
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   97  และมาตรา  103  แห่ งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร   พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เรียกว่า   “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.  2562   
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ให้ตั้งเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
83,398,006,000  บาท  จ าแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ตั้งเป็นจ านวน  83,000,000,000  บาท  
ประกอบด้วยรายจ่ายประจ า  จ านวน  83,000,000,000  บาท  จ าแนกดังนี้ 

(1) งบกลาง  รวม 14,878,887,438 บาท 
 1. เงินส ารองจ่ายทั่วไป   486,536,500 บาท 
  1.1 กรณีฉกุเฉนิหรือจ าเป็น 100,000,000 บาท 
  1.2 กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   
   เกี่ยวกบัน้ าทว่ม 100,000,000 บาท 
  1.3 กรณีค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา 
   กรุงเทพมหานคร 286,536,500 บาท 
 2. เงินชว่ยเหลอืข้าราชการและลูกจ้าง 2,700,000,000 บาท 
 3. เงินบ าเหน็จลูกจา้ง 650,000,000 บาท 
 4. ค่าตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 200,000,000 บาท 
 5. เงินส ารองส าหรับค่างาน  ส่วนที่เพิ่มตามสัญญา 
  แบบปรับราคาได ้ 20,000,000 บาท 
 6. เงินส ารองส าหรบัค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 300,000,000 บาท 
 7. คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ 
  หรือนโยบายทีไ่ดร้ับมอบจากรัฐบาล 4,395,109,000 บาท 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 8. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ 
  ส าหรบัผลการปฏิบตัิราชการประจ าป ี 2,000,000,000 บาท 
 9. เงินส ารองส าหรบัภาระผูกพนัที่ค้างจา่ยตามกฎหมาย 1,555,873,938 บาท 
 10. เงินชว่ยค่าครองชีพผู้ไดร้ับบ านาญของกรุงเทพมหานคร 218,000,000 บาท 
 11. เงินส ารองส าหรับจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญ 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2,353,368,000 บาท 
(2) ส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร  รวม 82,258,900 บาท 
 รายจ่ายประจ า  82,258,900 บาท 
 แผนงานบริหารทัว่ไป     82,258,900 บาท 
 งานบริหารทัว่ไป   82,258,900 บาท 
(3) ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รวม 70,920,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  70,920,000 บาท 
 แผนงานบริหารทัว่ไป     70,920,000 บาท 
 งานบริหารทัว่ไป  70,920,000 บาท 
(4) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานคร  รวม 199,359,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  199,359,000 บาท 
 แผนงานบริหารงานบคุคล     199,359,000 บาท 
 งานบริหารงานบคุคล  199,359,000 บาท 
(5) ส านักปลดักรุงเทพมหานคร    รวม 1,252,316,900 บาท 
 รายจ่ายประจ า  1,252,316,900 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป  222,688,400 บาท 
  1. งานบริหารทัว่ไป 212,888,400 บาท 
  2. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ 
   อิเล็กทรอนิกส์ 
   ของกรุงเทพมหานคร 9,800,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   302,761,800 บาท 
  งานปกครองและทะเบียน 302,761,800 บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลงั    29,591,800 บาท 
  งานตรวจสอบภายใน 29,591,800 บาท 
 ง. แผนงานบริหารงานบคุคล    160,469,500 บาท 
  1. งานการเจ้าหนา้ที ่ 98,203,100 บาท 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารสงเคราะห์ข้าราชการ 
   และลูกจ้างประจ า   
   ของกรุงเทพมหานคร   
   ในพ้ืนที่เขตบางบอน 62,266,400 บาท 
 จ. แผนงานสง่เสรมิระบบบริหาร    536,805,400 บาท 
  1. งานพัฒนาบุคลากร 
   และองค์การ 281,244,900 บาท 
  2. งานกฎหมายและคด ี 38,106,200 บาท 
  3. งานประชาสัมพันธ ์ 101,478,900 บาท 
  4. งานผู้ตรวจราชการ 
   กรุงเทพมหานคร 63,695,700 บาท 
  5. งานการต่างประเทศ 52,279,700 บาท 
(6) ส านักการแพทย์    รวม 4,124,634,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า  4,124,634,800 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป  99,145,300 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการสาธารณสุข  99,145,300 บาท 
 ข. แผนงานบริการดา้นการแพทย์    4,008,758,600 บาท 
  1. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลกลาง 771,780,900 บาท 
  2. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลตากสิน 759,323,000 บาท 
  3. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์ 
   โรงพยาบาลตากสิน 75,947,000 บาท 
  4. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ ์ 760,261,000 บาท 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  5. โครงการเพิ่มศักยภาพ 
   หน่วยห้องปฏิบัติการ 
   สวนหัวใจและหลอดเลือด 
   โรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ ์ 27,000,000 บาท 
  6. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 
   ชุตินธโร  อุทิศ 221,608,200 บาท 
  7. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลลาดกระบัง 
   กรุงเทพมหานคร 162,365,000 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารหอผู้ป่วย 
   โรงพยาบาลลาดกระบัง 
   กรุงเทพมหานคร 1,000,000 บาท 
  9. งานรักษาพยาบาล 
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ 268,341,300 บาท 
  10. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเวชภัณฑ์กลาง 
   และหน่วยงานสนับสนุน   
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ 79,013,000 บาท 
  11. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลสิรินธร 436,684,900 บาท 
  12. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   กรุงเทพมหานคร 55,921,800 บาท 
  13. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลเวชการุณยร์ัศมิ์ 223,435,200 บาท 
  14. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
   บางขนุเทียน 116,978,800 บาท 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  15. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ า 
   เพื่อรองรบัการพัฒนาพ้ืนที่ 
   โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
   บางขนุเทียน 7,000,000 บาท 
  16. งานรักษาพยาบาล 
   โรงพยาบาลคลองสามวา 24,678,200 บาท 
  17. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลบางนา 
   กรุงเทพมหานคร 17,420,300 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย 16,730,900 บาท 
  งานพัฒนาระบบบริการ 
  ทางการแพทย ์ 16,730,900 บาท 
(7) ส านักอนามัย    รวม 2,474,279,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า  2,474,279,800 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป  85,100,100 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไป 
   ด้านการสาธารณสุข 44,560,400 บาท 
  2. งานบริหารการพยาบาล 40,539,700 บาท 
 ข. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 64,194,500 บาท 
  1. งานสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม 28,974,600 บาท 
  2. งานสขุาภิบาลอาหาร 35,219,900 บาท 
 ค. แผนงานอนามัย    2,324,985,200 บาท 
  1. งานเภสัชกรรม 138,286,600 บาท 
  2. งานทนัตสาธารณสุข 173,039,300 บาท 
  3. งานป้องกันและบ าบัด 
   การติดยาเสพติด 63,385,800 บาท 
  4. งานจดับรกิารสาธารณสุข 1,249,899,000 บาท 
  5. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์บริการ 
   สาธารณสุข  39   
   ราษฏร์บูรณะ 8,000,000 บาท 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  6. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์บริการ 
   สาธารณสขุ  47  คลองขวาง 10,000,000 บาท 
  7. งานชนัสูตรสาธารณสขุ 54,419,300 บาท 
  8. งานพัฒนาระบบสาธารณสขุ 256,001,400 บาท 
  9. งานสรา้งเสริมสขุภาพ 108,227,700 บาท 
  10. งานควบคุมโรคติดต่อ 103,567,500 บาท 
  11. งานสตัวแพทย์สาธารณสุข 115,710,800 บาท 
  12. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์ควบคุมสุนัข 
   กรุงเทพมหานคร  (ประเวศ) 15,600,000 บาท 
  13. งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค 
   และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์ 28,847,800 บาท 
(8) ส านักการศกึษา    รวม 1,241,703,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า  1,241,703,800 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป  511,645,100 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไป 
   ด้านการศึกษา 108,343,488 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   โรงเรียนมีนบุรี   
   ส านักงานเขตมีนบุร ี 24,659,100 บาท 
  3. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น 
   โรงเรียนสุเหร่าบางชัน   
   ส านักงานเขตมีนบุร ี 12,844,558 บาท 
  4. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น 
   โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง   
   (มานะราษฎร์บ ารุง)   
   ส านักงานเขตคลองสามวา 10,265,668 บาท 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  5. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   และปรับปรุงลานอเนกประสงค์   
   โรงเรียนวัดบางกระดี่   
   ส านักงานเขตบางขุนเทียน 12,408,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   โรงเรียนคงโครัดอุทิศ   
   ส านักงานเขตบางบอน 11,580,789 บาท 
  7. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์   
   ส านักงานเขตบึงกุม่ 8,545,440 บาท 
  8. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์   
   3  ชั้น  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน   
   (ปิ่นทองสัณฐาคาร)   
   ส านักงานเขตตลิ่งชัน 9,954,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   โรงเรียนบ้านขุนประเทศ   
   ส านักงานเขตหนองแขม 13,090,000 บาท 
  10. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น 
   โรงเรียนวัดลาดกระบัง   
   (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 
   ส านักงานเขตลาดกระบัง 6,852,000 บาท 
  11. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียนและอาคารประกอบ   
   โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์   
   ส านักงานเขตคลองสามวา 11,695,000 บาท 

้หนา   ๒๑
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  12. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์  4  ชั้น 
   โรงเรียนซอยแอนเนกซ์   
   (กาญจนาภิเษก  2)   
   ส านักงานเขตสายไหม 9,281,999 บาท 
  13. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 
   ส านักงานเขตสายไหม 10,891,000 บาท 
  14. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   โรงเรียนวัดหนองจอก   
   (ภักดีนรเศรษฐ) 
   ส านักงานเขตหนองจอก 9,692,000 บาท 
  15. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น 
   โรงเรียนวัดตะกล่ า   
   ส านักงานเขตประเวศ 10,797,000 บาท 
  16. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์   
   ส านักงานเขตทุ่งคร ุ 6,369,000 บาท 
  17. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์  3  ชั้น   
   โรงเรียนประชานุกูล   
   ส านักงานเขตสายไหม 5,824,000 บาท 
  18. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น   
   โรงเรียนล าพะอง   
   (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง)   
   ส านักงานเขตลาดกระบัง 6,840,400 บาท 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  19. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น 
   โรงเรียนประชาอุทิศ   
   (จันทาบอนุสรณ์)   
   ส านักงานเขตดอนเมือง 17,560,000 บาท 
  20. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา  
   ส านักงานเขตหนองจอก 17,284,469 บาท 
  21. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น   
   โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์   
   ส านักงานเขตคลองสามวา 8,670,200 บาท 
  22. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น   
   โรงเรียนวัดสามง่าม   
   ส านักงานเขตหนองจอก 7,513,759 บาท 
  23. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักอาศัย  4  ชั้น   
   โรงเรียนวัดแป้นทอง   
   (สามวาวิทยา) 
   ส านักงานเขตคลองสามวา 8,516,530 บาท 
  24. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือ 
   กรุงเทพมหานคร  (พิศลยบตุร) 24,820,000 บาท 
  25. โครงการปรับปรุง 
   ค่ายลูกเสือกรุงธน 20,060,000 บาท 
  26. งานการเจ้าหนา้ที ่ 80,706,500 บาท 
  27. งานบริหารการคลงั 36,580,200 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    730,058,700 บาท 
  1. งานยุทธศาสตร์การศกึษา 56,023,800 บาท 
  2. งานพัฒนาเทคโนโลยกีารศึกษา 26,479,400 บาท 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  3. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
   เพื่อการเรียนรูต้่อเนื่อง 63,298,900 บาท 
  4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   และเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 18,226,400 บาท 
  5. โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 
   ในโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 10,700,000 บาท 
  6. งานพัฒนาการนิเทศการศกึษา 394,403,800 บาท 
  7. งานพัฒนาข้าราชการครู 
   และบคุลากรทางการศึกษา 146,835,100 บาท 
  8. งานเสริมสรา้งสมรรถนะนักเรยีน 14,091,300 บาท 
(9) ส านักการโยธา    รวม 9,229,858,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  9,229,858,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    134,049,980 บาท 
  1. งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
   และระบบจราจร 101,301,080 บาท 
  2. งานแผนงานและ 
   ประสานสาธารณปูโภค 32,748,900 บาท 
 ข. แผนงานการโยธา    7,504,680,720 บาท 
  1. งานส ารวจออกแบบ 
   และกอ่สร้าง 218,440,300 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ซอยพระรามที ่ 2  ซอย  82 52,000,000 บาท 
  3. โครงการก่อสร้าง 
   ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา 
   และเวชศาสตร์ฟื้นฟูหอพักแพทย์   
   หอพักพยาบาลและ 
   อาคารจอดรถยนต์  
   โรงพยาบาลเจริญกรุง 
   ประชารักษ ์ 254,164,370 บาท 
  4. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์สุขภาพ 
   โรงพยาบาลเวชการุณยร์ัศมิ์ 45,522,000 บาท 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  5. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   ควบคุมการก่อสร้าง 
   โครงการต่อขยาย 
   สะพานอรุณอมรินทร์ 
   พร้อมทางขึ้น - ลงและทางยกระดับ 
   ข้ามแยกศิรริาช 8,571,350 บาท 
  6. โครงการปรับปรุงถนน 
   ประชาร่วมใจ - ถนนมติรไมตร ี 158,500,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนคุ้มเกล้า 429,313,500 บาท 
  8. งานควบคุมอาคาร 45,102,900 บาท 
  9. งานควบคุมการก่อสร้าง 72,415,400 บาท 
  10. โครงการก่อสร้าง 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข  34 
   โพธิ์ศร ี 25,181,200 บาท 
  11. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก   
   ณ  ระนอง 255,000,000 บาท 
  12. โครงการก่อสร้างทางลอด 
   รัชดา - ราชพฤกษ ์ 170,097,100 บาท 
  13. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนสามวา 27,550,000 บาท 
  14. โครงการต่อเชื่อม 
   ถนนกาญจนาภิเษก -  
   ถนนพุทธมณฑลสาย  2 385,000,000 บาท 
  15. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนศาลาธรรมสพน์จาก 
   ถนนพุทธมณฑลสาย  2   
   ถึงถนนทวีวฒันา 92,403,800 บาท 
  16. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์บริการ 
   สาธารณสขุ  3  บางซือ่ 60,379,700 บาท 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  17. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์บริการ 
   สาธารณสุข  58  ล้อม - พิมเสน   
   ฟักอุดม 15,900,000 บาท 
  18. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนและก่อสร้างทางยกระดับ 
   ข้ามแยกถาวรธวัชและถนน 
   ซอยรามค าแหง  24 30,000,000 บาท 
  19. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนแสมด า  ช่วงจาก 
   ถนนพระรามที่  2 
   ถึงคลองสนามชัย 20,000,000 บาท 
  20. โครงการก่อสร้าง 
   ถนนเลียบคลองบางเขน 
   เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต 
   กับถนนพหลโยธนิ 31,000,000 บาท 
  21. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนเทิดราชัน  Sta.2+935   
   ถึงถนนเชิดวุฒากาศ 15,000,000 บาท 
  22. โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์   
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  2   
   ดินแดง 50,000,000 บาท 
  23. โครงการทางหลวงท้องถิ่น 
   สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต 
   กับถนนพหลโยธิน  ช่วงที่  1   
   จากถนนวิภาวดีรังสิต 
   ถึงสะพานข้ามคลองลาดพรา้ว 60,000,000 บาท 
  24. โครงการทางหลวงท้องถิ่น 
   สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต 
   กับถนนพหลโยธิน  ช่วงที่  2   
   จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว 
   ถึงถนนเทพรักษ ์ 60,000,000 บาท 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  25. โครงการปรับปรุงและ 
   พัฒนาศูนย์บริการ 
   ผู้สูงอายุดนิแดง 18,224,000 บาท 
  26. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนไมตรีจิต  ช่วงจาก 
   ซอยไมตรีจิต  38  ถึง 
   ถนนคลองเก้า 40,000,000 บาท 
  27. โครงการต่อเชื่อม 
   ถนนพุทธมณฑลสาย  2 -  
   ถนนพุทธมณฑลสาย  3 155,000,000 บาท 
  28. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ 
   ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน 8,000,000 บาท 
  29. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ 
   ทางเดินลอดถนนมหาราช 8,000,000 บาท 
  30. งานวิเคราะห์และวิจัย 29,280,000 บาท 
  31. งานส ารวจและแผนทีท่ี่ดนิ 34,061,900 บาท 
  32. งานจดักรรมสิทธิ ์ 4,427,336,100 บาท 
  33. งานวิศวกรรมทาง 203,237,100 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร    1,591,127,300 บาท 
  1. งานกอ่สร้างและบูรณะ 1,317,433,000 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   สะพานพระราม  8 33,213,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงทางเท้า 
   ถนนประชาอุทิศ  ช่วงจาก 
   ถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขต 
   กรุงเทพมหานคร   
   พ้ืนที่เขตราษฎร์บูรณะ 
   และเขตทุง่คร ุ 34,500,000 บาท 
  4. โครงการปรับปรุง 
   ถนนบางเชือกหนัง   
   ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย  1   
   ถึงถนนตดัใหม ่ พ้ืนทีเ่ขตตลิ่งชัน 36,762,100 บาท 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   ถนนพหลโยธิน  ช่วงจาก 
   ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ 
   ชัยสมรภูมิ  พ้ืนที่เขตจตุจักร 
   และเขตพญาไท 38,242,200 บาท 
  6. โครงการปรับปรุง 
   สะพานข้ามคลอง 
   พระโขนง 34,698,000 บาท 
  7. โครงการปรับปรุง 
   ถนนหลวงแพ่ง  ช่วงจาก 
   คลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง   
   (สุดเขตกรุงเทพมหานคร)   
   พ้ืนที่เขตลาดกระบัง 26,439,000 บาท 
  8. โครงการปรับปรุง 
   ถนนทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 
   ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย  3 
   ถึงซอยทวีวัฒนา -  
   กาญจนาภิเษก  30   
   พ้ืนที่เขตทววีัฒนา 24,610,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุงและเสริมก าลัง 
   สะพานข้ามคลอง  ในพ้ืนที่ 
   ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้าง 
   และบูรณะถนน  3 
   ส่วนกอ่สร้างและบูรณะ  1 43,230,000 บาท 
  10. โครงการจัดหาเครื่องผลิต 
   แอสฟัลต์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
   (Mobile  Asphalt  Plant) 1,000,000 บาท 
  11. โครงการจัดหาเครื่องฉีดล้าง 
   ท าความสะอาดแรงดันสูง   
   ติดตั้งบนเทรลเลอร์ชนดิลากจูง 1,000,000 บาท 

้หนา   ๒๘
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(10) ส านักการระบายน้ า    รวม 8,213,452,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  8,213,452,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    37,969,359 บาท 
  งานบริหารทัว่ไปด้านการระบายน้ า 37,969,359 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ า    2,499,271,826 บาท 
  1. งานพัฒนาระบบระบายน้ า 355,773,300 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อุโมงค์ระบายน้ า 
   จากบึงหนองบอน 
   ลงสู่แมน่้ าเจา้พระยา 1,200,000,000 บาท 
  3. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   ควบคุมการก่อสร้าง 
   โครงการก่อสร้าง 
   อุโมงค์ระบายน้ าจาก 
   บึงหนองบอนลงสู่ 
   แม่น้ าเจ้าพระยา 15,000,000 บาท 
  4. โครงการปรับปรุง 
   แนวป้องกันน้ าท่วม 
   ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  บริเวณซอย 
   ราษฎร์บูรณะ  3 12,315,026 บาท 
  5. โครงการก่อสร้างแก้มลิง 
   สวนเบญจกติ ิ 30,000,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
   อุโมงค์ระบายน้ า 
   คลองเปรมประชากร 
   จากคลองบางบัว 
   ลงสู่แมน่้ าเจา้พระยา 432,000,000 บาท 
  7. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   ควบคุมการก่อสร้าง 
   โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า 
   คลองเปรมประชากร 
   จากคลองบางบัว 
   ลงสู่แมน่้ าเจา้พระยา 6,000,000 บาท 

้หนา   ๒๙
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  8. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า 
   คลองทววีฒันา  บริเวณคอขวด 166,815,000 บาท 
  9. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   ควบคุมการก่อสร้าง 
   โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า 
   คลองทววีฒันาบริเวณคอขวด 2,500,000 บาท 
  10. โครงการก่อสร้าง 
   อุโมงค์ระบายน้ าคลองแสนแสบ 
   จากอุโมงค์ระบายน้ าคลองแสนแสบ 
   และคลองลาดพร้าว  ถึงบริเวณ 
   ซอยลาดพร้าว  130 127,575,000 บาท 
  11. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   ควบคุมการก่อสร้าง 
   โครงการก่อสร้าง 
   อุโมงค์ระบายน้ าคลองแสนแสบ 
   จากอุโมงค์ระบายน้ า 
   คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว 
   ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว  130 2,500,000 บาท 
  12. งานสารสนเทศระบายน้ า 102,793,500 บาท 
  13. โครงการจัดท าและพัฒนาระบบ 
   การบริหารจัดการน้ าเชงิรุก 46,000,000 บาท 
 ค. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   2,765,737,870 บาท 
  1. งานเครื่องจักรกล 253,888,900 บาท 
  2. งานระบบควบคุมน้ า 875,447,100 บาท 
  3. โครงการเดินระบบ  บ ารุงรักษา 
   และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ า 
   จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา   
   (ระยะที ่ 2) 90,550,000 บาท 
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  4. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสูบน้ า 
   หน้า  สน.  หัวหมาก 44,100,000 บาท 
  5. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสบูน้ าคลองห้วยขวาง 45,000,000 บาท 
  6. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสบูน้ าคลองบางนางจนี 40,500,000 บาท 
  7. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสบูน้ าคลองจิก 10,000,000 บาท 
  8. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสบูน้ าคลองจติ 10,000,000 บาท 
  9. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสบูน้ าคลองบ้านหลาย 12,000,000 บาท 
  10. โครงการปรับปรุง 
   เพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสบูน้ าคลองเตย 34,000,000 บาท 
  11. งานระบบท่อระบายน้ า 775,007,100 บาท 
  12. งานระบบคลอง 408,475,770 บาท 
  13. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองบ้านหลาย  จากเขื่อนเดิม 
   บริเวณคลองขวางล่าง 
   ถึงเขื่อนเดิมบริเวณ 
   ซอยวชิรธรรมสาธิต  55   
   (ครั้งที ่ 2) 40,000,000 บาท 
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  14. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   ล ารางสาธารณะ  17   
   จากถนนลาดพร้าว 
   ถึงคลองตาหนงั  (ครัง้ที่  2) 15,000,000 บาท 
  15. โครงการปรับปรุงเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองน้ าแก้ว   
   จากคลองพญาเวิก 
   ถึงคลองลาดพร้าว 30,000,000 บาท 
  16. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   และสถานีสูบน้ าคลองมหาศร 
   จากบริเวณคลองบางไผ่ 
   ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ 30,000,000 บาท 
  17. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองบางอ้อ   
   จากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทย 
   ไปทางประตูระบายน้ า 
   คลองบางอ้อ 44,550,000 บาท 
  18. โครงการก่อสร้างและ 
   ปรับปรุงเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองโอ่งอ่างและคลองบางล าพู 
   จากบริเวณสะพานด ารงสถิต 
   ถึงบริเวณป้อมพระสุเมร ุ 7,219,000 บาท 
 ง. แผนงานจดัการคุณภาพน้ า    2,910,472,945 บาท 
  1. งานจดัการคุณภาพน้ า 212,218,945 บาท 
  2. โครงการจ้างเดินระบบ   
   บ ารุงรักษา  และบริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า 
   ดินแดง  ระยะที่  3 198,800,000 บาท 
  3. โครงการจ้างเดินระบบ   
   บ ารุงรักษา  และบริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ าจตุจักร   
   ระยะที ่ 3 110,800,000 บาท 
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  4. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
   จากพ้ืนทีร่ับน้ าคลองลาดโตนด 100,000,000 บาท 
  5. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
   และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   มีนบรุี  ระยะที่  1 200,000,000 บาท 
  6. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   บริหารและควบคุมงาน 
   โครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
   และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   มีนบรุี  ระยะที่  1 4,000,000 บาท 
  7. โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจ   
   และออกแบบรายละเอียด 
   ระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบ 
   บ าบดัน้ าเสียมนีบุร ี ระยะที ่ 2 15,000,000 บาท 
  8. โครงการจ้างเดินระบบ   
   บ ารุงรักษาและบริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า 
   หนองแขม - ทุง่คร ุ ระยะที ่ 4 43,500,000 บาท 
  9. โครงการจ้างเดินระบบ   
   บ ารุงรักษาและบริหารจัดการ 
   ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ 
   สิ่งแวดลอ้มบางซือ่  ระยะที ่ 2 67,000,000 บาท 
  10. โครงการจ้างเดินระบบ   
   บ ารุงรักษาและบริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า 
   ช่องนนทร ี ระยะที ่ 4 33,000,000 บาท 
  11. โครงการจัดหาทดแทน 
   เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ า 
   ช่องนนทร ี 30,000,000 บาท 
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  12. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย  (เพ่ิมเติม)   
   พ้ืนที่เขตห้วยขวาง   
   เข้าโรงควบคุม 
   คุณภาพน้ าดนิแดง 532,800,000 บาท 
  13. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
   เพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ 
   ช่วงถนนวิทย ุ- คลองตัน   
   เข้าโรงควบคุม 
   คุณภาพน้ าดนิแดง 160,804,000 บาท 
  14. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย   
   และระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรี   
   สัญญาที่  1  งานก่อสร้าง 
   ระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรี   
   และสวนสาธารณะ 380,000,000 บาท 
  15. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   บริหารและควบคุมงาน 
   โครงการก่อสร้างระบบ 
   รวบรวมน้ าเสียและระบบ 
   บ าบัดน้ าเสียธนบุรี   
   สัญญาที่  1  งานก่อสร้าง 
   ระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรี  
   และสวนสาธารณะ 7,550,000 บาท 
  16. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย   
   และระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรี   
   สัญญาที ่ 2  งานก่อสร้างระบบ 
   รวบรวมน้ าเสียพ้ืนที่ส่วนเหนือ   
   (เขตบางพลัด  และบางส่วน 
   ของเขตตลิ่งชันและ 
   เขตบางกอกน้อย) 450,000,000 บาท 
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  17. โครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย   
   และระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรี   
   สัญญาที่  3  งานก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
   พ้ืนที่ส่วนใต้  (เขตบางกอกน้อย 
   และเขตบางกอกใหญ่) 360,000,000 บาท 
  18. โครงการจ้างท าระบบงาน 
   เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
   บ าบดัน้ าเสีย 5,000,000 บาท 

(11) ส านักการคลงั    รวม 3,606,450,400 บาท 
 รายจ่ายประจ า  3,606,450,400 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    21,528,800 บาท 
  งานบริหารทัว่ไป  21,528,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั   3,230,030,900 บาท 
  1. งานบญัช ี 22,678,300 บาท 
  2. งานการเงิน 34,045,000 บาท 
  3. โครงการพัฒนาและปรับปรุง 
   การช าระภาษีบ ารุง 
   กรุงเทพมหานครส าหรับ 
   น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน   
   น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน   
   และก๊าซปิโตรเลียมจากสถาน 
   การค้าปลีก 7,200,000 บาท 
  4. งานรายได ้ 408,729,400 บาท 
  5. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
   รถยนต์และล้อเลื่อน 196,781,700 บาท 
  6. งานตรวจจ่าย 24,812,000 บาท 
  7. งานเศรษฐกิจการคลัง 32,064,600 บาท 
  8. งานบ าเหน็จบ านาญ 2,503,719,900 บาท 
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 ค. แผนงานสง่เสรมิระบบบริหาร   354,890,700 บาท 
  1. งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 30,670,800 บาท 
  2. งานบ ารุงรักษาซ่อมยานพาหนะ 
   และเครื่องจักรกล 315,070,500 บาท 
  3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   กองโรงงานช่างกล 9,149,400 บาท 

(12) ส านักเทศกิจ   รวม 184,580,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  184,580,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    40,694,400 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการรักษาความสะอาด 40,694,400 บาท 
 ข. แผนงานสง่เสรมิระบบบริหาร   27,442,200 บาท 
  งานศูนย์วิทยุสื่อสาร 
  กรุงเทพมหานคร 27,442,200 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและสง่เสรมิ   12,513,700 บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน 12,513,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย   103,929,700 บาท 
  1. งานตรวจและบังคับการ 83,915,500 บาท 
  2. งานนิติการและบงัคบัคดี 20,014,200 บาท 

(13) ส านักการจราจรและขนส่ง   รวม 4,327,231,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  4,327,231,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    26,537,900 บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการโยธาและระบบจราจร 26,537,900 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ทีด่ินและระบบจราจร   4,300,693,100 บาท 
  1. งานการขนส่ง 620,173,965 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   ทางเดินยกระดับ  (Sky  Walk)   
   ลานจอดรถแล้วจร 
   (Park  &  Ride) 19,874,003 บาท 
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  3. โครงการระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย 
   สายสีลม  (ตากสิน - เพชรเกษม) 
   และบริหารจดัการเดนิรถ 733,970,976 บาท 
  4. โครงการบริหารจัดการ 
   ระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร 510,616,820 บาท 
  5. โครงการก่อสร้างลิฟต์ 
   ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
   ของระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร   
   ตามแนวเสน้ทางสมัปทาน 110,000,000 บาท 
  6. โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือ 
   ในคลองผดุงกรุงเกษม 33,599,000 บาท 
  7. โครงการเดินเรือ 
   ในคลองแสนแสบ 
   ส่วนต่อขยายระยะทาง   
   10.50  กิโลเมตร 30,000,000 บาท 
  8. งานจดัระเบียบจราจร 61,080,200 บาท 
  9. งานวิศวกรรมจราจร 619,249,730 บาท 
  10. โครงการรถบริการ 
   ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
   ที่ใช้รถเขน็ 25,943,706 บาท 
  11. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
   จัดท าแผนพัฒนาระบบ 
   การจดัการจราจรเปน็พื้นที ่ 15,946,800 บาท 
  12. งานนโยบายและแผนงาน 101,526,400 บาท 
  13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   ดา้นจราจรเพ่ือการบริหารจัดการ 
   และบริการประชาชน 11,022,000 บาท 
  14. งานเทคโนโลยีจราจร 566,490,700 บาท 
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  15. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศเป็น 
   สายไฟฟ้าใต้ดินของ 
   การไฟฟ้านครหลวง  บริเวณ 
   ถนนจรัญสนิทวงศ์  (เชิงสะพาน 
   พระราม  7 - แยกท่าพระ) 49,264,000 บาท 
  16. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง   
   บริเวณถนนพหลโยธิน 
   และถนนลาดพรา้ว 21,566,000 บาท 
  17. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง   
   บริเวณถนนพระราม  3   
   และถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ 20,452,000 บาท 
  18. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง  บริเวณ 
   ถนนรัชดาภิเษก - ถนนพระราม  9 
   และบริเวณถนนรัชดาภิเษก -  
   ถนนอโศก 23,119,000 บาท 
  19. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   บริเวณสวนสาธารณะ 
   ในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 121,119,000 บาท 
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  20. โครงการจ้างส ารวจและ 
   จัดท าฐานข้อมูลระบบ 
   บริหารจัดการเครือข่าย 
   สายไฟเบอร์เส้นใยน าแสง   
   (Fiber  Optic) 29,720,000 บาท 
  21. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   ระบบเสริมสร้างความปลอดภัย 
   ให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชน 
   และสถานที่ส าคัญ 80,000,000 บาท 
  22. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ 
   พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชน 
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลาง 33,540,200 บาท 
  23. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ 
   พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชน 
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 43,925,100 บาท 
  24. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ 
   พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชน 
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพใต ้ 43,670,000 บาท 
  25. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ 
   พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชน 
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพเหนอื 41,080,000 บาท 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  26. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศนว์งจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ 
   พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชน 
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงธนใต ้ 38,945,300 บาท 
  27. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ 
   พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชน 
   ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงธนเหนอื 41,040,000 บาท 
  28. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง   
   กลุ่มที่  5  จ านวน  2  เส้นทาง 11,407,000 บาท 
  29. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง   
   กลุ่มที่  7  จ านวน  1  เส้นทาง 4,215,400 บาท 
  30. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง 
   กลุ่มที่  11  พ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลาง   
   จ านวน  2  เสน้ทาง 8,600,800 บาท 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  31. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง   
   กลุ่มที่  10  จ านวน  6  เสน้ทาง 23,400,000 บาท 
  32. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง   
   กลุ่มที่  2  จ านวน  3  เส้นทาง 12,131,200 บาท 
  33. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง   
   กลุ่มที่  4  จ านวน  3  เส้นทาง 8,826,400 บาท 
  34. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง   
   กลุ่มที่  11  พ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพใต้   
   จ านวน  3  เสน้ทาง 15,141,600 บาท 
  35. โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
   ตามโครงการเปลี่ยนระบบ 
   สายไฟฟ้าอากาศ 
   เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
   ของการไฟฟ้านครหลวง 
   กลุ่มที่  3  จ านวน  3  เส้นทาง 17,600,000 บาท 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  36. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   บริเวณจุดเปลี่ยนถ่าย 
   การเดินทาง  (ล้อ - ราง - เรอื) 18,600,000 บาท 
  37. โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุง 
   ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   
   (CCTV)  เดิม  พร้อมอุปกรณ์ 
   การท างานบริเวณภายใน 
   เขตพระราชฐานและ 
   บริเวณรอบนอก 
   เขตพระราชฐานวงัเทเวศร์ 10,982,400 บาท 
  38. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย 
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด 
   อาชญากรรมในพ้ืนที่กลุ่ม 
   กรุงเทพกลาง 12,302,200 บาท 
  39. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย 
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด 
   อาชญากรรมในพ้ืนที่กลุ่ม 
   กรุงเทพตะวันออก 12,302,200 บาท 
  40. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย 
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด 
   อาชญากรรมในพ้ืนที่กลุ่ม 
   กรุงเทพเหนือ 12,176,600 บาท 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  41. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย 
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด 
   อาชญากรรมในพ้ืนที่กลุ่ม 
   กรุงธนใต ้ 12,176,600 บาท 
  42. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย 
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด 
   อาชญากรรมในพ้ืนที่กลุ่ม 
   กรุงเทพใต ้ 12,365,000 บาท 
  43. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย 
   บริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด 
   อาชญากรรมในพ้ืนที่กลุ่ม 
   กรุงธนเหนือ 12,239,400 บาท 
  44. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   ระบบเครือข่ายส านักการจราจร 
   และขนส่ง 19,757,800 บาท 
  45. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   ระบบตรวจสอบสถานะ 
   สายเคเบิลเส้นใยน าแสง   
   (Fiber  Optic)  แบบอัตโนมัติ 
   พร้อมระบบสนับสนุน 
   การซ่อมการบ ารุง 29,533,600 บาท 

(14) ส านักปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย   รวม 424,927,020 บาท 
 รายจ่ายประจ า  424,927,020 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป   48,956,100 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม 48,956,100 บาท 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ข. แผนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   375,970,920 บาท 
  1. งานยุทธศาสตร์การป้องกัน 
   สาธารณภัย 95,190,500 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง 
   และกู้ภัยกรุงเทพมหานคร   
   ระยะที ่ 1 10,000,000 บาท 
  3. งานอ านวยการสาธารณภัย 66,879,000 บาท 
  4. งานปฏบิัตกิารดับเพลิง 149,561,420 บาท 
  5. โครงการจัดหารถยนต์ 
   ปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยชีวิต 
   จากอาคารถลม่ 1,000,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารสถานีดับเพลิง 
   ทุ่งมหาเมฆ 27,840,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้าง 
   สถานดีับเพลิงบางบอน 4,000,000 บาท 
  8. โครงการปรับปรุง 
   สถานดีับเพลิงสามเสน 16,000,000 บาท 
  9. โครงการจัดหา 
   รถจักรยานยนตด์ับเพลิง 5,500,000 บาท 

(15) ส านักงบประมาณกรงุเทพมหานคร   รวม 103,406,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  103,406,000 บาท   
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป   41,802,900 บาท 
  งานบริหารทัว่ไป  41,802,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั   61,603,100 บาท 
  งานงบประมาณ 61,603,100 บาท 

(16) ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล   รวม 706,753,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  706,753,000 บาท   
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    17,628,300 บาท 
  งานบริหารทัว่ไป 17,628,300 บาท 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ข. แผนงานสง่เสรมิระบบบริหาร   663,090,300 บาท 
  1. งานพัฒนาระบบ 
   งานคอมพิวเตอร ์ 116,304,400 บาท 
  2. โครงการพัฒนาระบบ 
   บริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ 
   ฐานข้อมูลขนาดใหญ ่ 26,160,000 บาท 
  3. โครงการจัดท าระบบ 
   ฐานข้อมูลฝึกอบรม  และระบบ 
   พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   ของกรุงเทพมหานคร 
   ด้วยการเรียนรู้ 
   ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 11,920,000 บาท 
  4. โครงการพัฒนาระบบ 
   ยืนยันและตรวจสอบ 
   ตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 28,200,000 บาท 
  5. โครงการพัฒนาระบบ 
   บริการภาครฐั 16,040,000 บาท 
  6. งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร ์ 362,255,500 บาท 
  7. โครงการปรับปรุงระบบ 
   เครือข่ายสื่อสารภายใน 
   ของส านักงานเขต 35,000,000 บาท 
  8. งานบริการระบบคอมพิวเตอร ์ 22,137,900 บาท 
  9. งานยุทธศาสตร์บริหารจดัการ 16,407,100 บาท 
  10. งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ   
   การเงินและการคลงั 8,267,700 บาท 
  11. งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   และสิ่งแวดล้อม 6,117,500 บาท 
  12. งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค 
   พ้ืนฐาน 6,477,200 บาท 
  13. งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
   และสังคม 7,803,000 บาท 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ค. แผนงานพัฒนาการใช้ทีด่ินและระบบจราจร   26,034,400 บาท 
  งานสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 26,034,400 บาท 

(17) ส านักสิ่งแวดล้อม   รวม 7,542,229,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  7,542,229,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    75,096,550 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการรักษา 
  ความสะอาด  75,096,550 บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและสง่เสรมิ   53,280,813 บาท 
  1. งานนโยบายและแผนงาน 19,180,813 บาท 
  2. โครงการจ้างเหมาพัฒนา 
   ระบบสารสนเทศ 
   บริหารจัดการข้อมูลมูลฝอย 
   ของกรุงเทพมหานคร 34,100,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   5,955,074,487 บาท 
  1. งานก าจัดมูลฝอย 174,915,650 บาท 
  2. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ก าจัดมูลฝอยโดยระบบ 
   เตาเผามูลฝอยขนาด  300  ตันต่อวัน 
   ที่ศูนย์ก าจดัมูลฝอยหนองแขม 152,025,000 บาท 
  3. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
   ก าจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า   
   600  ตันต่อวัน   
   ที่ศูนย์ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 145,624,100 บาท 
  4. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ขนมูลฝอยจาก 
   ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
   และน าไปท าลายโดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสขุลักษณะ 704,949,023 บาท 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  5. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ขนมูลฝอยจาก 
   ศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม 
   และน าไปท าลายโดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสขุลักษณะ 587,193,800 บาท 
  6. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เดินระบบบ าบัดน้ าเสีย   
   ศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม   
   ระยะที ่ 3 23,524,250 บาท 
  7. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เดินเครื่องจักร 
   โรงงานก าจัดมูลฝอย 
   ขนาด  1,000  ตันต่อวัน   
   ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช   
   ระยะที ่ 3 237,308,400 บาท 
  8. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   ศูนย์ก าจดัมูลฝอยออ่นนุช 74,293,000 บาท 
  9. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ก าจัดมูลฝอยอันตราย   
   ระยะที ่ 4 8,701,600 บาท 
  10. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
   ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขมและอ่อนนุช   
   ระยะที ่ 3 180,310,000 บาท 
  11. โครงการจัดหาเตาเผา 
   มูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ ากว่า   
   15  ตันต่อเตา  จ านวน  2  เตา   
   พร้อมติดตั้งเครื่องจักร 
   และอุปกรณ์ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช 81,452,710 บาท 
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  12. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขมและน าไปฝังกลบ 
   อย่างถูกหลักสขุาภิบาล 868,700,000 บาท 
  13. โครงการจัดหาระบบ 
   บ าบัดน้ าเสีย  ขนาดไม่น้อยกว่า   
   800  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
   พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและ 
   อุปกรณ์ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขม 100,000,000 บาท 
  14. โครงการก่อสร้าง 
   ดาดท้องคลองภายในศูนย ์
   ก าจัดมลูฝอยอ่อนนุช 40,000,000 บาท 
  15. โครงการก่อสร้างถนน   
   ทางเท้า  และระบบระบายน้ า   
   ภายในศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   อ่อนนุช 25,000,000 บาท 
  16. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ขนมูลฝอยจากสถานี 
   ขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา 
   และน าส่งไปก าจัดที่ 
   ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   ของกรุงเทพมหานคร 30,000,000 บาท 
  17. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ขนมูลฝอยจาก 
   ศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม 
   และน าไปฝังกลบ 
   อย่างถูกหลักสขุาภิบาล 1,000,000 บาท 
  18. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ขนมูลฝอยจาก 
   ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
   และน าไปฝังกลบ 
   อย่างถูกหลักสขุาภิบาล 1,000,000 บาท 
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  19. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เดินระบบบ าบัดน้ าเสีย   
   ศูนย์ก าจดัมูลฝอยสายไหม 1,000,000 บาท 
  20. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ก าจัดมลูฝอยอันตราย 1,000,000 บาท 
  21. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ   
   ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
   หนองแขมและอ่อนนุช 1,000,000 บาท 
  22. งานจัดการมูลฝอย 
   และสิ่งปฏิกูล 770,626,750 บาท 
  23. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัดขนาด  5  ตัน   
   ระยะที ่ 5 118,464,214 บาท 
  24. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัดขนาด  5  ตัน   
   ระยะที ่ 6 98,312,340 บาท 
  25. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัดขนาด  2  ตัน   
   ระยะที ่ 3 29,318,430 บาท 
  26. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบยกภาชนะ 
   รองรับมูลฝอยขนาด  8  ลบ.ม.   
   ระยะที ่ 2 31,027,920 บาท 
  27. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 
   พ้ืนที่ฝั่งสายไหม 182,432,000 บาท 
  28. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัดขนาด  5  ตัน   
   ระยะที ่ 7 209,635,500 บาท 
  29. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   การเก็บขนมูลฝอย 
   ในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 132,590,100 บาท 
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  30. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบกระบะเทท้าย   
   ขนาด  6  ตนั  ระยะที่  2 108,524,200 บาท 
  31. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ควบคุมโรงงานก าจัดไขมัน 
   และแปรรูปไขมันท่ี 
   ศูนย์ก าจดัมูลฝอยออ่นนุช 29,408,900 บาท 
  32. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ควบคุมโรงงานก าจัดไขมัน 
   และแปรรูปไขมันที่ 
   ศูนย์ก าจดัมูลฝอยหนองแขม 29,438,500 บาท 
  33. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ควบคุมโรงงานก าจัด 
   สิ่งปฏิกูลหนองแขม   
   ระยะที ่ 5 50,332,400 บาท 
  34. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 
   โรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช   
   ระยะที ่ 2 35,183,300 บาท 
  35. โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่น 
   เพื่อท าความสะอาดถนน   
   ตรอก  ซอย  ในพ้ืนที่ 
   กรุงเทพมหานคร 216,720,000 บาท 
  36. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย   
   ขนาด  3  ลบ.ม. 71,354,400 บาท 
  37. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอดั  ขนาด  2  ตนั 96,016,100 บาท 
  38. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย   
   ขนาด  8  ลบ.ม. 79,351,100 บาท 
  39. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอดั  ขนาด  5  ตนั 219,340,800 บาท 
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  40. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  5  ตัน   
   จ านวน  297  คัน 1,000,000 บาท 
  41. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 
   โรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม 
   ระยะที ่ 6 1,000,000 บาท 
  42. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 
   โรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช   
   ระยะที ่ 3 1,000,000 บาท 
  43. โครงการจัดหารถฉีดพ่นน้ า 
   อเนกประสงค์  พร้อมอุปกรณ ์ 1,000,000 บาท 
  44. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย   
   2  ขนาด  จ านวน  239  คัน 1,000,000 บาท 
  45. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  2  ตัน   
   จ านวน  185  คัน 1,000,000 บาท 
  46. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย 
   ขนาด  8  ลบ.ม.  พร้อมภาชนะ 
   รองรบัมูลฝอย 1,000,000 บาท 
  47. โครงการจัดหารถบรรทุก  (ดีเซล) 
   ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ   
   ปริมาตรกระบอกสูบ 
   ไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี   
   หรือก าลังเครื่องยนต์ 
   สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์ 
   แบบกระบะเทท้าย 1,000,000 บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   1,458,777,150 บาท 
  1. งานบริหารสวนสาธารณะ 1,052,062,900 บาท 
  2. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ า 
   อเนกประสงค์  ระยะที่  3 176,749,400 บาท 
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  3. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ า 
   อเนกประสงค์  ระยะที่  4 96,448,400 บาท 
  4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
   ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน 
   กรุงเทพมหานคร 
   (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) 5,000,000 บาท 
  5. โครงการปรบัปรงุสวนวารีภริมย ์ 17,361,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
   บริเวณทางแยกต่างระดับ 
   ถนนร่มเกล้ากบัถนนเจา้คุณทหาร 30,000,000 บาท 
  7. โครงการจัดหารถบรรทุก  (ดีเซล)   
   ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ   
   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
   6,000  ซีซี  หรือ 
   ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
   ไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์   
   แบบบรรทุกน้ า  พร้อมติดตั้ง 
   ระบบฉีดน้ าแรงดันสูง 
   และอปุกรณฉ์ดีน้ าแบบละอองน้ า 1,000,000 บาท 
  8. โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค 
   และอาคารสถานที่ภายใน 
   สวนลุมพนิ ี 13,460,000 บาท 
  9. งานจัดการคุณภาพอากาศ 
   และเสียง 66,695,450 บาท 

(18) ส านักวัฒนธรรม  กีฬาและการท่องเที่ยว  รวม 1,397,374,600 บาท 
 รายจ่ายประจ า  1,397,374,600 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    70,225,400 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม 70,225,400 บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม    681,076,700 บาท 
  1. งานนโยบายและแผนงาน 8,790,100 บาท 
  2. งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
   (ไทย - ญี่ปุน่) 75,168,500 บาท 
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  3. งานการสังคีต 47,875,000 บาท 
  4. งานนันทนาการและ 
   ส่งเสริมการเรียนรู ้ 535,675,100 บาท 
  5. โครงการก่อสร้าง 
   ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม ้ 13,568,000 บาท 
 ค. แผนงานการท่องเที่ยว    81,099,400 บาท 
  งานวัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยว 81,099,400 บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา    564,973,100 บาท 
  1. งานการกีฬา 538,781,100 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
   84  พรรษา  (บางบอน) 26,192,000 บาท 

(19) ส านักพัฒนาสังคม   รวม 424,785,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  424,785,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป   22,941,600 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม  22,941,600 บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม   66,178,000 บาท 
  งานสวัสดกิารสงัคม 66,178,000 บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชมุชน    80,444,700 บาท 
  1. งานพัฒนาชมุชน 61,535,900 บาท 
  2. งานนโยบายและแผนงาน 18,908,800 บาท 
 ง. แผนงานสง่เสรมิอาชีพ   255,220,700 บาท 
  1. งานส่งเสริมอาชีพ 45,360,200 บาท 
  2. งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร 11,273,900 บาท 
  3. งานการศกึษาอาชีพ 198,586,600 บาท 

(20) ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง  รวม 316,341,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  316,341,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารทัว่ไป    25,886,500 บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
  และระบบจราจร  25,886,500 บาท 
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 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ทีด่ินและระบบจราจร   290,454,500 บาท 
  1. งานผังเมือง 173,346,800 บาท 
  2. โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ 
   และก าแพงเมืองเก่า 20,089,500 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
   ทางสัญจรบนโครงสร้าง 
   สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
   บริเวณช่องกลาง 
   สะพานพระปกเกล้า 70,869,000 บาท 
  4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   ย่านกะดีจีน 11,663,000 บาท 
  5. งานนโยบายและแผนงาน 14,486,200 บาท 

(21) ส านักงานเขตพระนคร   รวม 412,864,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  412,864,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   26,040,000 บาท 
  1. งานปกครอง 18,641,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,398,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั   10,676,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,045,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,630,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   192,224,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 192,224,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   73,902,900 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 73,902,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    13,901,000 บาท 
  งานการโยธา 13,901,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   8,121,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 8,121,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   26,083,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 26,083,100 บาท 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    11,621,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 11,621,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   6,791,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,791,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   43,502,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  43,502,300 บาท 
(22) ส านักงานเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย   รวม 252,196,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  252,196,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   30,211,700 บาท 
  1. งานปกครอง 22,471,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,740,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั   9,054,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,210,200 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 3,844,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   113,250,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 113,250,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   28,603,000 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 28,603,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   13,342,100 บาท 
  งานการโยธา 13,342,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   5,315,100 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  5,315,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   14,131,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 14,131,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    13,499,900 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  13,499,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   6,204,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,204,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   18,583,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  18,583,900 บาท 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



(23) ส านักงานเขตสมัพันธวงศ ์   รวม 208,176,600 บาท 
 รายจ่ายประจ า  208,176,600 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   27,048,900 บาท 
  1. งานปกครอง 19,999,300 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,049,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั   10,521,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,911,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,609,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   76,505,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  76,505,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   22,271,700 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 22,271,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    20,484,200 บาท 
  งานการโยธา  20,484,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   5,733,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 5,733,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   7,788,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 7,788,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    16,113,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  16,113,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   4,806,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  4,806,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   16,903,300 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 11,745,500 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์ 
   3  ชัน้  โรงเรียนวดัจักรวรรด ิ 5,157,800 บาท 
(24) ส านักงานเขตบางรัก   รวม 246,445,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  246,445,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   22,322,100 บาท 
  1. งานปกครอง 15,626,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,695,200 บาท 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ข. แผนงานบริหารการคลงั   11,550,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,140,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,410,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   113,844,780 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 113,844,780 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   21,961,000 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 21,961,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    19,772,600 บาท 
  งานการโยธา  19,772,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  7,340,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  7,340,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   12,075,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 12,075,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    14,167,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  14,167,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   5,263,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,263,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา  18,146,120 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  18,146,120 บาท 
(25) ส านักงานเขตปทุมวัน   รวม 354,141,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  354,141,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   38,812,200 บาท 
  1. งานปกครอง 30,950,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,861,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั   9,623,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,420,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,203,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   150,362,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 150,362,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   24,010,200 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 24,010,200 บาท 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 จ. แผนงานการโยธา    23,082,000 บาท 
  งานการโยธา 23,082,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  5,831,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  5,831,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   19,880,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,880,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    26,464,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 26,464,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   5,735,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,735,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   50,339,000 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 40,807,000 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์ 
   6  ชั้น  (ดาดฟ้า)   
   โรงเรียนสวนลมุพิน ี 9,532,000 บาท 
(26) ส านักงานเขตยานนาวา   รวม 310,196,614 บาท 
 รายจ่ายประจ า  310,196,614 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   27,628,700 บาท 
  1. งานปกครอง 21,469,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,159,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,636,875 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,155,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,481,775 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    130,687,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  130,687,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   13,696,300 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,696,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   12,713,000 บาท 
  งานการโยธา 12,713,000 บาท 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  33,981,654 บาท 
  1. งานการระบายน้ า 
   และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 9,741,500 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองสวน 
   จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 
   ถึงสุดระยะที่ก าหนดให ้ 4,550,840 บาท 
  3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองสาน 
   จากเขื่อนเดิมถึงถนน 
   วงแหวนอตุสาหกรรม 12,504,114 บาท 
  4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.  
   (ดาดท้องคลอง)  คลองโบสถ์   
   จากเขื่อนเดิมถึงปลายคลองโบสถ์ 7,185,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   20,063,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 20,063,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน   19,715,600 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  19,715,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   5,277,485 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,277,485 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    35,796,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  35,796,700 บาท 
(27) ส านักงานเขตดุสติ    รวม 401,245,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  401,245,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    44,663,100 บาท 
  1. งานปกครอง 29,107,800 บาท 
  2. โครงการปรับปรุงอาคาร 
   ส านักงานเขตดุสติ 8,070,000 บาท 
  3. งานทะเบียน 7,485,300 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,408,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,280,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,128,100 บาท 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   173,520,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  173,520,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    32,906,800 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 32,906,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    13,398,600 บาท 
  งานการโยธา  13,398,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   15,364,700 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 15,364,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    22,129,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 22,129,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    24,394,700 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  24,394,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   6,467,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,467,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    56,991,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  56,991,700 บาท 
(28) ส านักงานเขตพญาไท    รวม 335,172,500 บาท 
 รายจ่ายประจ า  335,172,500 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    35,574,800 บาท 
  1. งานปกครอง 27,174,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,400,300 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,959,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,156,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,803,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    144,999,500 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 144,999,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    21,563,500 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 21,563,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    35,281,700 บาท 
  งานการโยธา  35,281,700 บาท 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   17,801,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 17,801,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    22,853,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 22,853,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    25,509,100 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 25,509,100 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   6,001,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,001,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   14,628,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 14,628,400 บาท 
(29) ส านักงานเขตห้วยขวาง     รวม 352,262,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  352,262,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   29,403,800 บาท 
  1. งานปกครอง 21,708,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,694,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    12,503,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,133,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,370,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   141,522,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  141,522,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   17,420,700 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 17,420,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   44,650,400 บาท 
  งานการโยธา  44,650,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   17,800,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  17,800,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   27,137,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 27,137,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    19,820,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  19,820,300 บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   6,976,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,976,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   35,025,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  35,025,800 บาท 
(30) ส านักงานเขตพระโขนง   รวม 281,172,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า  281,172,800 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   25,858,200 บาท 
  1. งานปกครอง 19,391,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,467,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั   9,878,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,745,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,132,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   96,871,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 96,871,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   12,435,300 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 12,435,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    20,711,900 บาท 
  งานการโยธา  20,711,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   36,949,300 บาท 
  1. งานการระบายน้ าและ 
   แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 14,769,300 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองมอญ 
   จากคลองขวางล่าง 
   ถึงสุดระยะที่ก าหนด 14,160,000 บาท 
  3. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองขวางบน 
   จากเขื่อนเดิมถึง 
   สุดระยะที่ก าหนด 8,020,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   19,442,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,442,100 บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    26,240,700 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 26,240,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   5,749,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,749,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   27,036,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 27,036,500 บาท 
(31) ส านักงานเขตบางกะป ิ    รวม 524,131,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  524,131,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    29,521,600 บาท 
  1. งานปกครอง 20,143,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,378,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,745,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,170,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,574,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   165,515,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 165,515,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   20,357,700 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 20,357,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    91,994,600 บาท 
  1. งานการโยธา 57,757,800 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ถนนเสรีไทยซอย  7 
   เชื่อมซอยศรีบูรพา  22   
   จากถนนเสรีไทย 
   ถึงสุดระยะที่ก าหนด 13,365,600 บาท 
  3. โครงการปรับปรุง 
   ซอยสวนสน  ซอย  10,  12   
   และซอยเชื่อม 5,019,200 บาท 
  4. โครงการปรับปรุง 
   ซอยลาดพร้าว  109  
   แยก  1,  แยก  3   
   และซอยเชื่อม 7,991,000 บาท 

้หนา   ๖๓
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  5. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า 
   ถนนแฮปปี้แลนด์สาย  2  
   จากถนนลาดพร้าว  
   ถึงแฮปปีแ้ลนด์สาย  1 7,861,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   16,877,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  16,877,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    28,716,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 28,716,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    33,836,900 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  33,836,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    7,697,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  7,697,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    118,868,100 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 113,270,100 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์  
   4  ชัน้  โรงเรียนวดัเทพลีลา 5,598,000 บาท 
(32) ส านักงานเขตบางเขน    รวม 421,948,600 บาท 
 รายจ่ายประจ า  421,948,600 บาท  
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    33,297,700 บาท 
  1. งานปกครอง 22,372,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 10,925,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    12,320,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,993,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,326,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   137,771,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 137,771,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   17,262,900 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 17,262,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    83,058,900 บาท 
  งานการโยธา  83,058,900 บาท 
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 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   23,986,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  23,986,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   25,472,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 25,472,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน   26,576,500 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  26,576,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    7,696,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  7,696,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   54,506,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  54,506,600 บาท 
(33) ส านักงานเขตมีนบุร ี    รวม 509,962,100 บาท 
 รายจ่ายประจ า  509,962,100 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    28,201,300 บาท 
  1. งานปกครอง 20,000,400 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,200,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    12,148,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,146,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,002,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   112,149,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  112,149,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   16,360,100 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 16,360,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    104,579,900 บาท 
  1. งานการโยธา 76,016,900 บาท 
  2. โครงการปรับปรุงซอยบึงขวาง  3   
   จากถนนบึงขวางถึง 
   เชิงสะพานข้ามคลอง 
   ศาลเจ้าพ่อตว่น  แขวงแสนแสบ 28,563,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   25,417,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  25,417,400 บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    28,466,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 28,466,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    67,090,700 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  67,090,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม   6,085,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,085,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    109,462,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  109,462,900 บาท 
(34) ส านักงานเขตลาดกระบัง    รวม 567,466,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  567,466,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    29,008,300 บาท 
  1. งานปกครอง 21,872,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,135,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    12,067,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,842,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,225,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   163,977,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 163,977,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย   19,817,200 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 19,817,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    78,123,300 บาท 
  งานการโยธา  78,123,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  21,658,100 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  21,658,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   39,381,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 39,381,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน   48,549,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  48,549,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,006,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,006,000 บาท 

้หนา   ๖๖
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 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    148,878,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  148,878,000 บาท 
(35) ส านักงานเขตหนองจอก    รวม 589,363,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  589,363,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    32,415,100 บาท 
  1. งานปกครอง 25,527,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,887,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    12,414,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,567,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,847,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    93,885,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  93,885,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    19,928,900 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 19,928,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    80,592,700 บาท 
  งานการโยธา  80,592,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  19,809,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  19,809,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    36,934,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 36,934,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    72,534,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  72,534,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,397,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,397,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    214,449,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  214,449,800 บาท 
(36) ส านักงานเขตธนบุร ี    รวม 397,104,900 บาท 
 รายจ่ายประจ า  397,104,900 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    28,360,500 บาท 
  1. งานปกครอง 20,306,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,054,000 บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,562,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,735,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,826,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    164,214,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  164,214,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    22,683,900 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 22,683,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    29,220,600 บาท 
  1. งานการโยธา 13,500,400 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ 
   สาธารณสุข  27  จันทร์   
   ฉิมไพบูลย ์ 15,720,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   21,102,100 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  21,102,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    21,314,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,314,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    20,726,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  20,726,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,435,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,435,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    72,484,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  72,484,100 บาท 
(37) ส านักงานเขตคลองสาน    รวม 309,402,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  309,402,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    26,849,900 บาท 
  1. งานปกครอง 20,676,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,173,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,823,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,015,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,808,200 บาท 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    120,720,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 120,720,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    22,063,900 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 22,063,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   20,654,300 บาท 
  งานการโยธา  20,654,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  9,481,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  9,481,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    20,835,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 20,835,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    16,381,900 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  16,381,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,052,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,052,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    55,539,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  55,539,000 บาท 
(38) ส านักงานเขตบางกอกใหญ ่   รวม 267,938,900 บาท 
 รายจ่ายประจ า  267,938,900 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    27,017,100 บาท 
  1. งานปกครอง 19,030,800 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,986,300 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,302,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,416,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,885,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    97,332,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  97,332,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    13,548,400 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,548,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    17,889,100 บาท 
  งานการโยธา  17,889,100 บาท 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   34,636,000 บาท 
  1. งานการระบายน้ า 
   และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 27,541,200 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองต้นไทร 
   ซอยเพชรเกษม  7 7,094,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    13,464,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 13,464,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    11,384,700 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 11,384,700 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,702,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 6,702,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    35,661,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา 35,661,500 บาท 
(39) ส านักงานเขตบางกอกน้อย   รวม 416,491,388 บาท 
 รายจ่ายประจ า  416,491,388 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    45,748,900 บาท 
  1. งานปกครอง 37,175,400 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,573,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,545,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,563,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,981,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    152,383,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 152,383,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    23,892,400 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 23,892,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    19,732,700 บาท 
  งานการโยธา 19,732,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   50,636,188 บาท 
  1. งานการระบายน้ า 
   และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 12,988,600 บาท 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  
   (ดาดท้องคลอง)  คลองวัดยาง 
   จากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึง 
   คลองบางขนุศร ี 37,647,588 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม   12,214,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 12,214,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    38,125,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  38,125,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    7,870,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  7,870,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา   55,342,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  55,342,900 บาท 
(40) ส านักงานเขตตลิ่งชัน    รวม 402,209,640 บาท 
 รายจ่ายประจ า  402,209,640 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    25,520,040 บาท 
  1. งานปกครอง 17,989,940 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,530,100 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,529,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,663,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,866,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    102,870,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  102,870,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    18,683,800 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 18,683,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    77,956,600 บาท 
  งานการโยธา  77,956,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   11,723,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  11,723,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    39,335,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 39,335,700 บาท 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน   22,623,500 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  22,623,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,399,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,399,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    85,567,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  85,567,600 บาท 
(41) ส านักงานเขตภาษเีจริญ    รวม 384,617,500 บาท 
 รายจ่ายประจ า  384,617,500 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    30,860,800 บาท 
  1. งานปกครอง 22,084,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,775,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,114,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,640,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,474,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    113,150,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  113,150,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    22,362,300 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 22,362,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    35,188,900 บาท 
  งานการโยธา  35,188,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   17,859,700 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  17,859,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    18,993,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,993,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    18,363,600 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  18,363,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,349,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,349,900 บาท 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    110,373,300 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 97,898,600 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์ 3  ชั้น   
   โรงเรียนบางจาก    
   (โกมลประเสริฐอุทิศ) 12,474,700 บาท 
(42) ส านักงานเขตหนองแขม    รวม 420,905,400 บาท 
 รายจ่ายประจ า  420,905,400 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    30,763,600 บาท 
  1. งานปกครอง 22,655,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,108,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    13,242,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,686,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,556,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    103,442,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  103,442,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    16,111,800 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 16,111,800 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    59,526,300 บาท 
  งานการโยธา  59,526,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   19,077,500 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  19,077,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    34,385,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 34,385,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน   61,318,000 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  61,318,000 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,738,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,738,900 บาท 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    77,299,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  77,299,300 บาท 
(43) ส านักงานเขตบางขุนเทียน    รวม 579,297,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  579,297,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    35,671,300 บาท 
  1. งานปกครอง 27,859,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,811,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    12,618,100 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,778,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,839,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    151,825,100 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  151,825,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    19,210,600 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 19,210,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    94,918,800 บาท 
  1. งานการโยธา 85,546,400 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   สะพานทางเดินเลียบ 
   เส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติ 
   ป่าชายเลน  ชายทะเลกรุงเทพ 9,372,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   24,594,700 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  24,594,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    24,387,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 24,387,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    27,092,900 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  27,092,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    7,353,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  7,353,000 บาท 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    181,625,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  181,625,000 บาท 
(44) ส านักงานเขตราษฎรบ์ูรณะ    รวม 298,729,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  298,729,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    29,003,500 บาท 
  1. งานปกครอง 21,886,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,117,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,723,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,313,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,410,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    103,980,800 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  103,980,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    17,566,100 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 17,566,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   13,363,700 บาท 
  งานการโยธา  13,363,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   29,062,100 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  29,062,100 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    20,921,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 20,921,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    17,128,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  17,128,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,312,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,312,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    49,667,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  49,667,200 บาท 
(45) ส านักงานเขตดอนเมือง    รวม 422,753,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า  422,753,800 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    29,849,000 บาท 
  1. งานปกครอง 19,921,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,928,000 บาท 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,201,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,047,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,153,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    123,195,500 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  123,195,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    18,582,500 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 18,582,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    77,035,000 บาท 
  งานการโยธา  77,035,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   24,314,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  24,314,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    27,481,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 27,481,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    29,349,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  29,349,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    4,478,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  4,478,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    77,266,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  77,266,700 บาท 
(46) ส านักงานเขตจตุจักร    รวม 534,717,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า  534,717,800 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    30,563,700 บาท 
  1. งานปกครอง 20,562,800 บาท 
  2. งานทะเบียน 10,000,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    12,730,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,164,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 7,565,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    236,229,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  236,229,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    27,277,200 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 27,277,200 บาท 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 จ. แผนงานการโยธา   55,246,900 บาท 
  งานการโยธา  55,246,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   14,512,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  14,512,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    30,886,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 30,886,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    37,381,400 บาท 
  1. งานพัฒนาชมุชน 27,467,100 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ  
   5  ชัน้  ส านกังานเขตจตุจักร 9,914,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    8,091,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  8,091,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    81,797,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  81,797,800 บาท 
(47) ส านักงานเขตลาดพรา้ว    รวม 376,722,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  376,722,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    30,074,100 บาท 
  1. งานปกครอง 21,592,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,481,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,652,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,720,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,932,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    123,825,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 123,825,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    14,818,400 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 14,818,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    54,293,400 บาท 
  1. งานการโยธา 46,115,400 บาท 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



  2. โครงการปรับปรุง 
   ซอยนาคนิวาส  48 
   จากถนนนาคนิวาส 
   ถึงสุดระยะที่ก าหนด 8,178,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   33,222,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  33,222,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    21,658,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,658,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    23,341,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  23,341,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,752,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,752,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    57,084,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  57,084,000 บาท 
(48) ส านักงานเขตบึงกุม่    รวม 354,848,700 บาท 
 รายจ่ายประจ า  354,848,700 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    26,377,900 บาท 
  1. งานปกครอง 19,631,400 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,746,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,627,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,171,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,456,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    98,985,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  98,985,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    13,705,100 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,705,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    52,763,300 บาท 
  งานการโยธา  52,763,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   16,716,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  16,716,300 บาท 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    18,844,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,844,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    28,285,900 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  28,285,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,127,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,127,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    83,415,100 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 75,695,100 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารบ้านพักครู  ค.ส.ล.  4  ชั้น  
   โรงเรียนประภาสวิทยา 7,720,000 บาท 
(49) ส านักงานเขตสาทร    รวม 305,809,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  305,809,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    30,721,800 บาท 
  1. งานปกครอง 23,824,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,897,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,831,600 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,611,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,220,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    122,219,000 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  122,219,000 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    17,974,400 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 17,974,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    55,399,600 บาท 
  งานการโยธา  55,399,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   11,265,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  11,265,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    17,551,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 17,551,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน  17,487,100 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  17,487,100 บาท 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,271,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,271,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    16,087,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  16,087,500 บาท 
(50) ส านักงานเขตบางคอแหลม    รวม 306,933,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  306,933,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    25,185,600 บาท 
  1. งานปกครอง 17,827,800 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,357,800 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,555,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,408,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,147,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    109,085,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  109,085,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    15,629,200 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 15,629,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    22,628,900 บาท 
  งานการโยธา  22,628,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   24,776,500 บาท 
  1. งานการระบายน้ า 
   และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 12,776,500 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  
   (ดาดท้องคลอง)  คลองบางโคล่สาร 
   จากถนนพระรามที่  3  
   ถึงจุดทีก่ าหนดให ้ 12,000,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    15,125,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 15,125,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    36,964,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  36,964,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,983,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,983,100 บาท 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    39,999,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  39,999,200 บาท 
(51) ส านักงานเขตบางซื่อ    รวม 348,972,900 บาท 
 รายจ่ายประจ า  348,972,900 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    32,592,800 บาท 
  1. งานปกครอง 23,395,300 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,197,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,886,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,042,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,843,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    128,588,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  128,588,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    22,416,700 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 22,416,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    42,508,800 บาท 
  งานการโยธา  42,508,800 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   17,493,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  17,493,300 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    17,496,100 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 17,496,100 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    21,961,500 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  21,961,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,326,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,326,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    48,702,500 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  48,702,500 บาท 
(52) ส านักงานเขตราชเทว ี    รวม 369,857,500 บาท 
 รายจ่ายประจ า  369,857,500 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    28,496,300 บาท 
  1. งานปกครอง 21,196,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,299,700 บาท 

้หนา   ๘๑
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 ข. แผนงานบริหารการคลงั    19,846,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 14,028,300 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,818,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    153,373,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  153,373,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    25,379,500 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 25,379,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    49,723,000 บาท 
  งานการโยธา  49,723,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   6,021,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  6,021,300 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    32,427,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 32,427,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    24,753,500 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  24,753,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,300,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,300,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    24,536,100 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  24,536,100 บาท 
(53) ส านักงานเขตคลองเตย    รวม 385,862,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  385,862,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    29,963,400 บาท 
  1. งานปกครอง 22,156,500 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,806,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    9,741,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,598,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,143,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    170,532,500 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 170,532,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    22,908,500 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 22,908,500 บาท 

้หนา   ๘๒
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 จ. แผนงานการโยธา    35,015,280 บาท 
  1. งานการโยธา 16,747,614 บาท 
  2. โครงการปรับปรุง 
   ซอยสุขุมวิท  36   
   จากถนนสุขุมวิท  
   ถึงถนนพระรามที่ 4 18,267,666 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   10,911,300 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  10,911,300 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    24,101,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 24,101,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน   45,283,500 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  45,283,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,045,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,045,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    31,359,020 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  31,359,020 บาท 
(54) ส านักงานเขตประเวศ    รวม 584,808,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  584,808,000 บาท  
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    55,916,700 บาท 
  1. งานปกครอง 47,301,300 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,615,400 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,408,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,478,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,930,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    132,682,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  132,682,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    16,283,000 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 16,283,000 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   133,763,200 บาท 
  งานการโยธา  133,763,200 บาท 

้หนา   ๘๓
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 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   36,937,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  36,937,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    30,043,400 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 30,043,400 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    31,541,900 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  31,541,900 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,421,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,421,900 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    130,809,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  130,809,700 บาท 
(55) ส านักงานเขตบางพลดั    รวม 311,873,800 บาท 
 รายจ่ายประจ า  311,873,800 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    26,084,200 บาท 
  1. งานปกครอง 17,958,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,125,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    12,881,400 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,774,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,107,000 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    113,032,800 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 113,032,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    16,780,700 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 16,780,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    13,720,000 บาท 
  งานการโยธา 13,720,000 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   24,454,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 24,454,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    13,786,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 13,786,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    31,708,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน 31,708,400 บาท 

้หนา   ๘๔
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,578,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย 5,578,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    53,847,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  53,847,400 บาท 
(56) ส านักงานเขตจอมทอง    รวม 396,522,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  396,522,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    27,366,300 บาท 
  1. งานปกครอง 18,949,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,416,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,838,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,345,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,492,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    143,871,800 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  143,871,800 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    22,857,100 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 22,857,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    24,848,300 บาท 
  งานการโยธา  24,848,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   20,442,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 20,442,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    21,374,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,374,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    19,379,500 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  19,379,500 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,505,100 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,505,100 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    98,038,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  98,038,300 บาท 
(57) ส านักงานเขตดนิแดง    รวม 331,004,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  331,004,000 บาท 

้หนา   ๘๕
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 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    25,931,600 บาท 
  1. งานปกครอง 17,993,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,938,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,551,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,410,500 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,141,300 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    145,317,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  145,317,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    20,564,400 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 20,564,400 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    19,108,200 บาท 
  งานการโยธา  19,108,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   10,834,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  10,834,600 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    18,704,500 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,704,500 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    18,361,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  18,361,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,068,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,068,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    54,561,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  54,561,200 บาท 
(58) ส านักงานเขตสวนหลวง    รวม 371,965,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  371,965,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    27,204,700 บาท 
  1. งานปกครอง 20,293,200 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,911,500 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,602,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,773,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,828,900 บาท 

้หนา   ๘๖
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    133,244,700 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  133,244,700 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    19,177,700 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 19,177,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    25,281,100 บาท 
  งานการโยธา  25,281,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   19,141,800 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  19,141,800 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    23,565,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 23,565,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    36,658,600 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  36,658,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,171,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,171,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    69,917,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  69,917,300 บาท 
(59) ส านักงานเขตวฒันา    รวม 341,754,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  341,754,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    32,624,000 บาท 
  1. งานปกครอง 26,314,300 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,309,700 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,486,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,470,600 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 6,015,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    137,194,100 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 137,194,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    20,076,300 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 20,076,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    45,319,600 บาท 
  งานการโยธา  45,319,600 บาท 

้หนา   ๘๗
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 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  10,265,700 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  10,265,700 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    12,906,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 12,906,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    13,428,600 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  13,428,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    7,651,200 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  7,651,200 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    50,802,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  50,802,000 บาท 
(60) ส านักงานเขตบางแค    รวม 477,760,400 บาท 
 รายจ่ายประจ า  477,760,400 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    26,959,100 บาท 
  1. งานปกครอง 18,539,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 8,419,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,313,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,793,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,519,600 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    147,926,300 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  147,926,300 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    23,186,200 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 23,186,200 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    46,123,200 บาท 
  งานการโยธา  46,123,200 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   33,592,500 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  33,592,500 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    37,976,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 37,976,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    27,781,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  27,781,400 บาท 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,743,700 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,743,700 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    116,158,700 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  116,158,700 บาท 
(61) ส านักงานเขตหลักสี ่    รวม 346,889,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  346,889,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    38,698,900 บาท 
  1. งานปกครอง 31,279,700 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,419,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,601,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,344,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,256,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    111,476,600 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  111,476,600 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    13,082,900 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,082,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    48,730,500 บาท 
  งานการโยธา  48,730,500 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   13,930,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  13,930,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    22,011,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 22,011,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    27,961,600 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  27,961,600 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,154,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,154,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    54,240,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  54,240,800 บาท 
(62) ส านักงานเขตสายไหม    รวม 418,022,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  418,022,000 บาท 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    30,451,800 บาท 
  1. งานปกครอง 21,181,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,270,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    9,787,300 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,436,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,350,900 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    100,653,100 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  100,653,100 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    13,716,500 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,716,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    70,118,100 บาท 
  งานการโยธา  70,118,100 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   19,073,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  19,073,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    18,439,800 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,439,800 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    35,078,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  35,078,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,305,800 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,305,800 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    115,397,400 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  115,397,400 บาท 
(63) ส านักงานเขตคันนายาว    รวม 274,038,900 บาท 
 รายจ่ายประจ า  274,038,900 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    33,771,100 บาท 
  1. งานปกครอง 24,680,900 บาท 
  2. งานทะเบียน 9,090,200 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,292,500 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,840,800 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,451,700 บาท 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    93,434,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  93,434,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    11,691,900 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 11,691,900 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    30,263,400 บาท 
  งานการโยธา  30,263,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   15,713,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  15,713,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    27,699,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 27,699,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    19,530,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  19,530,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    6,770,300 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  6,770,300 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    24,871,300 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  24,871,300 บาท 
(64) ส านักงานเขตสะพานสงู    รวม 335,301,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  335,301,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    22,570,900 บาท 
  1. งานปกครอง 15,340,000 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,230,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    9,435,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,095,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,339,800 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    74,860,500 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  74,860,500 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    12,363,600 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 12,363,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    56,597,300 บาท 
  งานการโยธา  56,597,300 บาท 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   24,229,900 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  24,229,900 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    24,499,900 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 24,499,900 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    54,007,800 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  54,007,800 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,720,500 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,720,500 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    51,014,900 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 47,733,900 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคาร  ค.ส.ล.  3  ชั้น  
   โรงเรียนสุเหร่าซีรอ   
   (ราษฎร์สามคัคี) 3,281,000 บาท 
(65) ส านักงานเขตวังทองหลาง    รวม 328,651,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  328,651,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    26,266,000 บาท 
  1. งานปกครอง 19,635,100 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,630,900 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    9,500,800 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 4,771,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,729,400 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    120,257,200 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 120,257,200 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    13,243,600 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,243,600 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    75,970,400 บาท 
  งานการโยธา  75,970,400 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   16,067,600 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  16,067,600 บาท 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    19,244,200 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,244,200 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน   21,240,400 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  21,240,400 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    4,550,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  4,550,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    22,310,800 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  22,310,800 บาท 
(66) ส านักงานเขตคลองสามวา    รวม 460,117,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  460,117,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    25,853,300 บาท 
  1. งานปกครอง 18,458,300 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,395,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    11,811,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 6,200,700 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 5,611,200 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    101,714,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 101,714,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    13,387,500 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,387,500 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    74,626,700 บาท 
  งานการโยธา  74,626,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   20,093,400 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  20,093,400 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    28,242,700 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 28,242,700 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    29,282,300 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  29,282,300 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,570,900 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,570,900 บาท 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    149,533,400 บาท 
  1. งานบริหารการศึกษา 144,533,400 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารเรียน  5  ชั้น   
   โรงเรียนวัดล ากะดาน 5,000,000 บาท 
(67) ส านักงานเขตบางนา    รวม 312,974,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  312,974,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    25,492,400 บาท 
  1. งานปกครอง 18,522,800 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,969,600 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    9,777,900 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,061,400 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,716,500 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    109,600,900 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  109,600,900 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    13,736,100 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,736,100 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    32,924,900 บาท 
  งานการโยธา  32,924,900 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   8,188,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  8,188,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    19,600,000 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,600,000 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    19,068,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  19,068,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,727,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,727,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    68,858,000 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  68,858,000 บาท 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



(68) ส านักงานเขตทววีัฒนา    รวม 376,179,600 บาท 
 รายจ่ายประจ า  376,179,600 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    24,384,300 บาท 
  1. งานปกครอง 17,318,300 บาท 
  2. งานทะเบียน 7,066,000 บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,018,000 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,253,900 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,764,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    105,012,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  105,012,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    14,835,700 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 14,835,700 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    76,003,600 บาท 
  งานการโยธา  76,003,600 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   10,845,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  10,845,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    41,109,600 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 41,109,600 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    20,829,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  20,829,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    8,557,000 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  8,557,000 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    64,584,600 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  64,584,600 บาท 
(69) ส านักงานเขตทุ่งคร ุ    รวม 393,224,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  393,224,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    28,571,900 บาท 
  1. งานปกครอง 21,728,600 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,843,300 บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,107,700 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,727,000 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,380,700 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    104,100,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด  104,100,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    13,815,300 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 13,815,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    98,895,900 บาท 
  1. งานการโยธา 92,811,600 บาท 
  2. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์ 
   2  ชั้น  โรงเรียนราษฎร์บูรณะ 
   (มูฮ าหมัดอุทิศ)   
   ส านักงานเขตทุ่งคร ุ 6,084,300 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  13,085,000 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  13,085,000 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    16,023,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 16,023,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน   21,994,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  21,994,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,944,400 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,944,400 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    80,685,900 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  80,685,900 บาท 
(70) ส านักงานเขตบางบอน    รวม 352,621,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  352,621,000 บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    24,233,900 บาท 
  1. งานปกครอง 17,785,200 บาท 
  2. งานทะเบียน 6,448,700 บาท 

้หนา   ๙๖
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 ข. แผนงานบริหารการคลงั    10,549,200 บาท 
  1. งานบริหารการคลงั 5,578,100 บาท 
  2. งานบริหารการจัดเก็บรายได ้ 4,971,100 บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด    115,432,400 บาท 
  งานรกัษาความสะอาด 115,432,400 บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อย    14,871,300 บาท 
  งานบริหารและบงัคับการเทศกิจ 14,871,300 บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    40,701,700 บาท 
  งานการโยธา  40,701,700 บาท 
 ฉ. แผนงานจดัการระบายน้ าและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม   15,107,200 บาท 
  งานการระบายน้ าและ 
  แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม  15,107,200 บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่แวดล้อม    28,320,300 บาท 
  งานปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ 28,320,300 บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชมุชน    11,878,200 บาท 
  งานพัฒนาชมุชน  11,878,200 บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม    5,956,600 บาท 
  งานควบคุมอนามัย  5,956,600 บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา    85,570,200 บาท 
  งานบริหารการศึกษา  85,570,200 บาท 
(71) มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช   รวม 3,134,633,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  3,134,633,000 บาท 
 แผนงานบริหารทัว่ไป     3,134,633,000 บาท 
 1. งานมหาวิทยาลัย  1,955,665,500 บาท 
 2. โครงการการอนุรักษ์ 
  อาคารวชิรานุสรณ์  (ตึกเหลือง) 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานครและ 
  วชิรพยาบาล  37,261,200 บาท 

้หนา   ๙๗
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 3. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารผู้ป่วยนอก  9  ชั้น 
  และที่จอดรถใต้ดิน 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 347,490,000 บาท 
 4. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารบริการวิชาการ  
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 386,066,300 บาท 
 5. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารหอพักแพทย์  และพยาบาล   
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 122,400,000 บาท 
 6. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารเวชภัณฑ์กลาง 
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 15,340,000 บาท 
 7. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 120,000,000 บาท 
 8. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
  และระบบโครงข่ายไฟฟ้า   
  พร้อมตดิตัง้  112,500,000 บาท 
 9. โครงการปรับปรุง 
  อาคารหอพักแพทย์  พยาบาล 
  และบุคลากรของ 
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
  ซอยสุโขทัย  10 26,910,000 บาท 

้หนา   ๙๘
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 10. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารบริการวิชาการ 
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
  ระยะที ่2  10,000,000 บาท 
 11. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารสถานพยาบาลบางบอน 1,000,000 บาท 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั้ งเป็นจ านวน  

398,006,000  บาท  ประกอบด้วย  รายจ่ายประจ า  จ านวน  282,371,000  บาท  และรายจ่ายพิเศษ  
จ านวน  115,635,000  บาท  จ าแนกดังนี้ 

(1) ส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร   รวม 225,328,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  142,828,000 บาท 
 ก. งบกลาง    11,000,000 บาท 
  1. เงินส ารองจ่ายทัว่ไป   5,000,000 บาท 
  2. เงินชว่ยเหลอืค่าเลา่เรียนบตุร   500,000 บาท 
  3. เงินชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล   5,500,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร    131,828,000 บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล 131,828,000 บาท 
 รายจ่ายพิเศษ  82,500,000 บาท 
 แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร    82,500,000 บาท 
 งานบริหารการธนานุบาล  82,500,000 บาท 
(2) ส านักงานตลาดกรงุเทพมหานคร   รวม 167,267,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  134,132,000 บาท 
 ก. งบกลาง    6,313,300 บาท 
  1. เงินชว่ยเหลอืค่าเลา่เรียนบตุร  463,300 บาท 
  2. เงินชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล   5,850,000 บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร    127,818,700 บาท 
  งานบริหารการตลาด  127,818,700 บาท 
 รายจ่ายพิเศษ  33,135,000 บาท 
 ก. งบกลาง    30,000,000 บาท 
  เงินส ารองจ่ายทัว่ไป  30,000,000 บาท 
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 ข. แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร    3,135,000 บาท 
  งานบริหารการตลาด  3,135,000 บาท 
(3) ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย    รวม 5,411,000 บาท 
 รายจ่ายประจ า  5,411,000 บาท 
 แผนงานการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร    5,411,000 บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย 5,411,000 บาท 
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ 

และจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ 7 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลต ารวจเอก  อัศวนิ  ขวญัเมือง 

ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒


