   ล้อม - พิมเสน  ฟักอดุม 10,000,000 บาท 
  23. โครงการก่อสร้าง 
   ปรับปรุงถนนและ  
   ก่อสร้างทางยกระดับ 
   ข้ามแยกถาวรธวชั  
   และถนนซอยรามค าแหง  24 45,000,000 บาท 
  24. โครงการก่อสร้าง 
   ปรับปรุงถนนแสมด า  
   ช่วงจากถนนพระรามที่  2    
   ถึงคลองสนามชัย 60,000,000 บาท 
  25. โครงการก่อสร้าง 
   ถนนเลียบคลองบางเขน  
   เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับ 
   ถนนพหลโยธนิ 37,500,000 บาท 
  26. โครงการก่อสร้าง 
   ปรับปรุงถนนเทดิราชนั  
   Sta.2+935   
   ถึงถนนเชิดวุฒากาศ 32,100,000 บาท 
  27. โครงการก่อสร้าง 
   ทางยกระดบั  
   ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบงั 167,000,000 บาท 
  28. โครงการปรับปรุง 
   อาคารธานีนพรตัน์    
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  2   
   ดินแดง 60,000,000 บาท 
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  29. โครงการทางหลวงท้องถิ่น  
   สายเชื่อมระหว่าง 
   ถนนวิภาวดีรังสิตกับ 
   ถนนพหลโยธนิช่วงที่  1   
   จากถนนวิภาวดีรังสติ  
   ถึงสะพานข้าม 
   คลองลาดพร้าว 90,000,000 บาท 
  30. โครงการทางหลวงท้องถิ่น  
   สายเชื่อมระหว่าง 
   ถนนวิภาวดีรังสิตกับ 
   ถนนพหลโยธนิช่วงที่  2   
   จากสะพานข้าม 
   คลองลาดพร้าว  
   ถึงถนนเทพรักษ ์ 90,000,000 บาท 
  31. งานวิเคราะห์และวิจัย 27,091,400 บาท 
  32. งานส ารวจและ 
   แผนที่ทีด่ิน 34,977,000 บาท 
  33. งานจดักรรมสิทธิ ์ 4,104,293,645 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร 1,937,556,100 บาท 
  1. งานกอ่สร้างและบูรณะ 1,670,891,300 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   สะพานพระราม  8 50,000,000 บาท 
  3. โครงการปรบัปรงุ  
   ถนนฉิมพลีชว่ง  
   จากถนนบรมราชชนนี 
   ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต ้  
   และถนนราชพฤกษ์   
   พ้ืนที่เขตตลิง่ชัน 32,000,000 บาท 
  4. โครงการปรับปรุง 
   สะพานเหล็กขา้มแยก  
   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ –  
   ถนนรัชดาภิเษก  (อโศก) 75,000,000 บาท 
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  5. โครงการปรบัปรงุ  
   ทางเท้าถนนประชาอุทิศ   
   ช่วงจากถนนสขุสวัสดิ ์  
   ถึงสุดเขตกรงุเทพมหานคร    
   พ้ืนที่เขตราษฎร์บูรณะและ 
   เขตทุง่คร ุ 23,000,000 บาท 
  6. โครงการปรับปรุง 
   ถนนบางเชือกหนงั    
   ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย  1    
   ถึงถนนตัดใหม่   
   พ้ืนที่เขตตลิง่ชัน 38,038,000 บาท 
  7. โครงการปรบัปรงุ  
   ภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน   
   ช่วงจากห้าแยกลาดพร้าว  
   ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ   
   พ้ืนที่เขตจตุจักรและ 
   เขตพญาไท 25,494,800 บาท 
  8. โครงการปรบัปรงุ  
   สะพานขา้มคลองพระโขนง 23,132,000 บาท 

(10) ส านักการระบายน้ า รวม 4,749,611,201 บาท 
 รายจ่ายประจ า 4,749,611,201 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 36,986,846 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการระบายน้ า 36,986,846 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ า 709,035,902 บาท 
  1. งานพัฒนาระบบระบายน้ า 378,900,300 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ระบบระบายน้ า  
   ด้านใต้คลองภาษีเจริญถึง 
   คลองสนามชัย  
   (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองพระยาราชมนตรี   
   ตอนที ่ 1) 62,722,502 บาท 
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  3. โครงการปรับปรุง 
   ระบบระบายน้ า  
   ด้านใต้คลองภาษีเจริญถึง 
   คลองสนามชัย  
   (ก่อสร้างสถานีสูบน้ าและ  
   เขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองระหาญ) 60,000,000 บาท 
  4. โครงการก่อสร้าง 
   อุโมงค์ระบายน้ า  
   จากบึงหนองบอน 
   ลงสู่แมน่้ าเจา้พระยา 56,680,000 บาท 
  5. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   ควบคุมการก่อสร้าง  
   โครงการก่อสร้าง 
   อุโมงค์ระบายน้ า  
   จากบึงหนองบอน 
   ลงสู่แมน่้ าเจา้พระยา 25,200,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
   แนวป้องกันน้ าทว่ม  
   ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
   ช่วงบริเวณร้านอาหาร  
   ครัวระฆังทองถึง 
   โรงเรียนสตรวีัดระฆงั 15,000,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้าง 
   สถานีสบูน้ าและ  
   ประตูระบายน้ า 
   คลองหลมุไผ ่  
   ตอนคลองลาดพร้าว 10,500,000 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
   แก้มลงิสวนเบญจกติต ิ 15,000,000 บาท 
  9. งานสารสนเทศระบายน้ า 85,033,100 บาท 
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 ค. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 2,787,318,312 บาท 
  1. งานเครื่องจักรกล 213,649,900 บาท 
  2. งานระบบควบคุมน้ า 1,076,777,900 บาท 
  3. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสทิธิภาพ  
   การป้องกนัน้ าทะเลหนนุ  
   ของสถานีสูบน้ า 
   คลองสนามชัย 57,428,203 บาท 
  4. โครงการเดินระบบ   
   บ ารุงรักษาและ  
   บริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ า  
   จากบึงมักกะสัน 
   ลงสู่แมน่้ าเจา้พระยา  
   (ระยะที ่ 2) 90,550,000 บาท 
  5. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสทิธิภาพ  
   สถานีสูบน้ า   
   หน้า  สน.  หัวหมาก 4,900,000 บาท 
  6. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสทิธิภาพ  
   สถานีสูบน้ า 
   คลองหว้ยขวาง 5,000,000 บาท 
  7. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสทิธิภาพ  
   สถานีสูบน้ า 
   คลองบางนางจีน 4,500,000 บาท 
  8. งานระบบท่อระบายน้ า 728,160,800 บาท 
  9. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบระบายน้ า  
   เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
   ถนนจนัทน ์ 16,632,000 บาท 
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  10. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบระบายน้ า  
   เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
   ถนนสวุินทวงศ ์ 6,595,200 บาท 
  11. งานระบบคลอง 413,865,800 บาท 
  12. โครงการก่อสร้าง 
   เขื่อน  ค.ส.ล.    
   พร้อมทางเดิน 
   คลองแสนแสบ  
   จากบริเวณถนน 
   กาญจนาภิเษกถึง 
   ประตูระบายน้ ามนีบุร ี 112,472,509 บาท 
  13. โครงการก่อสร้าง 
   เขื่อน  ค.ส.ล.    
   คลองบ้านหลาย   
   จากเขื่อนเดิม  
   บริเวณคลองขวางล่าง 
   ถึงเขือ่นเดิม  
   บริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต  55   
   (ครั้งที ่ 2) 11,286,000 บาท 
  14. โครงการก่อสร้าง 
   เขื่อน  ค.ส.ล.  
   ล ารางสาธารณะ  17   
   จากถนนลาดพร้าว  
   ถึงคลองตาหนัง   
   (ครั้งที ่ 2) 10,550,000 บาท 
  15. โครงการปรับปรุง 
   เขื่อน  ค.ส.ล.  
   คลองน้ าแก้ว   
   จากคลองพญาเวิก  
   ถึงคลองลาดพร้าว 20,000,000 บาท 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  16. โครงการก่อสร้าง 
   เขื่อน  ค.ส.ล.  และ  
   สถานีสบูน้ าคลองมหาศร    
   จากบริเวณคลองบางไผ่ 
   ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ 10,000,000 บาท 
  17. โครงการก่อสร้าง 
   เขื่อน  ค.ส.ล.    
   (ดาดท้องคลอง)   
   คลองบางอ้อ    
   จากบรเิวณถนนโรงงานไม้อดัไทย  
   ไปทางประตูระบายน้ า 
   คลองบางอ้อ 4,950,000 บาท 
 ง. แผนงานจดัการคุณภาพน้ า 1,216,270,141 บาท 
  1. งานจดัการคุณภาพน้ า 245,098,600 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   ศูนย์การศึกษา  
   และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มบางซื่อ  
   กรุงเทพมหานคร 23,397,382 บาท 
  3. โครงการจ้างเดินระบบ 
   บ ารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า 
   หนองแขม - ทุ่งครุ   
   ระยะที ่ 3 174,093,629 บาท 
  4. โครงการจา้งเดินระบบ  
   บ ารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการ 
   ศูนย์การศึกษา  
   และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   บางซื่อ 96,781,372 บาท 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  5. โครงการจา้งเดินระบบ  
   บ ารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า  
   ช่องนนทร ี ระยะที ่ 3 200,619,158 บาท 
  6. โครงการจ้างเดินระบบ 
   บ ารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า  
   ดินแดง  ระยะที่  3 198,800,000 บาท 
  7. โครงการจ้างเดินระบบ 
   บ ารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า  
   จตุจักร  ระยะที ่ 3 110,800,000 บาท 
  8. โครงการปรับปรุง 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า  
   ห้วยขวาง 7,200,000 บาท 
  9. โครงการจ้าง 
   ที่ปรึกษาบริหาร  และ 
   ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสียและ 
   ระบบบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี   
   ระยะที ่ 1 4,000,000 บาท 
  10. โครงการจ้าง 
   ที่ปรึกษาส ารวจ  และ  
   ออกแบบรายละเอียด 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย  
   และระบบบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี   
   ระยะที ่ 2 4,300,000 บาท 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  11. โครงการจ้าง 
   เดินระบบ  บ ารุงรกัษาและ  
   บริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า  
   หนองแขม - ทุ่งครุ   
   ระยะที ่ 4 87,200,000 บาท 
  12. โครงการจ้าง 
   เดินระบบ  บ ารุงรกัษาและ  
   บริหารจัดการ 
   ศูนย์การศึกษาและ  
   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ   
   ระยะที ่ 2 36,980,000 บาท 
  13. โครงการจ้าง 
   เดินระบบ  บ ารุงรกัษาและ  
   บริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า  
   ช่องนนทรี   
   ระยะที ่ 4 22,000,000 บาท 
  14. โครงการจัดหาทดแทน 
   เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า 
   ช่องนนทร ี 5,000,000 บาท 

(11) ส านักการคลงั รวม 3,754,118,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 3,754,118,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 22,522,100 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 22,522,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 3,476,296,600 บาท 
  1. งานบญัช ี 21,669,600 บาท 
  2. งานการเงิน 34,077,800 บาท 
  3. งานรายได ้ 768,691,100 บาท 
  4. งานจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม  
   รถยนต์และล้อเลื่อน 178,131,500 บาท 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  5. งานตรวจจ่าย 23,924,300 บาท 
  6. งานเศรษฐกิจการคลัง 30,595,800 บาท 
  7. งานบ าเหน็จบ านาญ 2,414,046,300 บาท 
  8. โครงการจัดหา 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เพื่อการปฏิบัติงาน 
   ของกองบ าเหน็จบ านาญ 5,160,200 บาท 
 ค. แผนงานสง่เสรมิระบบบริหาร 255,299,300 บาท 
  1. งานทะเบียนทรัพย์สิน 
   และพัสด ุ 26,683,900 บาท 
  2. งานบ ารุงรักษา  
   ซ่อมยานพาหนะและ 
   เครื่องจกัรกล 216,515,800 บาท 
  3. โครงการพัฒนา 
   ระบบสารสนเทศ  
   กองโรงงานช่างกล 12,099,600 บาท 

(12) ส านักเทศกิจ รวม 198,134,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 198,134,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 27,422,100 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการรักษาความสะอาด 27,422,100 บาท 
 ข. แผนงานสง่เสรมิระบบบริหาร 26,811,700 บาท 
  งานศูนย์วิทยุสื่อสาร 
  กรุงเทพมหานคร 26,811,700 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและสง่เสรมิ 23,420,200 บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน 23,420,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 120,480,000 บาท 
  งานตรวจและปฏิบตัิการ 120,480,000 บาท 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(13) ส านักการจราจรและขนส่ง รวม 3,036,354,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 3,036,354,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 25,734,000 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการโยธาและ 
  ระบบจราจร 25,734,000 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ทีด่ินและระบบจราจร 3,010,620,000 บาท 
  1. งานการขนส่ง 91,704,700 บาท 
  2. โครงการก่อสรา้ง  
   ทางเดินยกระดับ 
   (Sky  Walk)    
   ลานจอดรถแล้วจร 
   (Park  &  Ride) 19,874,100 บาท 
  3. โครงการระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร  
   ส่วนต่อขยายสายสีลม   
   (ตากสนิ-เพชรเกษม)  และ  
   บริหารจัดการเดนิรถ 749,948,900 บาท 
  4. โครงการบรหิารจดัการ  
   ระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร 382,061,000 บาท 
  5. โครงการก่อสรา้ง  
   ลิฟต์ส าหรับผู้สูงอายุและ 
   คนพิการของ  
   ระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร    
   ตามแนวเสน้ทางสมัปทาน 205,000,000 บาท 
  6. โครงการปรับปรุง 
   ท่าเทียบเรอื  
   คลองภาษีเจรญิ  13  ทา่ 5,000,000 บาท 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  7. โครงการพัฒนา 
   ระบบการเดนิเรอื  
   ในคลองผดุงกรุงเกษม 45,864,400 บาท 
  8. งานจดัระเบียบจราจร 45,234,000 บาท 
  9. งานวิศวกรรมจราจร 613,474,700 บาท 
  10. โครงการรถบริการ 
   ส าหรับผู้พิการและ 
   ผู้สูงอายุที่ใช้รถเขน็ 25,943,800 บาท 
  11. งานนโยบายและแผนงาน 54,334,800 บาท 
  12. โครงการพัฒนา 
   ระบบสารสนเทศ  
   ด้านจราจร 
   เพื่อการบริหารจัดการ 
   และบริการประชาชน 16,532,000 บาท 
  13. งานพัฒนาระบบจราจร 493,915,600 บาท 
  14. โครงการติดตั้ง 
   ระบบศูนยบ์ริหารจดัการ  
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด   
   (CCTV)  จ านวน  12  ศนูย ์ 13,304,000 บาท 
  15. โครงการน าสายสื่อสารลงดนิ  
   ตามโครงการเปลี่ยน 
   ระบบสายไฟฟ้าอากาศ  
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ 
   การไฟฟ้านครหลวง   
   บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ 
   (เชิงสะพานพระราม  7 -  
   แยกท่าพระ) 33,536,000 บาท 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  16. โครงการน าสายสื่อสารลงดนิ  
   ตามโครงการเปลี่ยน 
   ระบบสายไฟฟ้าอากาศ  
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ 
   การไฟฟ้านครหลวง    
   บริเวณถนนพหลโยธินและ 
   ถนนลาดพรา้ว 14,824,000 บาท 
  17. โครงการน าสายสื่อสารลงดนิ  
   ตามโครงการเปลี่ยน 
   ระบบสายไฟฟ้าอากาศ  
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ 
   การไฟฟ้านครหลวง  
   บริเวณถนนพระราม  3  และ 
   ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ 43,096,000 บาท 
  18. โครงการน าสายสื่อสารลงดนิ  
   ตามโครงการเปลี่ยน 
   ระบบสายไฟฟ้าอากาศ  
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ 
   การไฟฟ้านครหลวง  
   บริเวณถนนรัชดาภิเษก - 
   ถนนพระราม  9  และ  
   บริเวณถนนรัชดาภิเษก - 
   ถนนอโศก 26,972,000 บาท 
  19. โครงการจัดหา 
   พร้อมตดิตัง้กล้องโทรทัศน์  
   วงจรปิด  (CCTV)   
   บริเวณสวนสาธารณะ  
   ในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 50,000,000 บาท 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  20. โครงการจ้างส ารวจและ 
   จัดท าฐานข้อมูล  
   ระบบบรหิารจดัการเครือขา่ย  
   สายไฟเบอร์เส้นใยน าแสง   
   (Fiber  Optic) 35,000,000 บาท 
  21. โครงการจดัหาพร้อมตดิตั้ง  
   ระบบเสริมสร้างความปลอดภัย 
   ให้กับประชาชน  
   บริเวณแหล่งชุมชนและ 
   สถานที่ส าคัญ 15,000,000 บาท 
  22. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ  (CCTV)    
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย  
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและ 
   บริเวณชุมนุมชน  
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลาง 5,000,000 บาท 
  23. โครงการจดัหาพร้อมตดิตั้ง  
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย  
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและ 
   บริเวณชุมนุมชน  
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 5,000,000 บาท 
  24. โครงการจดัหาพร้อมตดิตั้ง  
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย  
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและ 
   บริเวณชุมนุมชน  
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพใต ้ 5,000,000 บาท 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



  25. โครงการจดัหาพร้อมตดิตั้ง  
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย  
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและ 
   บริเวณชุมนุมชน  
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพเหนอื 5,000,000 บาท 
  26. โครงการจดัหาพร้อมตดิตั้ง  
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย  
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและ 
   บริเวณชุมนุมชน  
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงธนใต ้ 5,000,000 บาท 
  27. โครงการจดัหาพร้อมตดิตั้ง  
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย  
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและ 
   บริเวณชุมนุมชน  
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงธนเหนอื 5,000,000 บาท 
(14) ส านักผังเมือง รวม 206,880,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 206,880,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 26,956,000 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและ 
  ระบบจราจร 26,956,000 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ทีด่ินและระบบจราจร 179,924,000 บาท 
  1. งานผังเมือง 130,118,600 บาท 
  2. โครงการวางและ 
   จัดท าผังเมืองรวม  
   กรุงเทพมหานคร   
   (ปรับปรุงครั้งที ่ 4) 27,396,500 บาท 
  3. งานนโยบายและแผนงาน 22,408,900 บาท 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(15) ส านักปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย รวม 445,197,550 บาท 
 รายจ่ายประจ า 445,197,550 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 11,902,000 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการพัฒนาและบรกิารสังคม 11,902,000 บาท 
 ข. แผนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 433,295,550 บาท 
  1. งานวิชาการและแผนงาน 88,568,550 บาท 
  2. งานป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัย 50,661,000 บาท 
  3. โครงการจดัหารถปฏิบตัิการ  
   กู้ภัยสารเคมีและ 
   วัตถุอันตราย 104,400,000 บาท 
  4. งานปฏบิัตกิารดับเพลิง 181,036,000 บาท 
  5. โครงการก่อสรา้ง  
   อาคารสถานีดับเพลิง 
   ราษฎร์บูรณะ 8,630,000 บาท 
(16) ส านักงบประมาณกรงุเทพมหานคร รวม 81,390,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 81,390,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 20,919,900 บาท 
  งานบริหารทัว่ไป 20,919,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 60,470,100 บาท 
  งานงบประมาณ 60,470,100 บาท 
(17) ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล รวม 639,321,600 บาท 
 รายจ่ายประจ า 639,321,600 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 16,823,600 บาท 
  งานบริหารทัว่ไป 16,823,600 บาท 
 ข. แผนงานสง่เสรมิระบบบริหาร 583,262,400 บาท 
  1. งานพัฒนาระบบ 
   งานคอมพิวเตอร ์ 103,383,300 บาท 
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  2. โครงการพัฒนา 
   ระบบบรหิารจดัการ  
   เพื่อการวิเคราะห์ 
   ฐานข้อมูลขนาดใหญ ่ 26,160,000 บาท 
  3. โครงการพัฒนา 
   ระบบศูนยร์ับค าขออนุญาต  
   ของกรุงเทพมหานคร   
   (BMA  OSS) 24,971,300 บาท 
  4. โครงการจัดท าระบบ 
   ฐานข้อมูลฝึกอบรมและ  
   ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
   ของกรุงเทพมหานคร 
   ด้วยการเรียนรู ้  
   ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 17,880,000 บาท 
  5. งานควบคุมระบบ 
   คอมพิวเตอร์ 297,894,600 บาท 
  6. โครงการจัดหา 
   ซอฟตแ์วร์ลิขสิทธิ ์  
   ส าหรับศูนย์ข้อมูลของ 
   กรุงเทพมหานคร 45,249,800 บาท 
  7. งานบริการระบบ 
   คอมพิวเตอร์ 23,720,500 บาท 
  8. งานยุทธศาสตร์ 
   บริหารจัดการ 15,747,300 บาท 
  9. งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ    
   การเงินและการคลงั 8,669,700 บาท 
  10. งานยุทธศาสตร ์  
   สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 6,790,200 บาท 
  11. งานยุทธศาสตร์ 
   สาธารณปูโภคพ้ืนฐาน 5,613,000 บาท 
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  12. งานยุทธศาสตร ์  
   ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 7,182,700 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใช้ทีด่ินและระบบจราจร 39,235,600 บาท 
  1. งานสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 24,895,600 บาท 
  2. โครงการพัฒนาระบบ 
   การใหบ้ริการข้อมูล  
   ภูมิสารสนเทศกลางและ  
   พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
   เพื่อการผังเมือง  
   ของกรุงเทพมหานคร 6,100,000 บาท 
  3. โครงการศึกษาและ 
   วิเคราะห์สถาปัตยกรรม  
   องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ส าหรบักระบวนการท างาน  
   ตามภารกิจหลักของ 
   กรุงเทพมหานคร   
   ระยะที ่ 1 8,240,000 บาท 
(18) ส านักสิ่งแวดล้อม รวม 7,052,925,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 7,052,925,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 72,346,900 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการรักษาความสะอาด 72,346,900 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและสง่เสรมิ 47,079,600 บาท 
  1. งานนโยบายและแผนงาน 19,079,600 บาท 
  2. โครงการจา้งเหมา  
   พัฒนาระบบสารสนเทศ  
   บริหารจัดการข้อมูล 
   มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 28,000,000 บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 5,485,931,252 บาท 
  1. โครงการจัดหา 
   รถกวาดดดูฝุ่น  
   เพื่อท าความสะอาด 
   ถนน  ตรอก  ซอย  
   ในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 93,765,852 บาท 
  2. งานก าจัดมูลฝอย 170,410,400 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   บริเวณศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช  หนองแขม  และ 
   สายไหม 100,000,000 บาท 
  4. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนก าจดัมูลฝอย  
   โดยระบบเตาเผามูลฝอย 
   ขนาด  300  ตัน   
   ต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขม 177,025,000 บาท 
  5. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนเดนิเครื่องจกัรและ  
   อุปกรณก์ าจัดมูลฝอย  
   ขนาดไม่น้อยกว่า  600  ตนั  
   ต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช 156,825,900 บาท 
  6. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนขนมูลฝอย  
   จากศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุชและน าไปท าลาย  
   โดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสขุลักษณะ 739,015,500 บาท 
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  7. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนขนมูลฝอย 
   จากศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   สายไหมและน าไปท าลาย 
   โดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสขุลักษณะ 540,218,300 บาท 
  8. โครงการจา้งเหมา  
   เอกชนเดนิระบบบ าบดัน้ าเสยี    
   ศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม   
   ระยะที ่ 3 23,548,000 บาท 
  9. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนขนมูลฝอย  
   จากศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขมและน าไปท าลาย  
   โดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสขุลักษณะ  
   ระยะที ่ 4 759,492,000 บาท 
  10. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนเดนิเครื่องจกัร  
   โรงงานก าจัดมูลฝอย 
   ขนาด  1,000  ตัน  
   ต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย   
   อ่อนนุช  ระยะที ่ 3 237,308,400 บาท 
  11. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนเดินระบบ 
   บ าบดัน้ าเสีย  
   ศูนย์ก าจดัมูลฝอยออ่นนุช 83,804,000 บาท 
  12. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนก าจดัมูลฝอย  
   อันตราย  ระยะที่  4 8,745,400 บาท 
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  13. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนเก็บขนและ  
   ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
   ที่ศูนย์ก าจดัมูลฝอย  
   หนองแขมและอ่อนนุช   
   ระยะที ่ 3 162,279,000 บาท 
  14. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนก าจดัมูลฝอย  
   โดยระบบเตาเผามูลฝอย  
   ขนาดไม่น้อยกว่า  1,000  ตัน    
   ต่อวัน  ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช 10,000,000 บาท 
  15. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนก าจดัมูลฝอย  
   โดยระบบเตาเผามูลฝอย  
   ขนาดไม่น้อยกว่า  1,000  ตัน  
   ต่อวัน  ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขม 10,000,000 บาท 
  16. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนก าจดัมูลฝอย  
   จากสถานีขนถ่ายมูลฝอย  
   ระบบใหม่และน าไปก าจัด 
   อย่างถูกสขุลักษณะ    
   ที่ศูนย์ก าจดัมูลฝอยสายไหม 1,000,000 บาท 
  17. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนก าจดัมูลฝอย  
   จากสถานีขนถ่ายมูลฝอย  
   ระบบใหม่และน าไปก าจัด 
   อย่างถูกสขุลักษณะ    
   ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขม 1,000,000 บาท 
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  18. โครงการจัดหา 
   เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  
   ขนาดไม่ต่ ากว่า  15  ตัน 
   ต่อเตา  จ านวน  2  เตา    
   พร้อมตดิตัง้เครื่องจักรและ  
   อุปกรณ์ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช 156,000,000 บาท 
  19. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนขนมูลฝอย  
   จากศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขมและน าไปฝงักลบ  
   อย่างถูกหลักสขุาภิบาล 1,000,000 บาท 
  20. โครงการจัดหา 
   ระบบบ าบดัน้ าเสีย    
   ขนาดไม่น้อยกว่า  800  ลกูบาศก์เมตร  
   ต่อวัน  พร้อมติดตั้ง 
   เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ 
   ศูนย์ก าจดัมูลฝอย  
   หนองแขม 50,000,000 บาท 
  21. โครงการก่อสร้าง 
   ดาดท้องคลอง  
   ภายในศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช 16,660,000 บาท 
  22. โครงการก่อสรา้งถนน    
   ทางเท้าและระบบระบายน้ า    
   ภายในศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช 5,000,000 บาท 
  23. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนก าจดัมูลฝอย  
   พร้อมบริหารจัดการ 
   ศูนย์เรียนรู ้  
   การจัดการขยะและ 
   ของเสียชมุชน 1,000,000 บาท 
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  24. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนขนมูลฝอย  
   จากสถานีขนถ่ายมูลฝอย 
   รัชวิภาและน าส่งไป  
   ก าจัดทีศู่นย์ก าจดัมูลฝอยของ  
   กรุงเทพมหานคร 1,000,000 บาท 
  25. งานจัดการมูลฝอยและ 
   สิ่งปฏิกูล 638,173,600 บาท 
  26. โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอย  
   แบบอัด  ขนาด  5  ตัน   
   ระยะที ่ 5 214,639,000 บาท 
  27. โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอย  
   แบบอัด  ขนาด  5  ตัน   
   ระยะที ่ 6 164,861,000 บาท 
  28. โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอย  
   แบบอัด  ขนาด  2  ตัน   
   ระยะที ่ 3 104,503,500 บาท 
  29. โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอย  
   แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย  
   ขนาด  8  ลบ.ม.   
   ระยะที ่ 2 95,989,500 บาท 
  30. โครงการจัดหารถ 
   เก็บขนมูลฝอย  
   พ้ืนที่ฝั่งสายไหม 177,003,100 บาท 
  31. โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอย  
   แบบอัด  ขนาด  5  ตัน   
   ระยะที ่ 7 209,062,700 บาท 
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  32. โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอย  
   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   การเกบ็ขนมูลฝอย  
   ในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 132,227,900 บาท 
  33. โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอย  
   แบบกระบะเทท้าย   
   ขนาด  6  ตนั  
   ระยะที ่ 2 108,227,700 บาท 
  34. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนควบคุมโรงงาน  
   ก าจัดไขมันและ 
   แปรรูปไขมนั  
   ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช 14,664,000 บาท 
  35. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนควบคุมโรงงาน  
   ก าจัดไขมันและ 
   แปรรูปไขมนั  
   ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขม 19,572,000 บาท 
  36. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนควบคุมโรงงาน  
   ก าจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม   
   ระยะที ่ 5 57,253,500 บาท 
  37. โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนควบคุมโรงงาน  
   ก าจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช   
   ระยะที ่ 2 44,656,000 บาท 
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 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 1,447,567,248 บาท 
  1. งานบริหาร 
   สวนสาธารณะ 1,080,204,100 บาท 
  2. โครงการเช่ารถ 
   บรรทกุน้ าอเนกประสงค์  
   ระยะที ่ 3 176,266,600 บาท 
  3. โครงการเช่ารถ 
   บรรทกุน้ าอเนกประสงค์    
   ระยะที ่ 4 96,184,800 บาท 
  4. โครงการปรบัปรงุ  
   คุณภาพน้ าในสระ 
   โดยวธิธีรรมชาต ิ 12,000,000 บาท 
  5. โครงการปรับปรุง 
   สวนวารีภิรมย ์ 2,200,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
   สวนสาธารณะ  
   บริเวณทางแยกต่างระดับ  
   ถนนร่มเกล้ากับ 
   ถนนเจ้าคุณทหาร 4,100,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้าง 
   สวนจากภูผาสู่มหานทีใน  
   สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติฯ์ 9,174,000 บาท 
  8. งานจัดการคุณภาพ 
   อากาศและเสียง 67,437,748 บาท 
(19) ส านักวัฒนธรรม  กีฬาและการท่องเที่ยว รวม 1,401,947,600 บาท 
 รายจ่ายประจ า 1,401,947,600 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 65,383,000 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการพัฒนาและ 
  บริการสังคม 65,383,000 บาท 
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 ข. แผนงานบริการสังคม 710,542,400 บาท 
  1. งานห้องสมดุประชาชน 209,888,800 บาท 
  2. งานศนูย์เยาวชน 266,328,300 บาท 
  3. งานนันทนาการ 8,418,700 บาท 
  4. งานนโยบายและแผนงาน 8,600,700 บาท 
  5. งานศูนย์เยาวชน 
   กรุงเทพมหานคร  
   (ไทย-ญีปุ่่น) 71,992,600 บาท 
  6. งานการสังคีต 54,406,100 บาท 
  7. งานวัฒนธรรม 90,907,200 บาท 
 ค. แผนงานการท่องเที่ยว 67,474,600 บาท 
  1. งานการท่องเที่ยว 51,934,600 บาท 
  2. โครงการปรบัปรงุอาคาร  
   กองการท่องเที่ยว 15,540,000 บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา 558,547,600 บาท 
  งานการกีฬา 558,547,600 บาท 
(20) ส านักพัฒนาสังคม รวม 427,276,100 บาท 
 รายจ่ายประจ า 427,276,100 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป 21,257,300 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการพัฒนาและ 
  บริการสังคม 21,257,300 บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม 106,929,100 บาท 
  1. งานการสงเคราะห์และ 
   สวัสดิภาพสังคม 102,373,100 บาท 
  2. โครงการปรบัปรงุและ  
   พัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
   ดินแดง 4,556,000 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชมุชน 57,470,600 บาท 
  1. งานพัฒนาชมุชน 43,549,200 บาท 
  2. งานนโยบายและแผนงาน 13,921,400 บาท 
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 ง. แผนงานสง่เสรมิอาชีพ 241,619,100 บาท 
  1. งานส่งเสริมอาชีพ 49,443,800 บาท 
  2. งานส่งเสริมอาชีพ 
   การเกษตร 12,985,500 บาท 
  3. งานการศกึษาอาชีพ 179,189,800 บาท 
(21) ส านักงานเขตพระนคร รวม 403,744,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 403,744,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,703,700 บาท 
  1. งานปกครอง 17,399,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,303,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 12,069,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,192,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,877,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 184,667,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 184,667,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 75,584,800 บาท 
  งานบรหิารและบงัคับการเทศกิจ 75,584,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 15,538,900 บาท 
  งานการโยธา 15,538,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 8,120,700 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 8,120,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 27,781,600 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 27,781,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 11,928,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 11,928,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,913,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,913,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 36,434,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 36,434,600 บาท 
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(22) ส านักงานเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย รวม 235,993,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า 235,993,800 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 23,740,400 บาท 
  1. งานปกครอง 16,919,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,820,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 8,357,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,724,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 3,633,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 112,198,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 112,198,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 25,761,000 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 25,761,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 11,932,900 บาท 
  งานการโยธา 11,932,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 5,669,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 5,669,300 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 14,911,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 14,911,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 11,280,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 11,280,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,961,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,961,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 16,181,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 16,181,100 บาท 
(23) ส านักงานเขตสมัพันธวงศ ์ รวม 196,045,300 บาท 
 รายจ่ายประจ า 196,045,300 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,023,800 บาท 
  1. งานปกครอง 21,443,200 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,580,600 บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,900,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,558,200 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,342,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 76,040,800 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 76,040,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 22,813,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 22,813,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 16,017,600 บาท 
  งานการโยธา 16,017,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 5,996,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 5,996,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 6,599,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 6,599,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 15,068,100 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 15,068,100 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 4,594,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,594,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 10,990,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 10,990,200 บาท 
(24) ส านักงานเขตบางรัก รวม 240,883,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 240,883,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 22,736,800 บาท 
  1. งานปกครอง 16,011,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,725,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,204,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,467,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,737,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 114,428,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 114,428,900 บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 21,076,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,076,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 20,793,900 บาท 
  งานการโยธา 20,793,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 5,721,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 5,721,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 12,235,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 12,235,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 12,135,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 12,135,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,478,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,478,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 15,071,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 15,071,600 บาท 
(25) ส านักงานเขตปทุมวัน รวม 336,891,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 336,891,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 36,892,600 บาท 
  1. งานปกครอง 29,293,800 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,598,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,364,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,603,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,761,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 145,529,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 145,529,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 22,516,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 22,516,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 29,223,000 บาท 
  งานการโยธา 29,223,000 บาท 
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 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 6,867,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 6,867,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 19,103,600 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,103,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 23,441,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 23,441,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,780,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,780,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 38,172,000 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 35,789,000 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค ์  
   6  ชั้น  (ดาดฟ้า)   
   โรงเรียนสวนลมุพิน ี 2,383,000 บาท 
(26) ส านักงานเขตยานนาวา รวม 290,675,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 290,675,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 27,437,400 บาท 
  1. งานปกครอง 19,905,300 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,532,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,722,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,071,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,650,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 125,960,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 125,960,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 13,197,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,197,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 18,033,800 บาท 
  งานการโยธา 18,033,800 บาท 
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 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 13,554,700 บาท 
  1. งานการระบายน้ าและ  
   แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 9,510,600 บาท 
  2. โครงการก่อสรา้งเขื่อน    
   ค.ส.ล.  (ดาดท้องคลอง)    
   คลองสวนจากถนน 
   วงแหวนอตุสาหกรรม  
   ถึงสุดระยะที่ก าหนดให ้ 1,838,300 บาท 
  3. โครงการก่อสรา้งเขื่อน      
   ค.ส.ล.  (ดาดท้องคลอง)   
   คลองสานจากเขื่อนเดมิ  
   ถึงถนนวงแหวนอตุสาหกรรม 2,205,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 19,477,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,477,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 20,223,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 20,223,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,831,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,831,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 36,235,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 36,235,900 บาท 
(27) ส านักงานเขตดุสติ รวม 368,957,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 368,957,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 40,447,300 บาท 
  1. งานปกครอง 28,609,500 บาท 
  2. โครงการปรบัปรงุอาคาร  
   ส านักงานเขตดุสติ 4,522,000 บาท 
  3. งานทะเบียน 7,315,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,893,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,748,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,145,300 บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 166,385,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 166,385,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 29,071,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 29,071,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 11,841,300 บาท 
  งานการโยธา 11,841,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 10,229,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 10,229,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 21,428,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,428,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 25,080,900 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 25,080,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,828,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,828,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 48,749,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 48,749,600 บาท 
(28) ส านักงานเขตพญาไท รวม 305,422,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 305,422,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,016,000 บาท 
  1. งานปกครอง 20,727,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,288,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,317,050 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,640,950 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,676,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 139,146,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 139,146,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 20,996,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 20,996,400 บาท 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 จ. แผนงานการโยธา 29,716,900 บาท 
  งานการโยธา 29,716,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 17,615,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 17,615,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 21,966,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,966,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 20,560,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 20,560,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,287,950 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,287,950 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 10,797,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 10,797,400 บาท 
(29) ส านักงานเขตห้วยขวาง รวม 344,432,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 344,432,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 31,461,700 บาท 
  1. งานปกครอง 23,652,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,809,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 12,999,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,711,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,287,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 141,842,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 141,842,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 16,820,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 16,820,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 34,164,800 บาท 
  งานการโยธา 34,164,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 19,370,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 19,370,300 บาท 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 25,269,600 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 25,269,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 19,910,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 19,910,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,760,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,760,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 35,831,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 35,831,800 บาท 
(30) ส านักงานเขตพระโขนง รวม 277,170,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 277,170,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,063,500 บาท 
  1. งานปกครอง 17,474,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,588,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,492,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,464,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,027,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 92,565,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 92,565,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 11,857,000 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 11,857,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 48,443,300 บาท 
  งานการโยธา 48,443,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 14,418,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 14,418,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 19,378,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,378,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 25,677,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 25,677,800 บาท 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,016,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,016,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 26,257,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 26,257,100 บาท 
(31) ส านักงานเขตบางกะป ิ รวม 495,298,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 495,298,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,581,500 บาท 
  1. งานปกครอง 19,395,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,186,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,515,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,214,200 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,300,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 165,676,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 165,676,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 19,943,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 19,943,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 53,788,500 บาท 
  1. งานการโยธา 38,600,500 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ถนนเสรไีทยซอย  7    
   เชื่อมซอยศรบีูรพา  22  
   จากถนนเสรีไทยถึง 
   สุดระยะที่ก าหนด 8,910,400 บาท 
  3. โครงการปรับปรุง 
   ซอยสวนสน    
   ซอย  10,  12  และ 
   ซอยเชื่อม 6,277,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 41,230,100 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 41,230,100 บาท 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 29,794,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 29,794,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 34,562,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 34,562,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 7,491,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,491,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 103,713,200 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 99,981,200 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค ์  
   4  ชัน้  โรงเรียนวดัเทพลีลา 3,732,000 บาท 
(32) ส านักงานเขตบางเขน รวม 390,354,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 390,354,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 31,853,200 บาท 
  1. งานปกครอง 21,887,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,965,300 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,868,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,728,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,140,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 136,655,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 136,655,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 16,107,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 16,107,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 59,671,500 บาท 
  งานการโยธา 59,671,500 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 23,779,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 23,779,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 24,112,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 24,112,700 บาท 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 25,877,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 25,877,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,321,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,321,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 54,105,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 54,105,800 บาท 
(33) ส านักงานเขตมีนบุร ี รวม 479,303,600 บาท 
 รายจ่ายประจ า 479,303,600 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,632,200 บาท 
  1. งานปกครอง 21,577,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,054,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,024,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,741,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,283,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 108,961,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 108,961,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 15,582,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,582,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 92,310,300 บาท 
  1. งานการโยธา 71,142,600 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ซอยบึงขวาง  3    
   จากถนนบงึขวางถึง  
   เชิงสะพานข้ามคลอง 
   ศาลเจ้าพ่อต่วน   
   แขวงแสนแสบ 21,167,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 26,881,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 26,881,800 บาท 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 26,698,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 26,698,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 67,651,700 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 67,651,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,902,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,902,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 94,658,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 94,658,200 บาท 
(34) ส านักงานเขตลาดกระบัง รวม 571,562,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 571,562,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 51,927,600 บาท 
  1. งานปกครอง 19,823,000 บาท 
  2. โครงการก่อสรา้ง  
   อาคารส านักงานเขต 
   ลาดกระบงัแห่งใหม ่ 25,000,000 บาท 
  3. งานทะเบียน 7,104,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,968,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,512,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,455,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 156,703,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 156,703,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 18,770,500 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 18,770,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 62,992,400 บาท 
  งานการโยธา 62,992,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 20,759,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 20,759,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 38,751,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 38,751,000 บาท 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 48,419,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 48,419,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,821,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,821,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 155,448,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 155,448,800 บาท 
(35) ส านักงานเขตหนองจอก รวม 563,080,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 563,080,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 32,935,900 บาท 
  1. งานปกครอง 26,304,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,631,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,783,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,758,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,024,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 92,521,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 92,521,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 19,035,100 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 19,035,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 83,042,300 บาท 
  1. งานการโยธา 80,689,000 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ซอยเชื่อมสัมพันธ์  1  
   จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ถึง 
   จุดที่ก าหนดให ้  
   แขวงกระทุ่มราย 2,353,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 15,981,500 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 15,981,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 35,591,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 35,591,100 บาท 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 68,392,600 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 68,392,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,111,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,111,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 197,685,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 197,685,800 บาท 
(36) ส านักงานเขตธนบุร ี รวม 368,952,100 บาท 
 รายจ่ายประจ า 368,952,100 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,318,100 บาท 
  1. งานปกครอง 20,341,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,976,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,936,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,541,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,394,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 157,118,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 157,118,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 23,364,100 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 23,364,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 25,255,900 บาท 
  1. งานการโยธา 12,955,900 บาท 
  2. โครงการก่อสรา้ง  
   ศูนย์บริการสาธารณสุข  27   
   จันทร์  ฉมิไพบูลย ์ 12,300,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 17,184,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 17,184,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 19,841,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,841,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 20,744,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 20,744,200 บาท 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,720,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,720,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 60,469,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 60,469,000 บาท 
(37) ส านักงานเขตคลองสาน รวม 305,188,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 305,188,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 31,588,500 บาท 
  1. งานปกครอง 24,484,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,104,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,187,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,722,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,464,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 119,128,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 119,128,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 20,526,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 20,526,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 14,805,200 บาท 
  งานการโยธา 14,805,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 12,221,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 12,221,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 20,144,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 20,144,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 16,436,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 16,436,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,040,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,040,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 54,108,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 54,108,200 บาท 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(38) ส านักงานเขตบางกอกใหญ ่ รวม 247,452,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 247,452,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,322,100 บาท 
  1. งานปกครอง 18,765,200 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,556,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,267,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,986,200 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,281,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 97,654,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 97,654,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 14,228,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 14,228,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 11,464,200 บาท 
  งานการโยธา 11,464,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 33,075,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 33,075,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 13,737,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 13,737,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 11,360,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 11,360,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,511,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,511,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 23,830,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 23,830,900 บาท 
(39) ส านักงานเขตบางกอกน้อย รวม 371,010,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 371,010,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 35,234,900 บาท 
  1. งานปกครอง 27,482,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,752,800 บาท 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,661,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,401,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,259,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 149,665,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 149,665,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 24,169,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 24,169,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 12,559,700 บาท 
  งานการโยธา 12,559,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 22,684,800 บาท 
  1. งานการระบายน้ า  
   และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 11,608,600 บาท 
  2. โครงการก่อสรา้งเขื่อน    
   ค.ส.ล.  (ดาดท้องคลอง)   
   คลองวดัยาง  
   จากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึง 
   คลองบางขนุศร ี 11,076,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 12,762,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 12,762,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 41,004,700 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 41,004,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,856,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,856,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 55,411,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 55,411,100 บาท 
(40) ส านักงานเขตตลิ่งชัน รวม 349,026,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 349,026,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,994,900 บาท 
  1. งานปกครอง 18,014,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,980,200 บาท 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,714,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,239,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,475,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 99,398,500 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 99,398,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 17,527,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 17,527,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 25,856,600 บาท 
  1. งานการโยธา 18,656,600 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ถนนอินทราวาส  
   จากถนนราชพฤกษ ์  
   ถึงถนนพุทธมณฑลสาย  1 7,200,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 34,917,700 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 34,917,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 37,518,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 37,518,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 21,267,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 21,267,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 7,102,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,102,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 68,728,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 68,728,200 บาท 
(41) ส านักงานเขตภาษเีจริญ รวม 378,914,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 378,914,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 27,006,700 บาท 
  1. งานปกครอง 18,722,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,284,700 บาท 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,825,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,276,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,548,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 111,024,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 111,024,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 21,397,300 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,397,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 42,378,300 บาท 
  งานการโยธา 42,378,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 17,014,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 17,014,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 17,949,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 17,949,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 17,508,700 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 17,508,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 7,227,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,227,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 106,581,700 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 88,824,700 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค ์  
   3  ชั้น  1  หลัง   
   โรงเรียนวัดนิมมานรดี 17,757,000 บาท 
(42) ส านักงานเขตหนองแขม รวม 395,899,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 395,899,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,932,000 บาท 
  1. งานปกครอง 21,667,400 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,264,600 บาท 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ข. แผนงานบริหารการคลงั 12,343,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,768,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,574,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 103,330,100 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 103,330,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 16,279,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 16,279,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 46,217,100 บาท 
  งานการโยธา 46,217,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 16,696,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 16,696,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 34,738,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 34,738,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 57,769,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 57,769,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,844,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,844,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 72,749,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 72,749,500 บาท 
(43) ส านักงานเขตบางขุนเทียน รวม 552,423,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 552,423,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 30,165,500 บาท 
  1. งานปกครอง 22,498,300 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,667,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,157,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,715,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,442,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 150,065,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 150,065,600 บาท 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 18,274,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 18,274,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 102,339,700 บาท 
  1. งานการโยธา 94,842,100 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   สะพานทางเดนิ  
   เลียบเส้นทางศึกษาและ 
   ชมธรรมชาติปา่ชายเลน    
   ชายทะเลกรุงเทพ 7,497,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 19,327,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 19,327,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 25,762,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 25,762,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 26,507,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 26,507,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 7,695,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,695,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 161,127,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 161,127,900 บาท 
(44) ส านักงานเขตราษฎรบ์ูรณะ รวม 290,051,100 บาท 
 รายจ่ายประจ า 290,051,100 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,328,200 บาท 
  1. งานปกครอง 22,056,800 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,271,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 12,266,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,143,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,122,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 102,324,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 102,324,600 บาท 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 15,585,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,585,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 13,113,700 บาท 
  งานการโยธา 13,113,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 22,489,500 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 22,489,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 21,867,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,867,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 15,676,500 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 15,676,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,923,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,923,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 50,475,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 50,475,500 บาท 
(45) ส านักงานเขตดอนเมือง รวม 389,048,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 389,048,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,336,800 บาท 
  1. งานปกครอง 19,304,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,032,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,222,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,799,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,423,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 118,259,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 118,259,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 18,244,100 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 18,244,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 66,801,400 บาท 
  งานการโยธา 66,801,400 บาท 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 14,257,100 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 14,257,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 25,541,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 25,541,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 28,532,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 28,532,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 4,915,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,915,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 72,937,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 72,937,500 บาท 
(46) ส านักงานเขตจตุจักร รวม 540,198,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 540,198,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,768,900 บาท 
  1. งานปกครอง 19,143,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,625,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 12,756,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,316,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 7,439,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 235,595,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 235,595,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 25,204,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 25,204,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 62,873,600 บาท 
  งานการโยธา 62,873,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 26,869,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 26,869,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 30,581,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 30,581,700 บาท 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 28,473,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 28,473,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 7,820,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,820,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 81,253,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 81,253,500 บาท 
(47) ส านักงานเขตลาดพรา้ว รวม 375,002,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 375,002,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,989,400 บาท 
  1. งานปกครอง 21,772,200 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,217,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,978,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,671,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,307,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 121,254,800 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 121,254,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 14,391,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 14,391,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 54,263,700 บาท 
  1. งานการโยธา 46,087,700 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ซอยนาคนวิาส  48  
   จากถนนนาคนิวาสถึง 
   สุดระยะที่ก าหนด 8,176,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 27,643,500 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 27,643,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 22,712,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 22,712,300 บาท 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 23,073,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 23,073,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,751,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,751,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 62,943,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 62,943,700 บาท 
(48) ส านักงานเขตบึงกุม่ รวม 346,746,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 346,746,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 28,797,700 บาท 
  1. งานปกครอง 21,359,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,438,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,659,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,335,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,324,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 98,188,500 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 98,188,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 12,411,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 12,411,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 46,191,000 บาท 
  1. งานการโยธา 43,525,800 บาท 
  2. โครงการปรบัปรงุซอย  
   ประเสริฐมนูกิจ  24 2,665,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 21,486,500 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 21,486,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 17,826,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 17,826,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 27,633,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 27,633,200 บาท 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,894,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,894,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 76,656,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 76,656,200 บาท 
(49) ส านักงานเขตสาทร รวม 280,869,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 280,869,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 31,021,000 บาท 
  1. งานปกครอง 24,369,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,651,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,353,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,326,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,027,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 114,958,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 114,958,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 17,351,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 17,351,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 36,025,800 บาท 
  งานการโยธา 36,025,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 11,212,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 11,212,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 18,790,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,790,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 17,545,700 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 17,545,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,490,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,490,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 16,120,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 16,120,900 บาท 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(50) ส านักงานเขตบางคอแหลม รวม 284,845,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 284,845,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 25,528,400 บาท 
  1. งานปกครอง 18,643,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,884,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,162,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,470,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,692,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 109,996,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 109,996,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 15,704,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,704,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 12,158,300 บาท 
  งานการโยธา 12,158,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 13,302,600 บาท 
  1. งานการระบายน้ า  
   และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 7,157,600 บาท 
  2. โครงการก่อสรา้งเขื่อน    
   ค.ส.ล.  (ดาดท้องคลอง)   
   คลองบางโคล่สาร  
   จากถนนพระรามที่  3   
   ถึงจุดทีก่ าหนดให ้ 6,145,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 15,020,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 15,020,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 34,931,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 34,931,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,722,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,722,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 42,317,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 42,317,400 บาท 

้หนา   ๗๗
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(51) ส านักงานเขตบางซื่อ รวม 336,021,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 336,021,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,011,800 บาท 
  1. งานปกครอง 17,248,200 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,763,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,628,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,267,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,361,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 122,526,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 122,526,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 20,706,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 20,706,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 34,781,200 บาท 
  งานการโยธา 34,781,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 35,812,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 35,812,300 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 17,065,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 17,065,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 20,108,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 20,108,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,969,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,969,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 42,410,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 42,410,700 บาท 
(52) ส านักงานเขตราชเทว ี รวม 358,945,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 358,945,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 35,325,900 บาท 
  1. งานปกครอง 27,794,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,531,400 บาท 

้หนา   ๗๘
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 ข. แผนงานบริหารการคลงั 20,105,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 14,117,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,988,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 143,805,500 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 143,805,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 23,887,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 23,887,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 41,199,800 บาท 
  งานการโยธา 41,199,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 6,178,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 6,178,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 36,259,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 36,259,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 24,945,600 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 24,945,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,966,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,966,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 21,271,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 21,271,000 บาท 
(53) ส านักงานเขตคลองเตย รวม 380,510,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 380,510,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 30,284,174 บาท 
  1. งานปกครอง 22,637,974 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,646,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,109,826 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,794,726 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,315,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 172,240,500 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 172,240,500 บาท 

้หนา   ๗๙
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 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 22,238,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 22,238,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 26,539,200 บาท 
  1. งานการโยธา 18,140,200 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ซอยสุขุมวิท  36    
   จากถนนสุขุมวิทถึง 
   ถนนพระรามที่  4 8,399,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 11,505,500 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 11,505,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 24,165,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 24,165,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 44,518,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 44,518,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,750,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,750,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 33,158,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 33,158,200 บาท 
(54) ส านักงานเขตประเวศ รวม 467,180,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 467,180,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,726,800 บาท 
  1. งานปกครอง 20,834,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,892,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,392,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,133,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,259,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 127,640,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 127,640,600 บาท 

้หนา   ๘๐
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 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 15,026,900 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,026,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 81,142,300 บาท 
  งานการโยธา 81,142,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 22,154,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 22,154,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 29,575,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 29,575,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 29,884,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 29,884,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,033,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,033,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 115,602,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 115,602,000 บาท 
(55) ส านักงานเขตบางพลดั รวม 302,111,700 บาท 
 รายจ่ายประจ า 302,111,700 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 25,779,400 บาท 
  1. งานปกครอง 17,890,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,888,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 12,194,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,364,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,829,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 109,105,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 109,105,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 15,939,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,939,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 16,795,500 บาท 
  งานการโยธา 16,795,500 บาท 

้หนา   ๘๑
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 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 24,931,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 24,931,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 13,057,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 13,057,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 29,646,100 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 29,646,100 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 4,812,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,812,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 49,848,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 49,848,700 บาท 
(56) ส านักงานเขตจอมทอง รวม 373,745,200 บาท 
 รายจ่ายประจ า 373,745,200 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 25,588,500 บาท 
  1. งานปกครอง 17,459,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,129,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,307,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,174,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,133,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 138,710,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 138,710,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 21,942,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,942,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 19,594,300 บาท 
  งานการโยธา 19,594,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 22,176,100 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 22,176,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 20,653,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 20,653,400 บาท 

้หนา   ๘๒
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 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 20,716,900 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 20,716,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,450,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,450,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 86,605,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 86,605,300 บาท 
(57) ส านักงานเขตดนิแดง    รวม 402,064,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 402,064,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,232,700 บาท 
  1. งานปกครอง 18,234,200 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,998,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,782,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,117,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,665,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 145,100,800 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 145,100,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 19,449,600 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 19,449,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 96,341,200 บาท 
  1. งานการโยธา 21,341,200 บาท 
  2. โครงการก่อสรา้ง  
   ส านักงานเขตดินแดง 
   แห่งใหม ่ 75,000,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 11,899,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 11,899,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 18,463,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,463,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 17,380,500 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 17,380,500 บาท 

้หนา   ๘๓
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,928,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,928,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 50,485,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 50,485,200 บาท 
(58) ส านักงานเขตสวนหลวง รวม 375,879,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 375,879,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,893,800 บาท 
  1. งานปกครอง 18,571,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,322,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,162,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,469,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,692,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 125,752,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 125,752,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 18,642,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 18,642,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 32,232,300 บาท 
  งานการโยธา 32,232,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 18,390,700 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 18,390,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 22,777,600 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 22,777,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 37,044,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 37,044,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,203,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,203,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 78,779,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 78,779,000 บาท 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(59) ส านักงานเขตวฒันา รวม 331,243,700 บาท 
 รายจ่ายประจ า 331,243,700 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 36,244,000 บาท 
  1. งานปกครอง 29,556,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,687,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,513,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,029,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,484,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 133,170,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 133,170,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 20,382,200 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 20,382,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 21,388,200 บาท 
  งานการโยธา 21,388,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 9,698,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 9,698,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 14,316,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 14,316,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 12,700,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 12,700,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 7,300,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,300,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 65,529,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 65,529,300 บาท 
(60) ส านักงานเขตบางแค รวม 453,852,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 453,852,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,023,300 บาท 
  1. งานปกครอง 17,414,400 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,608,900 บาท 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,927,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,749,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,178,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 142,779,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 142,779,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 21,735,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 21,735,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 47,148,400 บาท 
  งานการโยธา 47,148,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 35,134,500 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 35,134,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 37,338,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 37,338,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 27,159,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 27,159,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 7,012,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 7,012,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 98,593,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 98,593,200 บาท 
(61) ส านักงานเขตหลักสี ่ รวม 338,958,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 338,958,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,210,800 บาท 
  1. งานปกครอง 19,412,400 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,798,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,274,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,326,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,948,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 112,083,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 112,083,200 บาท 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 13,322,500 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,322,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 51,809,400 บาท 
  งานการโยธา 51,809,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 13,383,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 13,383,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 21,319,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,319,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 27,641,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 27,641,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,199,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,199,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 56,714,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 56,714,400 บาท 
(62) ส านักงานเขตสายไหม รวม 396,065,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 396,065,000 บาท      
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 29,448,000 บาท 
  1. งานปกครอง 20,433,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,014,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,007,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,314,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,692,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 99,425,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 99,425,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 13,030,700 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,030,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 52,049,000 บาท 
  งานการโยธา 52,049,000 บาท 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 31,987,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 31,987,300 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 19,028,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,028,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 31,330,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 31,330,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,164,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,164,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 104,593,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 104,593,900 บาท 
(63) ส านักงานเขตคันนายาว รวม 280,056,500 บาท 
 รายจ่ายประจ า 280,056,500 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 27,594,600 บาท 
  1. งานปกครอง 19,223,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,371,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,624,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,569,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,054,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 89,999,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 89,999,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 11,935,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 11,935,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 37,172,800 บาท 
  งานการโยธา 37,172,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 20,603,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 20,603,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 27,797,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 27,797,100 บาท 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 19,109,100 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 19,109,100 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,208,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,208,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 30,012,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 30,012,200 บาท 
(64) ส านักงานเขตสะพานสงู รวม 316,401,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 316,401,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,075,000 บาท 
  1. งานปกครอง 15,994,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,080,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 8,774,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,758,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,016,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 74,802,100 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 74,802,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 13,200,100 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,200,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 49,065,700 บาท 
  งานการโยธา 49,065,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 15,761,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 15,761,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 26,423,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 26,423,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 54,281,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 54,281,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 4,842,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,842,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 45,174,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 45,174,300 บาท 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(65) ส านักงานเขตวังทองหลาง รวม 344,320,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 344,320,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,512,300 บาท 
  1. งานปกครอง 20,152,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,360,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,980,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,101,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,879,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 122,072,100 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 122,072,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 13,736,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,736,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 91,932,300 บาท 
  1. งานการโยธา 61,875,900 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ซอยรามค าแหง  9  
   (หมู่บา้นธารารมย์)    
   จากคลองแสนแสบถึง 
   สุดระยะที่ก าหนด 30,056,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 18,034,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 18,034,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 20,407,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 20,407,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 20,042,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 20,042,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 4,965,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 4,965,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 16,636,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 16,636,100 บาท 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(66) ส านักงานเขตคลองสามวา รวม 485,297,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 485,297,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 25,153,900 บาท 
  1. งานปกครอง 18,112,400 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,041,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 11,141,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,941,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,199,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 98,690,100 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 98,690,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 12,603,800 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 12,603,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 101,767,700 บาท 
  1. งานการโยธา 85,512,700 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   เขื่อนกันดิน  ค.ส.ล.  
   และปรับปรุงถนนเลียบคลอง 
   สี่ตะวันตกบริเวณ  
   โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  
   เบญจมราชาลัย 16,255,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 42,016,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 42,016,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 25,015,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 25,015,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 28,511,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 28,511,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,227,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,227,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 135,169,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 135,169,600 บาท 
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(67) ส านักงานเขตบางนา รวม 306,260,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 306,260,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 23,094,100 บาท 
  1. งานปกครอง 16,509,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,584,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,287,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,110,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,177,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 103,567,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 103,567,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 14,111,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 14,111,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 37,718,000 บาท 
  งานการโยธา 37,718,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 8,255,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 8,255,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 18,850,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,850,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 17,933,600 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 17,933,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,223,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,223,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 68,218,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 68,218,100 บาท 
(68) ส านักงานเขตทววีัฒนา รวม 359,861,400 บาท 
 รายจ่ายประจ า 359,861,400 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 23,664,000 บาท 
  1. งานปกครอง 17,153,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,510,400 บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,571,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,066,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,504,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 107,251,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 107,251,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 15,460,500 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,460,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 65,704,100 บาท 
  งานการโยธา 65,704,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 11,689,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 11,689,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 35,338,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 35,338,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 21,129,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 21,129,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 8,693,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 8,693,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 61,357,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 61,357,900 บาท 
(69) ส านักงานเขตทุ่งคร ุ รวม 369,575,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 369,575,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 26,794,200 บาท 
  1. งานปกครอง 19,848,200 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,946,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 9,811,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,489,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,322,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 99,723,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 99,723,400 บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย 13,050,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 13,050,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 87,974,100 บาท 
  งานการโยธา 87,974,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 10,994,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 10,994,300 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 15,544,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 15,544,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 21,748,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 21,748,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 5,256,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,256,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 78,676,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 78,676,600 บาท 
(70) ส านักงานเขตบางบอน รวม 357,892,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 357,892,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 22,890,100 บาท 
  1. งานปกครอง 16,153,800 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,736,300 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั 10,109,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,654,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,455,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด 126,608,800 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 126,608,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 15,402,400 บาท 
  งานบริหารและ 
  บังคับการเทศกิจ 15,402,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา 39,554,000 บาท 
  งานการโยธา 39,554,000 บาท 
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 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 14,980,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 14,980,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม 27,916,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 27,916,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน 11,625,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 11,625,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 6,011,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,011,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา 82,794,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 82,794,300 บาท 
(71) มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช รวม 2,578,471,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า 2,578,471,800 บาท 
 แผนงานบริหารทัว่ไป 2,578,471,800 บาท 
 1. งานมหาวิทยาลัย 1,954,321,800 บาท 
 2. โครงการการอนุรักษ์ 
  อาคารวชิรานุสรณ์   
  (ตึกเหลือง)  วิทยาลัยแพทยศาสตร ์   
  กรุงเทพมหานครและ 
  วชิรพยาบาล 14,600,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารผูป้่วยนอก   
  9  ชัน้  และที่จอดรถใต้ดนิ   
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานครและ   
  วชิรพยาบาล 181,350,000 บาท 
 4. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารบริการวิชาการ   
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   
  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธริาช 250,000,000 บาท 
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 5. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารหอพักแพทย์และ   
  พยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 
  วชิรพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 144,000,000 บาท 
 6. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารเวชภัณฑ์กลาง  
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 24,200,000 บาท 
 7. โครงการก่อสรา้ง   
  อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ  
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 10,000,000 บาท 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั้ งเป็นจ านวน  

445,801,000  บาท  ประกอบด้วย  รายจ่ายประจ า  จ านวน  299,202,000  บาท  และรายจ่ายพิเศษ  
จ านวน  146,599,000  บาท  จ าแนกดังนี้ 

(1) ส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รวม 268,888,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 153,888,000 บาท 
 ก. งบกลาง 11,000,000 บาท 
  1. เงินส ารองจ่ายทัว่ไป 5,000,000 บาท 
  2. เงินชว่ยเหลอืค่าเลา่เรียนบตุร 500,000 บาท 
  3. เงินช่วยเหลือ 
   ค่ารักษาพยาบาล 5,500,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร 142,888,000 บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล 142,888,000 บาท 
 รายจ่ายพิเศษ 115,000,000 บาท 
 ก. งบกลาง 10,000,000 บาท 
  เงินส ารองจ่ายทัว่ไป 10,000,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร 105,000,000 บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล 105,000,000 บาท 
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(2) ส านักงานตลาดกรงุเทพมหานคร รวม 171,603,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า 140,004,000 บาท 
 ก. งบกลาง 6,318,700 บาท 
  1. เงินชว่ยเหลอืค่าเลา่เรียนบตุร 468,700 บาท 
  2. เงินช่วยเหลือ 
   ค่ารักษาพยาบาล 5,850,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร 133,685,300 บาท 
  งานบริหารการตลาด 133,685,300 บาท 
 รายจ่ายพิเศษ 31,599,000 บาท 
 ก. งบกลาง 30,000,000 บาท 
  เงินส ารองจ่ายทัว่ไป 30,000,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร 1,599,000 บาท 
  งานบริหารการตลาด 1,599,000 บาท 
(3) ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย รวม 5,310,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  5,310,000 บาท 
 แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร 5,310,000 บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย 5,310,000 บาท 
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ 

และจ านวนเงิน  ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ 7 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลต ารวจเอก  อัศวนิ  ขวญัเมือง 

ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
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