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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักการ

ตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนไม่เกิน 79,825,132,600 บาท

จ าแนกดังนี 

ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ านวน 79,000,000,000 บาท จ าแนกเป็น

    - รายจ่ายประจ า จ านวน 79,000,000,000 บาท โดยจ่ายจากรายได้ประจ าของกรุงเทพมหานคร

จ านวน 79,000,000,000 บาท

ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 825,132,600 บาท จ าแนกเป็น 

    - รายจ่ายประจ า จ านวน 653,079,200 บาท โดยจ่ายจากรายได้ประจ าของการพาณิชย์

ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 856,571,990 บาท

    - รายจ่ายพิเศษ จ านวน 172,053,400 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมของการพาณิชย์

ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 172,053,400 บาท

เหตุผล

เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส าหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี 
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โดยท่ีเป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 97  และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ นไว้โดยความเห็นชอบ

ของสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี 

ข้อ 1  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนนี เรียกว่า "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

ข้อ 2  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ตั งเป็นจ านวนรวมทั งสิ น 

79,000,000,000 บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายตามท่ีจะระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี 

ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ตั งเป็นจ านวน 79,000,000,000 บาท 

ประกอบด้วย รายจ่ายประจ า จ านวน 79,000,000,000 บาท จ าแนกดังนี 

ร่าง

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
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(1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เป็นจ านวน 14,370,732,600 บาท จ าแนกดังน้ี

1. เงินส ารองจ่ายท่ัวไป รวม 1,150,000,000   บาท

  1.1 กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 500,000,000      บาท

   1.2 กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับน  าท่วม 100,000,000      บาท

1.3 กรณีค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร 550,000,000      บาท

2. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง 3,005,300,000   บาท

3. เงินบ าเหน็จลูกจ้าง 1,328,000,000   บาท

4. ค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 100,000,000      บาท

5. เงินส ารองส าหรับค่างานส่วนท่ีเพ่ิมตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 10,000,000       บาท

6. เงินส ารองส าหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 50,000,000       บาท

7. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภารกิจและ หรือนโยบายท่ีได้รับมอบจากรัฐบาล 3,953,409,100   บาท

8. เงินส ารองส าหรับภาระผูกพันท่ีค้างจ่ายตามกฎหมาย 1,651,031,500   บาท

9. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบ านาญของกรุงเทพมหานคร 220,000,000      บาท

10. เงินส ารองส าหรับจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร 2,902,992,000   บาท
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งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

(2) ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม 127,049,200      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 126,649,200      บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 31,409,100       บาท

2. ผลผลิตกิจการสภากรุงเทพมหานคร 95,240,100       บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 400,000           บาท

โครงการบูรณาการการบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในจังหวัดปริมณฑลท่ีเป็นพื นท่ีรอยต่อ

กับกรุงเทพมหานคร 400,000            บาท

(3) ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 71,534,800       บาท

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 71,534,800       บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 50,428,500       บาท

2. ผลผลิตบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 21,106,300       บาท

(4) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 192,062,300      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 190,490,500      บาท

1. ผลผลิตบริหารงานบุคคล 61,373,200       บาท

2. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 101,326,400      บาท

3. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 27,790,900       บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 1,571,800         บาท

1. โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ

ของกรุงเทพมหานคร 571,800            บาท

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร 1,000,000         บาท

(5) ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 956,859,800      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 815,468,600      บาท

1. ผลผลิตบริหารงานบุคคล 15,699,300       บาท

2. ผลผลิตพัฒนาบุคลากร 86,644,220       บาท

3. ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร 116,162,800      บาท
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4. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 405,362,000      บาท

5. ผลผลิตบริหารงานกลาง 120,941,050      บาท

6. ผลผลิตนิติการ 11,598,500       บาท

7. ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน 2,409,470         บาท

8. ผลผลิตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 3,914,800         บาท

9. ผลผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 17,636,950       บาท

10. ผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างเมือง 25,347,800       บาท

11. ผลผลิตปกครองท้องท่ี 5,251,800         บาท

12. ผลผลิตทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 4,499,910         บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 141,391,200      บาท

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ 32,804,800       บาท

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น า

ในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต 30,957,800       บาท

3. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

และนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7,355,900         บาท

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามแผนการตรวจสอบ

ประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว 114,200            บาท

5. โครงการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจ

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 22,969,500       บาท

6. โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์

การพัฒนากรุงเทพมหานคร 45,689,000       บาท

7. โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจ

ของเมืองในระดับนานาชาติ 1,500,000         บาท

(6) ส านักการแพทย์ รวม 4,584,994,600   บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 4,228,678,600   บาท

1. ผลผลิตพัฒนาบุคลากร 3,375,400         บาท

2. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 2,933,212,300   บาท

3. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 75,616,500       บาท
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4. ผลผลิตโรงพยาบาลกลาง 211,780,900      บาท

5. ผลผลิตโรงพยาบาลตากสิน 178,237,300      บาท

6. ผลผลิตโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 214,384,600      บาท

7. ผลผลิตโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ 

ชุตินฺธโร อุทิศ 62,894,300       บาท

8. ผลผลิตโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ 70,095,700       บาท

9. ผลผลิตโรงพยาบาลลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 36,224,400       บาท

10. ผลผลิตโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 89,815,100       บาท

11. ผลผลิตโรงพยาบาลสิรินธร 220,153,400      บาท

12. ผลผลิตโรงพยาบาลคลองสามวา 13,230,100       บาท

13. ผลผลิตโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 35,008,600       บาท

14. ผลผลิตโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 9,340,300         บาท

15. ผลผลิตบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 75,309,700       บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 356,316,000      บาท

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

โรงพยาบาลตากสิน 356,316,000      บาท

(7) ส านักอนามัย รวม 2,433,697,100   บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 2,400,488,300   บาท

1. ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร 2,170,800         บาท

2. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 1,616,321,600   บาท

3. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 376,199,500      บาท

4. ผลผลิตอนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ 5,234,500         บาท

5. ผลผลิตส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกัน

โรคไม่ติดต่อ 10,000             บาท

6. ผลผลิตระบาดวิทยาโรคติดต่อ 1,673,300         บาท

7. ผลผลิตสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกัน

โรคติดต่อ 9,231,000         บาท

8. ผลผลิตควบคุมพาหะและแหล่งน าโรค 8,634,700         บาท

9. ผลผลิตป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1,860,000         บาท



6

10. ผลผลิตควบคุมวัณโรค 1,906,300         บาท

11. ผลผลิตสุขาภิบาลอาหาร 1,098,400         บาท

12. ผลผลิตควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื อสัตว์ 4,325,200         บาท

13. ผลผลิตอนามัยส่ิงแวดล้อม 704,380            บาท

14. ผลผลิตควบคุมสารเคมีและวัสดุอันตราย 387,920            บาท

15. ผลผลิตควบคุมโรคในสัตว์ 11,850,500       บาท

16. ผลผลิตศูนย์ควบคุมสุนัข 22,728,300       บาท

17. ผลผลิตบริการสัตวแพทย์สาธารณสุข 3,916,300         บาท

18. ผลผลิตบ าบัดรักษาปฐมภูมิและฟ้ืนฟูสุขภาพ 1,422,500         บาท

19. ผลผลิตดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 3,973,600         บาท

20. ผลผลิตส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกัน

โรคในช่องปาก 1,830,100         บาท

21. ผลผลิตบริการบ าบัดรักษาทางทันตกรรม 8,627,400         บาท

22. ผลผลิตป้องกันการติดยาและสารเสพติด 715,600            บาท

23. ผลผลิตบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด 733,400            บาท

24. ผลผลิตฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด 3,668,300         บาท

25. ผลผลิตบริหารศูนย์สาธารณสุข 97,191,300       บาท

26. ผลผลิตเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 61,956,000       บาท

27. ผลผลิตเภสัชกรรม 116,957,200      บาท

28. ผลผลิตตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 31,254,100       บาท

29. ผลผลิตควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

การพยาบาล 365,000            บาท

30. ผลผลิตสงเคราะห์สาธารณสุข 3,541,100         บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 33,208,800       บาท

1. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื นท่ีกรุงเทพมหานคร 470,700            บาท

2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 20,789,900       บาท

3. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหาร

สู่มาตรฐาน Green Service 190,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 2,942,600         บาท
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5. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 2,180,200         บาท

6. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 912,200            บาท

7. โครงการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,778,800         บาท

8. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม

ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร 1,828,000         บาท

9. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ 2,116,400         บาท

(8) ส านักการศึกษา รวม 864,063,300      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 569,909,600      บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 189,952,400      บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 30,001,324       บาท

3. ผลผลิตบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 73,538,200       บาท

4. ผลผลิตพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 33,335,300       บาท

5. ผลผลิตสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

และโรงเรียน 243,082,376      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 294,153,700      บาท

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะประจ าสายงาน 676,000            บาท

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู

ตามสมรรถนะประจ าสายงาน 3,886,000         บาท

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน 3,886,000         บาท

4. โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการ

จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนในกลุ่ม

ท่ีมีความต้องการพิเศษ 221,000            บาท
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5. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่ม

ท่ีมีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม

สังกัดกรุงเทพมหานคร 1,891,900         บาท

6. โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 1,537,800         บาท

7. โครงการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 

ส าหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 874,000            บาท

8. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

เพ่ือการเรียนรู้ต่อเน่ือง 1,000,000         บาท

9. โครงการพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิต

ในยุคดิจิทัล 7,308,200         บาท

10. โครงการโรงเรียนสองภาษา 272,872,800      บาท

(9) ส านักการโยธา รวม 8,274,064,200   บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 7,822,400,300   บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 636,267,500      บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 125,894,902      บาท

3. ผลผลิตแผนท่ีและสารสนเทศท่ีดิน 15,945,830       บาท

4. ผลผลิตควบคุมอาคารและการก่อสร้าง 215,059,080      บาท

5. ผลผลิตพัฒนาโครงข่ายถนน 5,814,780,488   บาท

6. ผลผลิตบ ารุงรักษาโครงข่ายถนน 939,220,900      บาท

7. ผลผลิตสนับสนุนเคร่ืองจักรกล

และการก่อสร้าง 75,231,600       บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 451,663,900      บาท

1. โครงการน าเข้าข้อมูลอาคาร 9 ประเภท

ท่ีจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารในพื นท่ี 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล

อาคาร 36,311,400       บาท

2. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง

และกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 38,800,000       บาท
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3. โครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

กับถนนประชาช่ืน (ถนนหมายเลข 10) 224,575,500      บาท

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอด

วัดราชนัดดา 32,000,000       บาท

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอด

วัดราชบพิธ 32,000,000       บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์ราชการ 

กรุงเทพมหานคร (บางนา) 24,000,000       บาท

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนท่ี 1 5,920,000         บาท

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนท่ี 2 15,500,000       บาท

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนท่ี 3 15,350,000       บาท

10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนท่ี 4 8,900,000         บาท

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนท่ี 5 13,290,000       บาท

12. โครงการปรับปรุงทางเดินท่ีเช่ือมโยง

สู่ริมแม่น  าเจ้าพระยาในย่านตลาดน้อย 

ช่วงจากซอยศาลเจ้าโรงเกือกถึงศาลเจ้าโจวซือกง 

พื นท่ีเขตสัมพันธวงศ์ 5,017,000         บาท

(10) ส านักการระบายน้ า รวม 6,466,581,500   บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 4,599,030,450   บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 1,035,773,907   บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 15,540,300       บาท

3. ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน  า 388,943,730      บาท

4. ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน  า 925,428,600      บาท

5. ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน  า 594,684,135      บาท

6. ผลผลิตสารสนเทศเพ่ือการจัดการน  า 81,416,400       บาท
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7. ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล 183,800,480      บาท

8. ผลผลิตบ าบัดน  าเสีย 718,376,078      บาท

9. ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน  าท่วม 644,520,320      บาท

10. ผลผลิตจัดการคุณภาพน  า 10,546,500       บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 1,867,551,050   บาท

1. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน  าเสรีไทย 

ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั งท่ี 2) 45,300,000       บาท

2. โครงการก่อสร้างประตูระบายน  า

และประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ

ตอนคลองบางชัน (ครั งท่ี 2) 202,700,000      บาท

3. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย

และระบบบ าบัดน  าเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 212,077,210      บาท

4. โครงการจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย

และระบบบ าบัดน  าเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 903,240            บาท

5. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย 

(เพ่ิมเติม) พื นท่ีเขตห้วยขวาง 

เข้าโรงควบคุมคุณภาพน  าดินแดง 63,500,000       บาท

6. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสียเพ่ิมเติม

ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน 

เข้าโรงควบคุมคุณภาพน  าดินแดง 26,775,000       บาท

7. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย 

และระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี สัญญาท่ี 1 

งานก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี 

และสวนสาธารณะ 64,000,000       บาท

8. โครงการจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย 

และระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี สัญญาท่ี 1 

งานก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี 

และสวนสาธารณะ 1,700,000         บาท
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9. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย 

และระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี สัญญาท่ี 2 

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย

พื นท่ีส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วน

ของเขตตล่ิงชันและเขตบางกอกน้อย) 660,955,000      บาท

10. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย 

และระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี สัญญาท่ี 3 

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสียพื นท่ีส่วนใต้ 

(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 533,360,000      บาท

11. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน  าเสีย

โรงควบคุมคุณภาพน  าดินแดงท่ีได้รับผลกระทบ

จากโครงการรถไฟเช่ือมสามสนามบิน 36,728,600       บาท

12. โครงการจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย

และระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี สัญญาท่ี 2 

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย

พื นท่ีส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วน

ของเขตตล่ิงชันและเขตบางกอกน้อย) 10,864,000       บาท

13. โครงการจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย

และระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี สัญญาท่ี 3 

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสียพื นท่ีส่วนใต้ 

(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 8,688,000         บาท

(11) ส านักการคลัง รวม 3,052,486,000   บาท

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 3,052,486,000   บาท

1. ผลผลิตนโยบายการคลัง 6,778,300         บาท

2. ผลผลิตรายได้ 201,851,400      บาท

3. ผลผลิตการเงินและการคลัง 6,708,260         บาท

4. ผลผลิตการบัญชี 1,250,900         บาท

5. ผลผลิตจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 4,055,700         บาท

6. ผลผลิตบ าเหน็จบ านาญ 8,982,100         บาท
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7. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 2,684,965,000   บาท

8. ผลผลิตซ่อมบ ารุงยานพาหนะและ

เคร่ืองจักรกล 75,625,700       บาท

9. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 30,252,840       บาท

10. ผลผลิตส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ 1,296,000         บาท

11. ผลผลิตจัดการศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถโดยสาร

สาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะ 

และบริหารจัดการพื นท่ีให้สิทธิ 30,719,800       บาท

(12) ส านักเทศกิจ รวม 207,084,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 205,017,100      บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 128,877,600      บาท

2. ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 12,458,170       บาท

3. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 27,068,070       บาท

4. ผลผลิตตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 34,417,360       บาท

5. ผลผลิตสอบสวนด าเนินคดี 1,648,200         บาท

6. ผลผลิตบังคับใช้กฎหมายอาคาร 547,700            บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 2,067,500         บาท

1. โครงการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 311,900            บาท

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ

ระดับควบคุมส่ังการ 1,064,200         บาท

3. โครงการพัฒนาเทศกิจสู่เส้นทาง

การเป็นครูฝึกเทศกิจต้นแบบ 511,000            บาท

4. โครงการฝึกอบรมการด าเนินกระบวนพิจารณา

คดีปกครอง กรณีออกค าส่ังทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 180,400            บาท
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(13) ส านักการจราจรและขนส่ง รวม 3,126,273,600   บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 3,069,766,600   บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 95,249,840       บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 74,630,280       บาท

3. ผลผลิตโครงข่ายการจราจร 1,647,800,880   บาท

4. ผลผลิตจัดการศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถโดยสาร

สาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะ 

และบริหารจัดการพื นท่ีให้สิทธิ 40,183,700       บาท

5. ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,211,901,900   บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 56,507,000       บาท

1. โครงการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร 10,000,000       บาท

2. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ 600,000            บาท

ด้านการจราจรในเด็ก

3. โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐาน

นานาชาติ (irap) 25,300,000       บาท

4. โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือ

ในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะท่ี 2 15,607,000       บาท

5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการ

ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 5,000,000         บาท

(14) ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 196,524,000      บาท

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 196,524,000      บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 3,684,740         บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 62,560,760       บาท

3. ผลผลิตป้องกันสาธารณภัย 57,570,800       บาท

4. ผลผลิตอ านวยการและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 48,492,500       บาท

5. ผลผลิตปฏิบัติการระงับเหตุ 24,215,200       บาท
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(15) ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม 85,675,900       บาท

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 85,675,900       บาท

1. ผลผลิตงบประมาณ 10,798,200       บาท

2. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 67,516,400       บาท

3. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 7,361,300         บาท

(16) ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวม 812,092,800      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 613,562,500      บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 116,056,100      บาท

2. ผลผลิตยุทธศาสตร์และการประเมินผล 2,675,700         บาท

3. ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 487,609,050      บาท

4. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 7,221,650         บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 198,530,300      บาท

1. โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Data Analysis) ทางเศรษฐกิจ

ของกรุงเทพมหานคร 630,400            บาท

2. โครงการจ้างท่ีปรึกษาแผนแม่บท (Road Map) 

การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤต 7,311,300         บาท

3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทาง

การติดตามและประเมินผลความส าเร็จ

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของกรุงเทพมหานคร 4,020,900         บาท

4. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาต

ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 28,925,000       บาท

5. โครงการจัดท าระบบการวางแผนทรัพยากร

องค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) 115,005,500      บาท

6. โครงการจัดซ้ือและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจสอบ

จัดท ามาตรฐานและรายงานช่องโหว่

ของโปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร 5,478,400         บาท
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7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์

เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ

บริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 2,310,000         บาท

8. โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศ

ส าหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 13,100,000       บาท

9. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

(Desktop Management) 11,548,800       บาท

10. โครงการจัดหาระบบบริการส่งข้อความสั น 

(SMS : Short Message Service) ส าหรับ

โปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร 1,500,000         บาท

11. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่ือสาร

ภายในของส านัก 8,700,000         บาท

(17) ส านักส่ิงแวดล้อม รวม 5,779,199,100   บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 5,643,861,656   บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 932,133,300      บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 141,449,712      บาท

3. ผลผลิตการรักษาความสะอาด 70,165,900       บาท

4. ผลผลิตจัดการมูลฝอย 350,278,014      บาท

5. ผลผลิตก าจัดมูลฝอยท่ัวไป

และมูลฝอยจากการก่อสร้าง 1,647,541,900   บาท

6. ผลผลิตจัดการมูลฝอยติดเชื อ 

และมูลฝอยอันตราย 190,474,200      บาท

7. ผลผลิตจัดการส่ิงปฏิกูล 251,124,100      บาท

8. ผลผลิตจัดการยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 

ด้านการจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,308,740,700   บาท

9. ผลผลิตควบคุมแหล่งก่อมลพิษ 7,008,900         บาท

10. ผลผลิตเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง 3,348,300         บาท

11. ผลผลิตบริการสวนสาธารณะและอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 740,286,630      บาท

12. ผลผลิตดูแลชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน 1,310,000         บาท
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ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 135,337,444      บาท

1. โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ช่ัวโมงเพ่ือลดโลกร้อน 1,000,000         บาท

2. โครงการรณรงค์วันส่ิงแวดล้อมโลก 1,000,000         บาท

3. โครงการส านักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร 

(Bangkok Green Office) 260,200            บาท

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอย

ท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 434,800            บาท

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอย

ท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 460,000            บาท

6. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบ

และซ่อมบ ารุงเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ

และระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ 132,182,444      บาท

(18) ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว รวม 1,330,560,000   บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 1,225,959,800   บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 305,947,430      บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 107,667,100      บาท

3. ผลผลิตส่งเสริมการท่องเท่ียว 13,042,300       บาท

4. ผลผลิตพัฒนาบริการและแหล่งท่องเท่ียว 4,728,180         บาท

5. ผลผลิตส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 15,879,510       บาท

6. ผลผลิตหอศิลป์กรุงเทพมหานคร 29,020,600       บาท

7. ผลผลิตสังคีตกรุงเทพมหานคร 32,277,830       บาท

8. ผลผลิตส่งเสริมกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 111,545,290      บาท

9. ผลผลิตสอนนันทนาการและกีฬาเพ่ือสุขภาพ 13,575,450       บาท

10. ผลผลิตศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา 404,537,060      บาท

11. ผลผลิตส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน 

และประชาชน 8,910,420         บาท

12. ผลผลิตส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 178,828,630      บาท
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ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 104,600,200      บาท

1. โครงการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์

การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 2,500,000         บาท

2. โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว

ในต่างประเทศ (Roadshows/Trade shows) 11,555,100       บาท

3. โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ

นานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานคร

ในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน 8,300,000         บาท

4. โครงการจัดกิจกรรมท่องเท่ียววัฒนธรรม

น าความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร 354,000            บาท

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเท่ียว

ของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมืออาชีพ 209,200            บาท

6. โครงการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี

กรุงเทพมหานคร 1,349,000         บาท

7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือกลุ่มเปราะบาง 20,700,000       บาท

8. โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 15,233,200       บาท

9. โครงการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่กีฬา

เพ่ืออาชีพ 3,871,000         บาท

10. โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพ่ือมวลชน 1,687,000         บาท

11. โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม

ในศูนย์เยาวชน 32,729,100       บาท

12. โครงการส่งเสริมกีฬาขั นพื นฐาน 1,964,000         บาท

13. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 2,000,000         บาท

14. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2,148,600         บาท

(19) ส านักพัฒนาสังคม รวม 395,677,000      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 371,135,000      บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 172,109,650      บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 14,343,790       บาท

3. ผลผลิตฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน 125,726,050      บาท
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4. ผลผลิตส่งเสริมการเกษตร 2,640,900         บาท

5. ผลผลิตพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ 549,600            บาท

6. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน 37,881,210       บาท

7. ผลผลิตสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 15,905,900       บาท

8. ผลผลิตบ้านพักและศูนย์บริการผู้สูงอายุ 1,977,900         บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 24,542,000       บาท

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 161,600            บาท

2. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี

ด้านการเกษตร 121,200            บาท

3. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 80,000             บาท

4. โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี

ในกรุงเทพมหานคร 128,000            บาท

5. โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 6,000,000         บาท

6. โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000         บาท

7. โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 

(Bangkok Brand) 2023 12,000,000       บาท

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์

กรุงเทพมหานคร 358,600            บาท

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานคร 533,000            บาท

10. โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว

และผู้ด้อยโอกาส 959,600            บาท

(20) ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง รวม 178,628,900      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 148,712,900      บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 100,545,200      บาท

2. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 8,003,600         บาท

3. ผลผลิตวางผังเมือง 2,851,200         บาท

4. ผลผลิตพัฒนาและฟ้ืนฟูพื นท่ี 26,849,570       บาท
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5. ผลผลิตควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 528,330            บาท

6. ผลผลิตแผนท่ีและสารสนเทศท่ีดิน 9,935,000         บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 29,916,000       บาท

1. โครงการจัดท ามาตรการโอนสิทธิการพัฒนา

ของอาคารประวัติศาสตร์หรืออาคาร

อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร 15,000,000       บาท

2. โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง

และพื นท่ีต่อเน่ือง 14,916,000       บาท

(21) ส านักงานเขตพระนคร รวม 417,350,100      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 416,791,000      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,198,500         บาท

2. งานปกครอง 457,600            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,002,210         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,003,540         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,017,140         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 42,898,690       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,743,600         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 3,634,500         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 11,149,100       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 26,040,600       บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 715,400            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,399,060         บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,094,000         บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,701,010         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,763,740         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 8,509,900         บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 404,500            บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 769,800            บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 65,600             บาท
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20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 6,086,210         บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 24,784,600       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 268,351,700      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 559,100           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 47,800             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 246,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 40,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 124,800            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(22) ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวม 240,571,800      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 239,253,900      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 5,156,980         บาท

2. งานปกครอง 352,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 792,900            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 608,000            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,928,200         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 16,593,120       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 692,400            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 3,583,000         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,285,100         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 6,334,500         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 616,200            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,588,580         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 300,000            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 3,607,700         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 1,301,800         บาท
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16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,600,220         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 7,172,700         บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 460,200            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 967,800            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 46,200             บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 313,700            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 12,775,700       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 168,176,900      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 1,317,900         บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 36,100             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 1,099,000         บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 82,800             บาท

4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(23) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ รวม 189,902,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 189,586,600      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 4,247,960         บาท

2. งานปกครอง 2,697,700         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 829,400            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 867,100            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 773,590            บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 8,840,300         บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 544,900            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 6,249,700         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 2,161,300         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,842,650         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 1,374,200         บาท
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12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,325,300         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 53,900             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 3,910,400         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 1,378,000         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,936,500         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 10,483,200       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 383,000            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 381,100            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 372,200            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 2,459,500         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 6,084,700         บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 127,390,000      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 316,100           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 51,700             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 53,500             บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 110,900            บาท

4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(24) ส านักงานเขตบางรัก รวม 231,267,100      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 230,898,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 3,439,600         บาท

2. งานปกครอง 2,120,510         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,093,400         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 746,340            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,428,700         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 12,119,800       บาท
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7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 651,700            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 14,210,200       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 3,505,400         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,426,420         บาท

11. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,437,510         บาท

12. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,007,200         บาท

13. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 1,315,000         บาท

14. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,049,700         บาท

15. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 7,462,200         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 357,200            บาท

17. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,422,610         บาท

18. งานป้องกันและควบคุมโรค 199,100            บาท

19. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,222,900         บาท

20. งานงบประมาณโรงเรียน 15,830,110       บาท

21. งานรายจ่ายบุคลากร 150,853,200      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 368,300           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 33,500             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 110,000            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 124,800            บาท

4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(25) ส านักงานเขตปทุมวัน รวม 368,161,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 367,626,100      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 57,890,020       บาท

2. งานปกครอง 682,820            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 2,231,810         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 681,500            บาท
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5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 786,700            บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 13,561,800       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,736,500         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 22,283,500       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 7,413,400         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,792,740         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 198,600            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,470,500         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 117,200            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 6,390,700         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 1,086,600         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,474,500         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 20,889,050       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 435,200            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 951,400            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 80,500             บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 489,230            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 31,930,230       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 189,051,600      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 535,500           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 35,800             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 206,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 40,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 153,700            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท
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(26) ส านักงานเขตยานนาวา รวม 276,513,500      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 275,804,500      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,422,630         บาท

2. งานปกครอง 467,120            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,739,070         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 748,200            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,903,800         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 28,483,700       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 418,100            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 3,324,900         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,406,700         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,139,310         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 388,800            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,350,830         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 12,500             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,146,300         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 1,625,000         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,144,900         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 13,176,100       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 568,390            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 755,500            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 213,800            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 421,300            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 29,048,750       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 169,898,800      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 709,000           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 49,200             บาท
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2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 390,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 40,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 129,800            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(27) ส านักงานเขตดุสิต รวม 366,212,100      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 365,426,200      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 17,849,300       บาท

2. งานปกครอง 622,300            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,875,400         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 983,150            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,133,400         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 20,414,500       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,724,500         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 17,092,300       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,116,500         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 7,402,900         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 321,500            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,308,000         บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,287,700         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 2,550,700         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 6,111,100         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 11,695,200       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 1,403,400         บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 165,100            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 144,800            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 8,782,900         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 28,797,550       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 225,644,000      บาท
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ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 785,900           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 105,100            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 253,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 200,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 127,800            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(28) ส านักงานเขตพญาไท รวม 292,258,100      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 291,447,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 11,918,000       บาท

2. งานปกครอง 463,300            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 989,900            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 723,200            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,330,500         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 14,357,900       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,899,000         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 17,497,700       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 7,340,200         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,723,670         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 566,110            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,303,500         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 200,000            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 3,855,700         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 7,547,000         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 4,267,200         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 13,252,700       บาท
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18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 84,600             บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 964,000            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 287,300            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 730,020            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 6,415,300         บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 190,731,000      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 810,300           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 41,500             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 276,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 280,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 112,800            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(29) ส านักงานเขตห้วยขวาง รวม 326,282,200      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 325,940,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 10,798,100       บาท

2. งานปกครอง 393,900            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,242,710         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 764,400            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 4,678,900         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 13,408,520       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,226,400         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 21,214,400       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 14,159,100       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,791,130         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 608,700            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,438,300         บาท
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13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 15,000             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 5,814,800         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 6,810,700         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,293,800         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 12,694,400       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 308,900            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,027,600         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 236,800            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 431,000            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 28,476,500       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 194,106,240      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 341,900           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 37,100             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 65,000             บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 40,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 99,800             บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(30) ส านักงานเขตพระโขนง รวม 249,406,400      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 248,859,400      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,355,670         บาท

2. งานปกครอง 760,830            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,570,930         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,037,710         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,356,650         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 9,293,900         บาท
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7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 851,500            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 13,687,500       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,531,300         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 2,936,900         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 410,000            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,386,010         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 403,900            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 3,254,200         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,500,200         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,672,880         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 20,664,000       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 410,710            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 832,200            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 388,700            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 376,400            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 21,414,110       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 148,763,200      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 547,000           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 73,600             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 172,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 120,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 80,900             บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท
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(31) ส านักงานเขตบางกะปิ รวม 448,938,900      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 448,417,200      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 10,250,500       บาท

2. งานปกครอง 416,100            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,434,900         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,053,900         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 3,090,400         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 32,953,400       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 776,000            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 7,206,900         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 10,770,000       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,679,300         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 10,000             บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,385,400         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 200,000            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 6,618,200         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 4,931,900         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 3,723,900         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 22,980,300       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 431,100            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 999,400            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 93,500             บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,252,100         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 104,249,900      บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 227,910,100      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 521,700           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 56,400             บาท



32

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 187,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 97,800             บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(32) ส านักงานเขตบางเขน รวม 380,785,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 380,124,000      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 11,808,000       บาท

2. งานปกครอง 1,175,930         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,997,900         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 726,510            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 3,917,600         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 14,049,630       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,049,200         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 27,558,000       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,938,700         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,987,600         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 578,800            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,345,200         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 31,700             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 6,963,800         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 23,187,100       บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,502,710         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 19,605,600       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 194,700            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,481,400         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 302,400            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 569,920            บาท
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22. งานงบประมาณโรงเรียน 48,776,900       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 203,374,700      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 661,700           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 131,400            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 127,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 200,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 102,800            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(33) ส านักงานเขตมีนบุรี รวม 428,982,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 427,635,100      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,224,400         บาท

2. งานปกครอง 416,100            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,364,000         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 862,500            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,921,700         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 24,428,000       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,014,900         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 7,531,000         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 7,293,400         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,853,200         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 600,700            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,345,000         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 1,300               บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 22,415,000       บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 7,871,600         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,679,000         บาท
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17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 59,037,200       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 531,200            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 985,900            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 210,700            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,103,900         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 87,296,800       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 188,647,600      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 1,347,600         บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 114,700            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 522,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 520,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 90,900             บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(34) ส านักงานเขตลาดกระบัง รวม 548,625,200      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 548,090,000      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 9,681,200         บาท

2. งานปกครอง 393,500            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,783,700         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 901,900            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,941,400         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 17,466,900       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,255,600         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 23,776,600       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 10,636,000       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,526,900         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 755,300            บาท
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12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 5,614,200         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 100,000            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,761,700         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 10,108,400       บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 6,951,100         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 38,028,800       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 757,900            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 363,100            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 212,900            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,239,400         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 147,096,900      บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 258,736,600      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 535,200           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 83,900             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 58,500             บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 160,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 132,800            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(35) ส านักงานเขตหนองจอก รวม 552,561,400      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 551,875,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 12,123,900       บาท

2. งานปกครอง 403,400            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 909,200            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,140,900         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,265,500         บาท
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6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 14,356,000       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 870,100            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 5,236,300         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 11,859,400       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,975,100         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 164,200            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,034,000         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 10,800             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 18,501,900       บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 4,231,000         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,496,200         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 66,873,300       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 158,100            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,058,800         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 551,000            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 2,385,300         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 174,430,500      บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 224,840,400      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 686,100           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 208,200            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 102,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 200,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 75,900             บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท
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(36) ส านักงานเขตธนบุรี รวม 368,577,900      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 368,171,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 9,669,600         บาท

2. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,091,700         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 952,500            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,225,700         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 17,333,300       บาท

6. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,105,700         บาท

7. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 12,540,900       บาท

8. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 6,213,400         บาท

9. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 6,103,000         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,762,800         บาท

11. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 5,730,000         บาท

12. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 2,771,700         บาท

13. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,676,800         บาท

14. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 15,444,200       บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 341,000            บาท

16. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 985,900            บาท

17. งานป้องกันและควบคุมโรค 266,200            บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 482,100            บาท

19. งานงบประมาณโรงเรียน 49,081,200       บาท

20. งานรายจ่ายบุคลากร 231,393,600      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 406,600           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 90,200             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 130,500            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900             บาท

4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท
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(37) ส านักงานเขตคลองสาน รวม 297,660,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 296,369,700      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 5,111,300         บาท

2. งานปกครอง 1,509,500         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,844,800         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 853,300            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,116,100         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 1,734,900         บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 7,398,700         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 22,243,600       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,616,000         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 1,231,100         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 4,297,900         บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,264,500         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 99,700             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,898,440         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 4,348,900         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 405,100            บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 11,371,700       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 161,200            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,078,600         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 207,800            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 281,460            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 43,144,840       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 176,150,260      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 1,290,900         บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 86,100             บาท
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2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 907,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 117,800            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(38) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ รวม 239,277,100      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 238,542,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,457,210         บาท

2. งานปกครอง 2,758,210         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 894,800            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 902,320            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 3,703,130         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 11,560,320       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,135,300         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 7,000,100         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,552,300         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,397,320         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 554,200            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,318,610         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 1,300               บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,336,300         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 5,589,800         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,617,530         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 7,041,700         บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 557,400            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 985,900            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 102,500            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 427,900            บาท
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22. งานงบประมาณโรงเรียน 18,465,000       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 153,183,650      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 734,300           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 58,900             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 464,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 40,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 70,900             บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(39) ส านักงานเขตบางกอกน้อย รวม 364,203,900      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 363,584,100      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 16,103,320       บาท

2. งานปกครอง 410,870            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,210,900         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 791,940            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 955,300            บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 14,555,400       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 793,100            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 20,145,000       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 6,361,800         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 6,278,600         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 849,200            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,245,300         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 6,400               บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,881,600         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 2,750,400         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 5,237,200         บาท
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17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 28,662,100       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 220,420            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,576,400         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 332,400            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 956,700            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 43,250,370       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 206,009,380      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 619,800           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 67,000             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 303,000            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 149,800            บาท

4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(40) ส านักงานเขตตล่ิงชัน รวม 339,581,400      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 338,396,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,904,500         บาท

2. งานปกครอง 416,100            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,125,400         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,048,300         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,280,500         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 15,778,500       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,670,600         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 6,556,100         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 25,001,300       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,270,500         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 850,000            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,854,200         บาท
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13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 8,066,100         บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,831,400         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,362,000         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 16,210,300       บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 1,161,200         บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 165,100            บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 141,200            บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 898,100            บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 54,386,500       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 182,418,900      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 1,184,600         บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 105,200            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 793,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 105,900            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(41) ส านักงานเขตภาษีเจริญ รวม 350,186,200      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 349,442,400      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 6,174,000         บาท

2. งานปกครอง 352,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 2,094,200         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,046,460         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 3,099,630         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 12,403,420       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 580,500            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 15,947,300       บาท



43

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,237,700         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,145,100         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 290,100            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,731,320         บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 7,512,500         บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 5,188,400         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,428,560         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 13,460,700       บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 468,450            บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,025,500         บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 402,200            บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 642,900            บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 73,316,070       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 192,895,390      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 743,800           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 118,400            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 439,500            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900             บาท

4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(42) ส านักงานเขตหนองแขม รวม 394,195,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 393,712,700      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 10,403,460       บาท

2. งานปกครอง 1,084,700         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,879,900         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 956,320            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,205,700         บาท
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6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 19,831,400       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 718,400            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 4,335,600         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 6,613,600         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,069,500         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 184,900            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,510,900         บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 9,840,800         บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 5,600,200         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,696,400         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 47,525,700       บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 1,504,420         บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 165,100            บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 469,500            บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 897,100            บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 80,065,900       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 192,153,200      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 482,900           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 108,500            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 193,500            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 80,900             บาท

4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(43) ส านักงานเขตบางขุนเทียน รวม 498,278,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 497,514,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,527,000         บาท

2. งานปกครอง 406,000            บาท



45

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 2,074,000         บาท
4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,077,200         บาท
5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 3,001,300         บาท
6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 16,987,500       บาท
7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,112,000         บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 23,482,020       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 8,448,200         บาท
10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,392,800         บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 362,600            บาท
12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,524,800         บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 20,800             บาท
14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 18,964,800       บาท
15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 10,938,600       บาท
16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 3,529,300         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 21,732,900       บาท
18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 1,726,900         บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 959,500            บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค 192,100            บาท
21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,490,700         บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน 133,308,100      บาท
23. งานรายจ่ายบุคลากร 234,255,680      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 763,900           บาท
1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
และสารเสพติด 93,000             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
และคนพิการ 210,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 240,000            บาท
4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 120,900            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท
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(44) ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ รวม 293,458,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 292,795,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 12,531,240       บาท

2. งานปกครอง 25,000             บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 931,000            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 915,330            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,009,260         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 21,346,000       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 497,700            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 3,603,900         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,411,300         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,356,320         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 78,200             บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,483,700         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 21,000             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 6,367,800         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,421,300         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,573,440         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 9,978,800         บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 640,610            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 795,100            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 130,500            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 640,500            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 48,012,100       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 168,025,700      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 662,800           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 52,900             บาท
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2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 439,000            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 70,900             บาท

4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(45) ส านักงานเขตดอนเมือง รวม 370,012,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 369,034,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 12,350,940       บาท

2. งานปกครอง 401,400            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,066,200         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 941,070            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,622,820         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 25,876,600       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 760,600            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 5,015,200         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 6,262,400         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,445,700         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 19,600             บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,919,500         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 76,000             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 8,903,000         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,948,000         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,740,950         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 25,520,000       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 262,010            บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,007,700         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 582,700            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 636,300            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 66,950,610       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 197,725,500      บาท
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ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 977,900           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 218,600            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 96,500             บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 480,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 82,800             บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(46) ส านักงานเขตจตุจักร รวม 495,825,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 494,987,500      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 9,493,100         บาท

2. งานปกครอง 352,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 2,608,500         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,369,300         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 5,321,730         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 25,089,150       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 3,350,000         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 39,317,800       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 9,245,900         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 6,667,900         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 193,000            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,560,800         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 6,900               บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 13,784,400       บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 6,525,800         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,825,490         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 19,753,600       บาท
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18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 525,030            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,125,300         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 389,400            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 955,300            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 65,570,200       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 278,956,900      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 838,100           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 122,300            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 259,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 240,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 116,800            บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(47) ส านักงานเขตลาดพร้าว รวม 342,747,900      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 342,233,030      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 9,551,930         บาท

2. งานปกครอง 393,500            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 2,694,000         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,225,830         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,385,700         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 16,874,750       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,872,400         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 18,811,310       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 12,238,500       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,363,530         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 583,400            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,532,540         บาท
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13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 7,100               บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 5,414,660         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,190,600         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,597,160         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 14,301,020       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 745,200            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 882,400            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 118,100            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 958,360            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 54,225,940       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 187,265,100      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 514,870           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 94,570             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 107,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 120,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 92,800             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(48) ส านักงานเขตบึงกุ่ม รวม 331,776,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 331,273,900      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 9,656,000         บาท

2. งานปกครอง 792,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,091,400         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 753,700            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,895,100         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 15,072,100       บาท
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7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,598,800         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 5,132,900         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 13,540,200       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,245,400         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 143,100            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 5,376,500         บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 3,000,000         บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 6,903,700         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,628,200         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 24,869,900       บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 484,200            บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 935,500            บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 121,300            บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 10,317,900       บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 56,325,800       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 166,390,200      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 502,800           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 108,900            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 143,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 70,900             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(49) ส านักงานเขตสาทร รวม 249,968,200      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 249,537,900      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 8,924,110         บาท

2. งานปกครอง 830,880            บาท
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3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,305,620         บาท
4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 618,110            บาท
5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 971,100            บาท
6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 13,511,420       บาท
7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,437,700         บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 18,751,400       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,154,300         บาท
10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,144,220         บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 231,800            บาท
12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,143,010         บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 133,300            บาท
14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 3,975,700         บาท
15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,168,800         บาท
16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 4,490,000         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 10,706,700       บาท
18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 1,630,630         บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 177,700            บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค 137,300            บาท
21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 2,399,400         บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน 6,418,300         บาท
23. งานรายจ่ายบุคลากร 158,276,400      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 430,300           บาท
1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
และสารเสพติด 54,000             บาท

2. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท
3. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
และคนพิการ 108,500            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 87,800             บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท
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(50) ส านักงานเขตบางคอแหลม รวม 293,841,300      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 293,188,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 15,883,000       บาท

2. งานปกครอง 416,100            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,099,300         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 735,200            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,148,500         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 11,367,600       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 424,200            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 17,307,400       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,520,500         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,707,700         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 249,600            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,372,000         บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,225,700         บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 1,913,500         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 16,929,200       บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 17,863,400       บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 839,400            บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,025,500         บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 95,500             บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 809,100            บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 35,504,800       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 154,751,100      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 653,000           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 74,600             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 252,500            บาท



54

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 120,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 105,900            บาท

5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(51) ส านักงานเขตบางซ่ือ รวม 299,844,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 299,529,400      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 8,264,470         บาท

2. งานปกครอง 431,600            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,686,710         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 867,070            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,976,400         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 14,009,030       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 715,400            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 18,742,600       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,773,400         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,399,000         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 147,300            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 5,943,380         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 80,000             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 514,510            บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 2,376,000         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 6,537,710         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 12,277,100       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 316,400            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,019,200         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 355,700            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 596,120            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 33,116,700       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 178,383,600      บาท
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ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 315,200           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 111,800            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 22,500             บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 80,900             บาท
4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(52) ส านักงานเขตราชเทวี รวม 313,468,200      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 312,942,400      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 2,582,330         บาท

2. งานปกครอง 6,006,400         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,835,000         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 8,772,100         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,485,800         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 33,038,890       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,087,100         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 5,430,100         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 13,040,900       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 6,330,640         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 709,300            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,757,420         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 200,000            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 3,988,600         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 1,809,500         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,397,200         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 16,712,100       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 1,420,520         บาท
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19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 165,100            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 78,800             บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,013,600         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 20,251,100       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 182,829,900      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 525,800           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 62,500             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 103,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 160,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 99,800             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(53) ส านักงานเขตคลองเตย รวม 348,985,200      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 348,319,000      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 10,018,500       บาท

2. งานปกครอง 1,152,100         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 2,102,600         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 945,700            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,764,900         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 17,574,200       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 851,000            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 25,183,500       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 6,843,900         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,411,400         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 506,200            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 4,561,800         บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 1,477,900         บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 2,974,800         บาท
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15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,738,600         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 39,219,500       บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 484,500            บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,011,100         บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 286,200            บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 277,100            บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 25,069,500       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 198,864,000      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 666,200           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 129,900            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 226,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 129,800            บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(54) ส านักงานเขตประเวศ รวม 458,198,500      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 457,407,400      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 11,826,100       บาท

2. งานปกครอง 646,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 2,400,300         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,160,800         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,946,600         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 14,925,000       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,157,500         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 20,012,600       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 8,995,700         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,987,620         บาท
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11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 453,380            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,244,600         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 43,400             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 25,549,000       บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 5,814,500         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,938,660         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 23,920,140       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 502,320            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,417,610         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 213,370            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,246,100         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 111,477,400      บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 214,528,700      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 791,100           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 121,300            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 292,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 160,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 117,800            บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(55) ส านักงานเขตบางพลัด รวม 293,200,400      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 292,766,400      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,016,800         บาท

2. งานปกครอง 737,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,058,700         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,248,500         บาท
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5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,075,500         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 25,644,900       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 627,700            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 2,679,700         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,774,700         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 4,440,700         บาท

11. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,533,100         บาท

12. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 22,800             บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 4,160,600         บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 2,757,990         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,451,480         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 25,001,520       บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 251,100            บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,022,500         บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 287,300            บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,600,740         บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 36,649,860       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 165,723,210      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 434,000           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 75,100             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 93,000             บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท



60

(56) ส านักงานเขตจอมทอง รวม 386,308,300      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 385,892,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 8,774,740         บาท

2. งานปกครอง 393,500            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,694,110         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,161,000         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,775,810         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 16,922,900       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 2,662,000         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 17,340,840       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 6,750,700         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 1,912,110         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 4,705,800         บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,464,500         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 173,300            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 7,756,700         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 6,987,800         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,547,740         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 14,900,290       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 470,200            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,024,900         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 330,300            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 778,740            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 65,328,520       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 220,036,300      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 415,500           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 108,600            บาท
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2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 191,000            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900             บาท
4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 30,000             บาท

(57) ส านักงานเขตดินแดง รวม 342,924,800      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 342,391,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,203,500         บาท
2. งานปกครอง 513,000            บาท
3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,257,900         บาท
4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 775,100            บาท
5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,275,000         บาท
6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 13,632,600       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,834,300         บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 23,830,400       บาท
9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,956,100         บาท
10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,390,600         บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 26,000             บาท
12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,288,700         บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 65,000             บาท
14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 8,490,200         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,721,700         บาท
16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,207,900         บาท
17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 12,641,600       บาท
18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 429,000            บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 985,900            บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค 233,700            บาท
21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 461,900            บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน 49,106,000       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 202,065,200      บาท
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ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 533,500           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 52,200             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 288,500            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 92,800             บาท
4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(58) ส านักงานเขตสวนหลวง รวม 367,604,900      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 366,810,100      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 10,612,170       บาท

2. งานปกครอง 352,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,308,800         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,269,100         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 3,325,100         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 15,345,400       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,155,800         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 16,948,900       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,616,200         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,544,400         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 697,900            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,464,400         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 3,900               บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 5,745,600         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,720,600         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,326,400         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 29,612,100       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 465,700            บาท
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19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,462,900         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 147,300            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 681,600            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 58,136,200       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 201,867,630      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 794,800           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 118,500            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 278,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 200,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 97,800             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(59) ส านักงานเขตวัฒนา รวม 331,516,100      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 330,873,100      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 17,331,900       บาท

2. งานปกครอง 117,700            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,085,200         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 948,600            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 5,958,300         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 34,355,400       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 418,200            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 7,573,400         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,641,800         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,227,200         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 225,000            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,467,400         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 148,000            บาท
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14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 7,681,500         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 2,106,100         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,619,800         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 7,579,400         บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 1,385,500         บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 985,900            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 62,500             บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 960,500            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 40,730,400       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 188,263,400      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 643,000           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 63,800             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 225,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 120,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 133,700            บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(60) ส านักงานเขตบางแค รวม 422,225,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 421,675,000      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 9,190,790         บาท

2. งานปกครอง 352,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 2,141,310         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,202,340         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,518,800         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 14,535,100       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,172,500         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 28,139,100       บาท
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9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 15,349,500       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 5,521,700         บาท

11. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 4,770,200         บาท

12. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 277,200            บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 11,401,500       บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,764,800         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 3,719,300         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 7,779,300         บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 509,200            บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,457,500         บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 153,900            บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,025,500         บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 87,796,700       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 218,896,760      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 550,700           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 95,900             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 257,000            บาท

3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 97,800             บาท
4. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(61) ส านักงานเขตหลักส่ี รวม 326,216,100      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 325,463,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 9,105,080         บาท

2. งานปกครอง 393,500            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,530,700         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 847,070            บาท
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5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,998,700         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 24,451,000       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 942,900            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 5,516,700         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,632,000         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,138,510         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 127,400            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,881,300         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 3,091,000         บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 8,903,900         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 6,228,300         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,190,800         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 21,407,630       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 654,230            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,040,000         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 256,100            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 562,620            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 47,381,360       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 179,182,500      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 752,800           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 161,400            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 250,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 160,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 80,900             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท
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(62) ส านักงานเขตสายไหม รวม 382,963,300      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 382,026,100      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,760,810         บาท

2. งานปกครอง 481,100            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,960,300         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,087,720         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,134,950         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 12,861,110       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 653,700            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 17,840,900       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 6,784,100         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,135,200         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 976,100            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,274,050         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 84,400             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 15,108,700       บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 6,760,800         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,840,350         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 26,883,700       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 386,600            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 935,500            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 299,000            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,183,010         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 98,012,100       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 172,581,900      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 937,200           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 190,900            บาท
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2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 183,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 360,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 102,800            บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(63) ส านักงานเขตคันนายาว รวม 272,905,200      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 272,177,900      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 9,715,700         บาท

2. งานปกครอง 352,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,901,500         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 962,100            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,993,900         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 21,686,800       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 772,300            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 7,132,900         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 9,105,300         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 2,565,400         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 2,102,100         บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,198,200         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 50,000             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 14,072,400       บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,462,300         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,377,300         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 14,136,500       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 577,400            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 1,457,500         บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 178,500            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 454,800            บาท
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22. งานงบประมาณโรงเรียน 17,451,200       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 157,471,800      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 727,300           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 113,000            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 351,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 82,800             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(64) ส านักงานเขตสะพานสูง รวม 298,943,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 298,316,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 2,651,500         บาท

2. งานปกครอง 3,755,900         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 761,600            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 881,300            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 3,440,600         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 350,400            บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 10,086,300       บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 10,603,800       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 7,769,300         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 618,100            บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 2,692,100         บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,362,100         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 72,700             บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 6,600,000         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 10,049,200       บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,488,600         บาท
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17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 47,477,900       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 340,000            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 555,100            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 120,500            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 552,200            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 42,402,700       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 143,684,400      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 627,300           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 90,900             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 205,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 160,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 70,900             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(65) ส านักงานเขตวังทองหลาง รวม 270,702,800      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 270,001,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 890,400            บาท

2. งานปกครอง 11,099,740       บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,195,200         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 843,390            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 1,318,130         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 14,999,500       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 824,300            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 21,082,500       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 5,104,100         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,317,910         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 263,700            บาท
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12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,658,160         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 250,000            บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 11,246,900       บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 4,730,500         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,547,800         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 14,111,800       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 517,100            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 636,700            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 295,600            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 369,000            บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 11,298,470       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 162,400,400      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 701,500           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 58,700             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 365,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 97,800             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(66) ส านักงานเขตคลองสามวา รวม 436,119,000      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 435,244,800      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 8,440,600         บาท

2. งานปกครอง 1,491,100         บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 966,000            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,162,000         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,724,800         บาท
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6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 18,288,000       บาท

7. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 10,333,500       บาท

8. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 17,730,600       บาท

9. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,391,700         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,821,700         บาท

11. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 450,000            บาท

12. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 17,808,000       บาท

13. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 6,613,600         บาท

14. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 12,391,500       บาท

15. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 14,684,100       บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 537,300            บาท

17. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 420,700            บาท

18. งานป้องกันและควบคุมโรค 581,900            บาท

19. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 40,079,900       บาท

20. งานงบประมาณโรงเรียน 88,349,200       บาท

21. งานรายจ่ายบุคลากร 186,978,600      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 874,200           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 169,800            บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 403,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 120,000            บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 80,900             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(67) ส านักงานเขตบางนา รวม 288,638,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 288,229,100      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 6,092,170         บาท
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2. งานปกครอง 516,300            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,804,300         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 686,100            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,334,700         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 21,579,220       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 756,800            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 4,331,300         บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 8,409,200         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,096,400         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 471,400            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 1,101,000         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 1,300               บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 7,629,000         บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 3,260,000         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 987,200            บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 11,131,200       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 149,700            บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 381,000            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 225,300            บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 4,796,500         บาท

22. งานงบประมาณโรงเรียน 54,869,200       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 153,619,810      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 409,600           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 78,800             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 53,000             บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 50,000             บาท
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4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 127,800            บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(68) ส านักงานเขตทวีวัฒนา รวม 354,378,600      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 353,881,900      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,660,900         บาท

2. งานปกครอง 352,000            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 780,100            บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,109,260         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,073,690         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 22,165,820       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 652,600            บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 308,400            บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 18,790,020       บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,803,800         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 54,400             บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,722,520         บาท

13. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 10,927,400       บาท

14. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 2,663,700         บาท

15. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,349,600         บาท

16. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 16,132,000       บาท

17. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 743,100            บาท

18. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 821,200            บาท

19. งานป้องกันและควบคุมโรค 98,300             บาท

20. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 809,810            บาท

21. งานงบประมาณโรงเรียน 69,940,900       บาท

22. งานรายจ่ายบุคลากร 189,922,380      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 496,700           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 57,300             บาท



75

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 213,500            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 40,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(69) ส านักงานเขตทุ่งครุ รวม 339,155,800      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 338,743,300      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 7,838,150         บาท

2. งานปกครอง 393,500            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,115,830         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 661,840            บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 4,304,270         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 12,576,000       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,207,000         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 16,626,100       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 4,804,400         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,082,110         บาท

11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 472,200            บาท

12. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 2,160,000         บาท

13. งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง 6,500               บาท

14. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 16,465,900       บาท

15. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 4,962,800         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 1,748,030         บาท

17. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 15,702,780       บาท

18. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 1,110,230         บาท

19. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 167,700            บาท

20. งานป้องกันและควบคุมโรค 94,800             บาท

21. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 1,023,900         บาท
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22. งานงบประมาณโรงเรียน 79,781,460       บาท

23. งานรายจ่ายบุคลากร 162,437,800      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 412,500           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 79,100             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 67,500             บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(70) ส านักงานเขตบางบอน รวม 329,629,700      บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 329,095,900      บาท

1. งานอ านวยการและบริหารส านักงานเขต 8,110,300         บาท

2. งานปกครอง 393,500            บาท

3. งานบริหารท่ัวไปและบริการทะเบียน 1,069,300         บาท

4. งานบริหารท่ัวไปและบริหารการคลัง 1,028,750         บาท

5. งานบริหารท่ัวไปและจัดเก็บรายได้ 2,712,510         บาท

6. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายรักษาความสะอาด 17,419,130       บาท

7. งานกวาดท าความสะอาดท่ีและทางสาธารณะ 1,171,000         บาท

8. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 12,230,000       บาท

9. งานดูแลสวนและพื นท่ีสีเขียว 6,612,000         บาท

10. งานบริหารท่ัวไปและสอบสวนด าเนินคดี 3,531,300         บาท

11. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายโยธา 684,210            บาท

12. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม 6,278,000         บาท

13. งานระบายน  าและแก้ไขปัญหาน  าท่วม 6,578,400         บาท

14. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,109,340         บาท

15. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 5,193,100         บาท

16. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายส่ิงแวดล้อม

และสุขาภิบาล 537,500            บาท
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17. งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม 957,100            บาท

18. งานป้องกันและควบคุมโรค 39,400             บาท

19. งานบริหารท่ัวไปฝ่ายการศึกษา 2,852,020         บาท

20. งานงบประมาณโรงเรียน 70,167,500       บาท

21. งานรายจ่ายบุคลากร 179,421,540      บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 533,800           บาท

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด 95,900             บาท

2. โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

และคนพิการ 212,000            บาท

3. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 40,000             บาท

4. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 85,900             บาท
5. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 100,000            บาท

(71) งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ส่วนราชการ

ของกรุงเทพมหานคร เป็นจ านวน 5,128,803,500 บาท จ าแนกดังน้ี

1. ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 4,478,800          บาท

2. ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 7,757,200          บาท

3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 14,436,600        บาท

4. ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 56,914,400        บาท

5. ส านักการแพทย์ 464,547,400       บาท

6. ส านักอนามัย 204,032,600       บาท

7. ส านักการศึกษา 36,114,900        บาท

8. ส านักการโยธา 540,773,800       บาท

9. ส านักการระบายน  า 313,590,300       บาท

10. ส านักการคลัง 762,840,900       บาท

11. ส านักเทศกิจ 16,989,400        บาท

12. ส านักการจราจรและขนส่ง 85,460,400        บาท

13. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 9,803,200          บาท

14. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 43,171,400        บาท
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15. ส านักส่ิงแวดล้อม 1,018,911,100    บาท

16. ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 55,727,000        บาท

17. ส านักพัฒนาสังคม 25,357,200        บาท

18. ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง 14,094,200        บาท

19. ส านักงานเขตพระนคร 39,488,000        บาท

20. ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 25,595,300        บาท

21. ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 19,543,500        บาท

22. ส านักงานเขตบางรัก 23,186,900        บาท

23. ส านักงานเขตปทุมวัน 29,396,900        บาท

24. ส านักงานเขตยานนาวา 25,712,000        บาท

25. ส านักงานเขตดุสิต 32,155,500        บาท

26. ส านักงานเขตพญาไท 30,376,400        บาท

27. ส านักงานเขตห้วยขวาง 28,486,800        บาท

28. ส านักงานเขตพระโขนง 22,819,100        บาท

29. ส านักงานเขตบางกะปิ 40,323,200        บาท

30. ส านักงานเขตบางเขน 31,466,800        บาท

31. ส านักงานเขตมีนบุรี 29,127,400        บาท

32. ส านักงานเขตลาดกระบัง 40,688,800        บาท

33. ส านักงานเขตหนองจอก 33,185,100        บาท

34. ส านักงานเขตธนบุรี 34,708,300        บาท

35. ส านักงานเขตคลองสาน 26,393,400        บาท

36. ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 23,839,700        บาท

37. ส านักงานเขตบางกอกน้อย 31,513,100        บาท

38. ส านักงานเขตตล่ิงชัน 28,044,200        บาท

39. ส านักงานเขตภาษีเจริญ 29,412,800        บาท

40. ส านักงานเขตหนองแขม 29,230,400        บาท

41. ส านักงานเขตบางขุนเทียน 35,417,700        บาท

42. ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 26,189,400        บาท

43. ส านักงานเขตดอนเมือง 29,601,300        บาท

44. ส านักงานเขตจตุจักร 40,827,300        บาท

45. ส านักงานเขตลาดพร้าว 29,068,100        บาท

46. ส านักงานเขตบึงกุ่ม 25,141,900        บาท
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47. ส านักงานเขตสาทร 24,310,400        บาท

48. ส านักงานเขตบางคอแหลม 23,397,400        บาท

49. ส านักงานเขตบางซ่ือ 27,164,400        บาท

50. ส านักงานเขตราชเทวี 28,435,500        บาท

51. ส านักงานเขตคลองเตย 29,528,200        บาท

52. ส านักงานเขตประเวศ 32,824,500        บาท

53. ส านักงานเขตบางพลัด 26,628,600        บาท

54. ส านักงานเขตจอมทอง 32,387,900        บาท

55. ส านักงานเขตดินแดง 30,393,300        บาท

56. ส านักงานเขตสวนหลวง 31,174,300        บาท

57. ส านักงานเขตวัฒนา 26,813,800        บาท

58. ส านักงานเขตบางแค 33,405,300        บาท

59. ส านักงานเขตหลักส่ี 25,303,900        บาท

60. ส านักงานเขตสายไหม 25,727,700        บาท

61. ส านักงานเขตคันนายาว 23,388,100        บาท

62. ส านักงานเขตสะพานสูง 21,752,500        บาท

63. ส านักงานเขตวังทองหลาง 37,947,100        บาท

64. ส านักงานเขตคลองสามวา 27,608,700        บาท

65. ส านักงานเขตบางนา 23,571,600        บาท

66. ส านักงานเขตทวีวัฒนา 28,808,800        บาท

67. ส านักงานเขตทุ่งครุ 25,279,100        บาท

68. ส านักงานเขตบางบอน 27,012,300        บาท

(72) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2,954,013,800   บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,954,013,800   บาท

1. งานมหาวิทยาลัย 1,906,262,200   บาท

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง

เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 563,900,000      บาท

3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล

บางบอน 44,600,000       บาท
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4. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 

ดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 242,869,600      บาท

5. โครงการติดตั งงานระบบและครุภัณฑ์

พร้อมอุปกรณ์ส าหรับอาคารเวชภัณฑ์กลาง 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 121,400,000      บาท

6. โครงการน าสายไฟฟ้าและสายส่ือสาร

ลงใต้ดิน 20,382,000       บาท

7. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร

ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 12,600,000       บาท

8. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาล

และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ซอยสุพรรณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 39,000,000       บาท

9. โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาล

พร้อมอาคารท่ีจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์

เกื อการุณย์ 1,000,000         บาท

10. โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลาง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 1,000,000         บาท

11. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1,000,000         บาท



81

ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั งเป็นจ านวน 825,132,600 บาท

ประกอบด้วย รายจ่ายประจ า จ านวน 653,079,200 บาท และรายจ่ายพิเศษ จ านวน 172,053,400 บาท 

จ าแนกดังนี 

(1) ส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร        รวม 270,655,400      บาท

รายจ่ายประจ า 156,744,400          บาท

ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 16,100,000       บาท

1. เงินส ารองจ่ายท่ัวไป 10,000,000       บาท

2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 600,000            บาท

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,500,000         บาท

ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 140,644,400      บาท

1. งานบริหารการธนานุบาล 139,539,900      บาท

2. โครงการจ้างบริการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ

สัญญาณเตือนภัย 1,104,500         บาท

รายจ่ายพิเศษ 113,911,000          บาท

ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 46,000,000       บาท

เงินส ารองจ่ายท่ัวไป 46,000,000       บาท

ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 67,911,000       บาท

งานบริหารการธนานุบาล 67,911,000       บาท

(2) ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รวม 548,069,600      บาท

รายจ่ายประจ า 489,927,200          บาท

ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 29,817,100       บาท

1. เงินส ารองจ่ายท่ัวไป 20,000,000       บาท

2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 847,100            บาท

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 8,970,000         บาท

ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 460,110,100      บาท

งานบริหารการตลาด 460,110,100      บาท
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รายจ่ายพิเศษ 58,142,400            บาท

ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 50,000,000       บาท

เงินส ารองจ่ายท่ัวไป 50,000,000       บาท

ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 8,142,400         บาท

งานบริหารการตลาด 8,142,400         บาท

(3) ส านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัย รวม 6,407,600         บาท

รายจ่ายประจ า 6,407,600              บาท

แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 6,407,600         บาท

งานบริหารการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 6,407,600         บาท

ข้อ 6  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการใช้จ่ายเงินและการบริหารงบประมาณตามรายการ

และจ านวนเงินท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี 

ข้อ 7  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี 

ประกาศ  ณ  วันท่ี      กันยายน  พ.ศ. 2565

                   

นายชัชชาติ  สิทธิพันธ์ุ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


