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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
โดยที่ เป็ น การสมควรมี ข้ อบั ญ ญั ติ ก รุ งเทพมหานคร เรื่ อง งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตั้งเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
79,855,278,450 บาท จาแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ตั้งเป็นจานวน 78,979,446,500 บาท
ประกอบด้วย รายจ่ายประจา จานวน 78,979,446,500 บาท จาแนกดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เป็นจานวน 14,417,767,187 บาท จาแนก ดังนี้
1. เงินสารองจ่ายทัว่ ไป
รวม 1,150,000,000 บาท
1.1 กรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น
500,000,000 บาท
1.2 กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เกี่ยวกับน้าท่วม
100,000,000 บาท
1.3 กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
550,000,000 บาท
2. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง
3,220,300,000 บาท
3. เงินบาเหน็จลูกจ้าง
1,154,067,500 บาท
4. ค่าติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
100,000,000 บาท
5. เงินสารองสาหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญา
แบบปรับราคาได้
10,000,000 บาท
6. เงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
50,000,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ
หรือนโยบายที่ได้รบั มอบจากรัฐบาล
4,382,696,300 บาท
8. เงินสารองสาหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย
1,500,113,387 บาท
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9. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบานาญของกรุงเทพมหานคร
10. เงินสารองสาหรับจ่ายเป็นเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
(2) สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
รวม
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
89,603,520 บาท
ผลผลิตกิจการ
สภากรุงเทพมหานคร
89,603,520 บาท
(3) สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รวม
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
70,720,640 บาท
ผลผลิตบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
70,720,640 บาท
(4) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รวม
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตบริหารงานบุคคล
131,264,188 บาท
2. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
49,656,532 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร
11,125,900 บาท
(5) สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
รวม
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตบริหารงานบุคคล
64,818,146 บาท
2. ผลผลิตพัฒนาบุคลากร
150,511,530 บาท
3. ผลผลิตสวัสดิการ
กรุงเทพมหานคร
27,559,504 บาท
4. ผลผลิตบริหารงานกลาง
206,565,210 บาท
5. ผลผลิตนิติการ
40,667,200 บาท
6. ผลผลิตตรวจสอบ
ควบคุมภายใน
24,964,220 บาท
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223,000,000 บาท
2,627,590,000 บาท
89,603,520 บาท

70,720,640 บาท

192,046,620 บาท
180,920,720 บาท

11,125,900 บาท

912,610,510 บาท
788,080,610 บาท
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7. ผลผลิตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร
61,837,600 บาท
8. ผลผลิตข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
92,820,580 บาท
9. ผลผลิตความสัมพันธ์
ระหว่างเมือง
30,397,700 บาท
10. ผลผลิตปกครองท้องที่
81,456,580 บาท
11. ผลผลิตทะเบียนและ
บัตรประจาตัวประชาชน
6,482,340 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
124,529,900 บาท
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร
ให้มีสมรรถนะพึงประสงค์
30,427,000 บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักบริหารและเตรียม
ความพร้อมการเป็นผูน้ า
ในการปฏิบัติภารกิจ
ของเมืองในอนาคต
25,164,900 บาท
3. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ของกรุงเทพมหานคร
44,300,000 บาท
4. โครงการสัมมนาเครือข่าย
นักตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร
100,600 บาท
5. โครงการสร้าง
การรับรูต้ ามยุทธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานคร 23,037,400 บาท
6. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และเศรษฐกิจ
ของเมืองในระดับนานาชาติ
1,500,000 บาท
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(6) สานักการแพทย์
รวม 4,439,365,100 บาท
ก. งบประมาณภารกิจประจาพืน้ ฐาน
3,944,800,100 บาท
1. ผลผลิตพัฒนาบุคลากร
19,962,200 บาท
2. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
36,105,800 บาท
3. ผลผลิตโรงพยาบาลกลาง
770,383,000 บาท
4. ผลผลิตโรงพยาบาลตากสิน 755,321,400 บาท
5. ผลผลิตโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์
778,538,100 บาท
6. ผลผลิตโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ชตุ ินธฺ โร อุทศิ 232,716,000 บาท
7. ผลผลิตโรงพยาบาล
เวชการุณย์รศั มิ์
226,040,100 บาท
8. ผลผลิตโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
175,767,000 บาท
9. ผลผลิตโรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์
239,230,900 บาท
10. ผลผลิตโรงพยาบาลสิรินธร 462,893,300 บาท
11. ผลผลิตโรงพยาบาล
คลองสามวา
32,268,300 บาท
12. ผลผลิตโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
112,637,200 บาท
13. ผลผลิตโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร
27,251,100 บาท
14. ผลผลิตบริการ
ทางการแพทย์ฉกุ เฉิน
75,685,700 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
494,565,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงพยาบาลตากสิน
494,565,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(7) สานักอนามัย
รวม 2,113,644,000 บาท
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
2,082,857,300 บาท
1. ผลผลิตสวัสดิการ
กรุงเทพมหานคร
50,974,065 บาท
2. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
352,979,100 บาท
3. ผลผลิตอนามัยแม่ เด็ก สตรี
และผู้สูงอายุ
128,003,975 บาท
4. ผลผลิตส่งเสริมสุขภาพ
เชิงรุกและป้องกัน
โรคไม่ตดิ ต่อ
121,151,090 บาท
5. ผลผลิตสุขภาพจิต
122,556,135 บาท
6. ผลผลิตระบาดวิทยาโรคติดต่อ 13,925,175 บาท
7. ผลผลิตสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคและป้องกันโรคติดต่อ
34,354,925 บาท
8. ผลผลิตควบคุมพาหะ
และแหล่งนาโรค
19,644,025 บาท
9. ผลผลิตป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10,336,660 บาท
10. ผลผลิตควบคุมวัณโรค
11,824,900 บาท
11. ผลผลิตสุขาภิบาลอาหาร
13,884,080 บาท
12. ผลผลิตควบคุมการฆ่า
และจาหน่ายเนื้อสัตว์
18,643,840 บาท
13. ผลผลิตอนามัยสิ่งแวดล้อม
8,655,520 บาท
14. ผลผลิตควบคุมโรคในสัตว์
25,657,240 บาท
15. ผลผลิตศูนย์ควบคุมสุนัข
37,853,300 บาท
16. ผลผลิตบริการสัตวแพทย์
สาธารณสุข
20,047,300 บาท
17. ผลผลิตบาบัดรักษาปฐมภูมิ
และฟื้นฟูสุขภาพ
123,926,350 บาท
18. ผลผลิตดูแลผู้ปว่ ยที่บ้าน
123,889,220 บาท
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19. ผลผลิตส่งเสริมทันตสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปาก
44,928,300 บาท
20. ผลผลิตบริการบาบัดรักษา
ทางทันตกรรม
50,915,660 บาท
21. ผลผลิตป้องกัน
การติดยาและสารเสพติด
21,468,135 บาท
22. ผลผลิตบาบัดรักษา
ผู้ติดยาและสารเสพติด
11,820,955 บาท
23. ผลผลิตฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาและสารเสพติด
13,106,385 บาท
24. ผลผลิตบริหาร
ศูนย์สาธารณสุข
360,552,280 บาท
25. ผลผลิตเครือข่าย
สุขภาพภาคประชาชน
45,908,175 บาท
26. ผลผลิตเภสัชกรรม
132,161,665 บาท
27. ผลผลิตตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบตั ิการ
30,924,480 บาท
28. ผลผลิตควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน
การพยาบาล
123,899,220 บาท
29. ผลผลิตสงเคราะห์สาธารณสุข 6,794,100 บาท
30. ผลผลิตสนับสนุนกลางศูนย์บริการ
สาธารณสุข
2,071,045 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
1. โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย
16,172,700 บาท
2. โครงการกรุงเทพฯ
เมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 2,366,700 บาท
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ
งานพยาบาลผูป้ ่วย
และผู้สูงอายุที่ตอ้ งได้รบั
การดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้าน
11,165,200 บาท
4. โครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
1,082,100 บาท
(8) สานักการศึกษา
รวม
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
74,969,438 บาท
2. ผลผลิตบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษา
44,828,713 บาท
3. ผลผลิตพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
52,183,935 บาท
4. ผลผลิตบริหาร
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
12,914,097 บาท
5. ผลผลิตสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และโรงเรียน
581,185,267 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา IQ, EQ
และพัฒนาการทางกายของนักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
4,950,800 บาท
2. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
15,383,409 บาท
(9) สานักการโยธา
รวม
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
217,693,636 บาท
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786,415,659 บาท
766,081,450 บาท

20,334,209 บาท

6,455,586,600 บาท
6,403,056,600 บาท
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2. ผลผลิตแผนที่
และสารสนเทศทีด่ ิน
28,368,580 บาท
3. ผลผลิตควบคุมอาคาร
และการก่อสร้าง
46,994,010 บาท
4. ผลผลิตพัฒนา
โครงข่ายถนน
5,131,302,154 บาท
5. ผลผลิตบารุงรักษา
โครงข่ายถนน
817,577,050 บาท
6. ผลผลิตสนับสนุนเครื่องจักรกล
และการก่อสร้าง
161,121,170 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
52,530,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม
ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 1
51,530,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน
ต่อเชื่อมศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550
กับถนนประชาชื่น
(ถนนหมายเลข 10)
1,000,000 บาท
(10) สานักการระบายน้า
รวม 7,004,723,861 บาท
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
5,858,815,861 บาท
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
208,993,681 บาท
2. ผลผลิตจัดการ
ระบบท่อระบายน้า
579,152,156 บาท
3. ผลผลิตจัดการ
ระบบควบคุมน้า
739,350,311 บาท
4. ผลผลิตจัดการ
ระบบคลองและแหล่งรับน้า 1,037,635,018 บาท
5. ผลผลิตสารสนเทศ
เพื่อการจัดการน้า
97,657,190 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6. ผลผลิตสนับสนุน
และซ่อมบารุงเครือ่ งจักรกล 220,954,920 บาท
7. ผลผลิตบาบัดน้าเสีย
338,880,720 บาท
8. ผลผลิตพัฒนา
ระบบป้องกันน้าท่วม
2,245,538,731 บาท
9. ผลผลิตจัดการคุณภาพน้า
377,415,394 บาท
10. ผลผลิตดูแลชายฝัง่ ทะเล
บางขุนเทียน
13,237,740 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
1,145,908,000 บาท
1. โครงการจัดทาและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน้าเชิงรุก
67,955,000 บาท
2. โครงการก่อสร้าง
แก้มลิงสวนน้าเสรีไทย
ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ
(ครั้งที่ 2)
28,000,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า
และประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ
ตอนคลองบางชัน (ครัง้ ที่ 2) 80,000,000 บาท
4. โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย
(เพิ่มเติม) พืน้ ที่เขตห้วยขวาง
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้า
ดินแดง
60,000,000 บาท
5. โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสียเพิ่มเติม
ริมคลองแสนแสบ
ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้า
ดินแดง
60,000,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

6. โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย
และระบบบาบัดน้าเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 1
งานก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสียธนบุรี
และสวนสาธารณะ
252,230,000 บาท
7. โครงการจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงาน
โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย
และระบบบาบัดน้าเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 1
งานก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสียธนบุรี
และสวนสาธารณะ
14,360,000 บาท
8. โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย
และระบบบาบัดน้าเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 2
งานก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย
พื้นที่ส่วนเหนือ
(เขตบางพลัด และบางส่วน
ของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย)
293,400,000 บาท
9. โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย
และระบบบาบัดน้าเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 3
งานก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

พื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อย
และเขตบางกอกใหญ่)
10. โครงการจ้างทา
ระบบงานเพื่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย
11. โครงการจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงาน
โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย
และระบบบาบัดน้าเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 2
งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้าเสีย
พื้นที่ส่วนเหนือ
(เขตบางพลัดและบางส่วน
ของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย)
12. โครงการจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงาน
โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย
และระบบบาบัดน้าเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 3
งานก่อสร้างระบบรวบรวม
น้าเสียพื้นที่สว่ นใต้
(เขตบางกอกน้อย
และเขตบางกอกใหญ่)
(11) สานักการคลัง
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตนโยบายการคลัง
2. ผลผลิตรายได้

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

225,920,000 บาท
21,200,000 บาท

23,708,000 บาท

19,135,000 บาท
รวม 2,996,974,710 บาท
2,996,974,710 บาท
19,739,193 บาท
161,410,711 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

3. ผลผลิตการเงินและการคลัง 55,933,297 บาท
4. ผลผลิตการบัญชี
15,477,169 บาท
5. ผลผลิตจัดหาพัสดุ
และทะเบียนทรัพย์สิน
20,450,931 บาท
6. ผลผลิตบาเหน็จบานาญ 2,357,499,955 บาท
7. ผลผลิตซ่อมบารุง
ยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล
181,611,872 บาท
8. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
138,628,573 บาท
9. ผลผลิตส่งเสริมการลงทุน
และการพาณิชย์
2,506,277 บาท
10. ผลผลิตจัดการศาลาที่พัก
ผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะ
และบริหารจัดการพืน้ ที่ให้สทิ ธิ 43,716,732 บาท
(12) สานักเทศกิจ
รวม
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
28,809,530 บาท
2. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
74,963,590 บาท
3. ผลผลิตตรวจ
และบังคับใช้กฎหมาย
56,682,270 บาท
4. ผลผลิตสอบสวนดาเนินคดี
8,491,450 บาท
5. ผลผลิตบังคับใช้
กฎหมายอาคาร
6,793,160 บาท
(13) สานักการจราจรและขนส่ง
รวม
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
103,658,384 บาท
2. ผลผลิตโครงข่ายการจราจร 1,418,720,359 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

175,740,000 บาท
175,740,000 บาท

3,871,137,900 บาท
3,856,751,900 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

3. ผลผลิตจัดการศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร
รถโดยสารสาธารณะ
ท่าเทียบเรือสาธารณะ
และบริหารจัดการพืน้ ที่ให้สทิ ธิ 32,712,320 บาท
4. ผลผลิตระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2,301,660,837 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
14,386,000 บาท
1. โครงการให้บริการ
นาส่งผูโ้ ดยสารเข้าสู่ระบบ
ขนส่งทางราง โดยรถเวียน
(Shuttle bus)
เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL
ลาดกระบัง
2,046,000 บาท
2. โครงการให้บริการ
นาส่งผูโ้ ดยสารเข้าสู่ระบบ
ขนส่งทางราง โดยรถเวียน
(Shuttle bus)
เส้นทาง ดินแดง - BTS
สนามเป้า
2,340,000 บาท
3. โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
10,000,000 บาท
(14) สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม 222,311,400 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
222,311,400 บาท
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
97,053,695 บาท
2. ผลผลิตป้องกันสาธารณภัย
82,501,129 บาท
3. ผลผลิตอานวยการ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
23,310,288 บาท
4. ผลผลิตปฏิบตั ิการระงับเหตุ
19,446,288 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(15) สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รวม 84,051,320 บาท
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
73,059,820 บาท
1. ผลผลิตงบประมาณ
41,670,580 บาท
2. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
31,389,240 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
10,991,500 บาท
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการจัดการ
งบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน
ของสานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร (BMA PBIS :
Performance-based Budgeting
Information System)
10,991,500 บาท
(16) สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
รวม 586,663,920 บาท
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
536,713,520 บาท
1. ผลผลิตยุทธศาสตร์
และการประเมินผล
29,175,930 บาท
2. ผลผลิตระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 421,100,940 บาท
3. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
86,436,650 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
49,950,400 บาท
1. โครงการจัดทา
ระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กรของกรุงเทพมหานคร
(BMA-ERP)
4,710,400 บาท
2. โครงการพัฒนา
ระบบศูนย์รับคาขออนุญาต
ของกรุงเทพมหานคร
(BMA OSS)
1,000,000 บาท
3. โครงการพัฒนา
ระบบบริการภาครัฐ
16,040,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

4. โครงการพัฒนา
ระบบยืนยันและตรวจสอบ
ตัวบุคคลในระบบดิจิทัล
28,200,000 บาท
(17) สานักสิ่งแวดล้อม
รวม
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
1,020,200,574 บาท
2. ผลผลิตการรักษาความสะอาด 128,219,294 บาท
3. ผลผลิตจัดการมูลฝอย
583,827,691 บาท
4. ผลผลิตกาจัดมูลฝอยทัว่ ไป 1,618,401,590 บาท
5. ผลผลิตจัดการมูลฝอยติดเชือ้
และมูลฝอยอันตราย
36,061,970 บาท
6. ผลผลิตจัดการสิง่ ปฏิกูล
296,561,621 บาท
7. ผลผลิตจัดการ
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
ด้านการจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
1,976,659,689 บาท
8. ผลผลิตควบคุมแหล่งก่อมลพิษ 15,220,352 บาท
9. ผลผลิตเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
และเสียง
66,538,352 บาท
10. ผลผลิตบริการ
สวนสาธารณะและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
887,785,223 บาท
11. ผลผลิตดูแลชายฝัง่
ทะเลบางขุนเทียน
215,928,400 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนามาใช้ประโยชน์
50,000 บาท
(18) สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
รวม
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
98,426,955 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6,845,454,756 บาท
6,845,404,756 บาท

50,000 บาท
1,309,339,200 บาท
1,309,339,200 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

2. ผลผลิตส่งเสริมการท่องเที่ยว
7,840,503 บาท
3. ผลผลิตพัฒนาบริการ
และแหล่งท่องเที่ยว
5,525,662 บาท
4. ผลผลิตส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 24,151,817 บาท
5. ผลผลิตหอศิลป์
กรุงเทพมหานคร
1,204,285 บาท
6. ผลผลิตสังคีต
กรุงเทพมหานคร
60,902,130 บาท
7. ผลผลิตส่งเสริมกีฬา
เพื่อการแข่งขัน
205,570,650 บาท
8. ผลผลิตสอนนันทนาการ
และกีฬาเพื่อสุขภาพ
105,419,884 บาท
9. ผลผลิตศูนย์กีฬา
ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา
471,008,414 บาท
10. ผลผลิตส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน
104,636,730 บาท
11. ผลผลิตส่งเสริม
การเรียนรูต้ ามอัธยาศัย
224,652,170 บาท
(19) สานักพัฒนาสังคม
รวม 382,938,080 บาท
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
381,471,080 บาท
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
57,751,739 บาท
2. ผลผลิตฝึกอาชีพ
และพัฒนาฝีมอื แรงงาน
146,895,240 บาท
3. ผลผลิตส่งเสริมการเกษตร
31,569,430 บาท
4. ผลผลิตพัฒนาธุรกิจ
และผู้ประกอบการ
39,791,040 บาท
5. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพ
และบริการชุมชน
47,658,200 บาท
6. ผลผลิตสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม
40,775,494 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

7. ผลผลิตบ้านพัก
และศูนย์บริการผู้สงู อายุ
17,029,937 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
1. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร
144,700 บาท
2. โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
เพื่อยกระดับ
สู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม
301,600 บาท
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสู่
Digital Marketing
569,800 บาท
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
450,900 บาท
(20) สานักการวางผังและพัฒนาเมือง
รวม
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. ผลผลิตอานวยการ
และบริหารสานัก
47,262,972 บาท
2. ผลผลิตวางผังเมือง
37,579,335 บาท
3. ผลผลิตพัฒนา
และฟื้นฟูพื้นที่
29,222,776 บาท
4. ผลผลิตควบคุม
การใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
15,982,517 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ย่านกะดีจีน
83,525,200 บาท
(21) สานักงานเขตพระนคร
รวม
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
10,350,780 บาท
2. งานปกครอง
7,768,340 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

1,467,000 บาท

213,572,800 บาท
130,047,600 บาท

83,525,200 บาท
378,231,950 บาท
378,231,950 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

3. งานบริหารทั่วไป
และบริการทะเบียน
8,162,100 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,395,400 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
5,067,750 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
31,933,646 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาด
ที่และทางสาธารณะ
54,800,253 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
91,270,331 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 24,271,880 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
29,396,350 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 43,185,320 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,525,560 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,390,520 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
5,799,620 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
6,641,000 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,236,140 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
7,733,260 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,367,380 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,652,060 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,288,760 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 12,376,830 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
20,618,670 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๕๘
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(22) สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาด
ที่และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 233,101,640 บาท
233,101,640 บาท
10,169,990 บาท
6,489,120 บาท
6,831,500 บาท
4,965,500 บาท
5,171,110 บาท
21,017,498 บาท
31,614,680 บาท
58,154,762 บาท
15,119,500 บาท
16,247,910 บาท
11,041,790 บาท
1,701,000 บาท
3,133,880 บาท
4,225,000 บาท
5,370,100 บาท
3,245,360 บาท
8,635,740 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง
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๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,146,760 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,012,360 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,106,080 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 2,803,140 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
11,898,860 บาท
(23) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
รวม 185,456,260 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
185,456,260 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
8,439,306 บาท
2. งานปกครอง
9,208,670 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,051,800 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
4,938,200 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
3,508,800 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
12,563,800 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
26,883,625 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
31,750,375 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
7,972,300 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,792,740 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 14,909,360 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,602,660 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,623,600 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
5,450,440 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๖๐
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๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
5,373,800 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
2,684,820 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
14,952,480 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,462,900 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,603,350 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,482,350 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 7,784,564 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
5,416,320 บาท
(24) สานักงานเขตบางรัก
รวม 214,202,120 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
214,202,120 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
4,077,288 บาท
2. งานปกครอง
11,980,232 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
6,562,600 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
4,745,000 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,440,000 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
5,887,448 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
33,559,844 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
62,272,908 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 10,928,600 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๖๑
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๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
8,281,200 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 12,421,800 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,329,540 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,096,460 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
4,309,000 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
5,778,700 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
1,897,680 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
9,492,320 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
897,340 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,577,860 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,730,600 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 4,467,810 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
11,467,890 บาท
(25) สานักงานเขตปทุมวัน
รวม 337,632,120 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
337,632,120 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
44,951,692 บาท
2. งานปกครอง
7,485,728 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,737,300 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
4,296,100 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,195,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง
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๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6. งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
34,990,330 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
46,129,220 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
57,092,250 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 19,780,900 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
12,074,140 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 10,749,960 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,749,100 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,889,800 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
5,275,500 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
6,153,900 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,787,320 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
22,738,280 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,252,100 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,752,900 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,208,600 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 7,594,720 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
27,747,280 บาท
(26) สานักงานเขตยานนาวา
รวม 261,031,530 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
261,031,530 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
12,819,524 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง
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2. งานปกครอง
3,030,656 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
5,303,100 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,095,450 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,185,400 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
23,166,520 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
35,451,520 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
61,526,760 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 20,228,200 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
2,772,208 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 10,939,192 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,672,630 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,481,960 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
6,125,410 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
9,270,200 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
2,765,660 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
15,839,240 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
949,560 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,384,280 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,830,860 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา
22. งานงบประมาณโรงเรียน
(27) สานักงานเขตดุสติ
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

5,163,330 บาท
26,029,870 บาท
รวม 353,623,590 บาท
353,623,590 บาท
25,751,540 บาท
2,437,880 บาท
7,983,700 บาท
6,378,210 บาท
4,712,600 บาท
17,724,802 บาท
61,391,147 บาท
84,280,281 บาท
20,729,300 บาท
6,916,460 บาท
23,849,840 บาท
2,680,210 บาท
1,410,040 บาท
6,616,450 บาท
9,363,700 บาท
7,928,400 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
14,574,530 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,346,330 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,072,710 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,461,560 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 9,827,280 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
33,186,620 บาท
(28) สานักงานเขตพญาไท
รวม 279,175,640 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
279,175,640 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
10,880,460 บาท
2. งานปกครอง
9,316,780 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,276,900 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
4,586,520 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
5,529,400 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
25,132,594 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
37,186,160 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
69,972,886 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 25,037,000 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,973,438 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 12,218,682 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,756,254 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,143,333 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
5,604,533 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16,440,800 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
5,412,180 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
14,735,320 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,055,330 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,765,685 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,107,985 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 3,699,440 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
7,343,960 บาท
(29) สานักงานเขตห้วยขวาง
รวม 314,193,360 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
314,193,360 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
7,921,885 บาท
2. งานปกครอง
13,427,215 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,077,110 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
6,616,500 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
10,156,400 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
6,797,606 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
46,526,558 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
82,603,476 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 24,442,000 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,073,680 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 12,443,220 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,883,160 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,439,360 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
10,003,780 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
17,830,300 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
1,711,325 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
16,484,075 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,937,160 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,066,680 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,634,760 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 2,499,130 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
28,617,980 บาท
(30) สานักงานเขตพระโขนง
รวม 260,936,500 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
260,936,500 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
10,301,427 บาท
2. งานปกครอง
7,340,473 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
6,944,400 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,064,400 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

5. งานบริหารทั่วไป
และจัดเก็บรายได้
7,102,600 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
5,210,694 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
36,959,701 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
46,972,405 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 18,758,500 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
2,076,124 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 8,912,376 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,730,253 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,279,799 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
5,287,648 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
36,963,000 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,160,245 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
23,119,255 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,114,142 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,604,801 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,327,357 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 2,531,551 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
22,175,349 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(31) สานักงานเขตบางกะปิ
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 426,476,800 บาท
426,476,800 บาท
10,257,960 บาท
10,496,440 บาท
9,613,030 บาท
4,549,510 บาท
8,921,100 บาท
7,870,895 บาท
49,032,267 บาท
93,303,468 บาท
27,857,600 บาท
6,244,805 บาท
14,044,605 บาท
1,326,951 บาท
82,585 บาท
15,915,474 บาท
16,502,900 บาท
5,763,000 บาท
30,602,400 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,755,350 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,573,135 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,398,815 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 1,021,308 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
106,343,202 บาท
(32) สานักงานเขตบางเขน
รวม 357,079,800 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
357,079,800 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
9,032,840 บาท
2. งานปกครอง
11,064,260 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
10,819,910 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
6,474,710 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
9,265,600 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
22,741,130 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
38,003,840 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
70,468,230 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 25,072,690 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,751,158 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 9,703,152 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,429,244 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
4,207,410 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
10,906,326 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
27,438,780 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
4,242,288 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
23,869,532 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,041,030 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,948,930 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,068,640 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 10,259,860 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
47,270,240 บาท
(33) สานักงานเขตมีนบุรี
รวม 403,942,740 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
403,942,740 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
18,460,273 บาท
2. งานปกครอง
2,412,227 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,128,520 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
6,668,630 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,401,600 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
4,498,726 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
43,949,732 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
59,488,462 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 26,964,300 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,936,483 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 10,027,717 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
4,650,387 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
5,436,436 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
12,200,077 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
22,370,500 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
10,218,480 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
58,467,120 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,770,710 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,571,660 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,804,430 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 3,523,820 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
87,992,450 บาท
(34) สานักงานเขตลาดกระบัง
รวม 521,265,500 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
521,265,500 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
8,320,400 บาท
2. งานปกครอง
11,561,500 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,958,300 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
6,515,400 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
8,168,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6. งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
25,853,500 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
42,271,945 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
84,654,855 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 45,755,500 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
6,763,040 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 12,200,460 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,389,090 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,559,690 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
13,751,620 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
25,231,100 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
12,926,600 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
36,293,400 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,884,520 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,990,540 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,978,840 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 24,686,100 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
135,551,100 บาท
(35) สานักงานเขตหนองจอก
รวม 512,352,650 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
512,352,650 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
13,102,060 บาท
2. งานปกครอง
14,437,540 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

3. งานบริหารทั่วไป
และบริการทะเบียน
7,489,300 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
7,384,900 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
8,708,300 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
15,574,222 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
26,347,890 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
47,662,188 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 33,516,300 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,672,800 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 11,506,500 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,080,420 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
5,354,900 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
25,110,780 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16,504,100 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
5,086,110 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
69,190,440 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,218,590 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,132,400 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,597,110 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 35,072,620 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
152,603,180 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(36) สานักงานเขตธนบุรี
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 339,467,270 บาท
339,467,270 บาท
10,137,772 บาท
9,643,268 บาท
8,956,200 บาท
5,737,650 บาท
6,395,100 บาท
36,396,170 บาท
43,307,200 บาท
71,207,650 บาท
19,755,800 บาท
8,387,725 บาท
13,913,475 บาท
2,553,700 บาท
2,656,000 บาท
6,948,000 บาท
10,496,200 บาท
4,143,600 บาท
17,478,200 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,078,700 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,228,300 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,696,800 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 11,864,320 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
44,485,440 บาท
(37) สานักงานเขตคลองสาน
รวม 282,966,300 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
282,966,300 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
13,075,456 บาท
2. งานปกครอง
4,194,244 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,268,000 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,968,400 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,947,700 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
21,351,960 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
33,773,230 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
64,057,610 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 19,467,000 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,922,700 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 13,037,700 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,527,488 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
1,446,210 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
7,327,302 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
9,817,700 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
2,236,780 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
12,228,120 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,701,930 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,657,140 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,450,730 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 4,445,710 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
40,063,190 บาท
(38) สานักงานเขตบางกอกใหญ่
รวม 225,696,400 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
225,696,400 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
9,053,790 บาท
2. งานปกครอง
10,264,810 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,878,500 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,481,200 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
7,841,300 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
16,771,430 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
27,756,630 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
47,994,040 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 13,160,200 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,264,920 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 7,897,380 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,176,320 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,492,770 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
5,395,510 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16,449,700 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
2,498,240 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
9,017,060 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,087,850 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,832,950 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,128,400 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 5,900,500 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
17,352,900 บาท
(39) สานักงานเขตบางกอกน้อย
รวม 347,739,420 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
347,739,420 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
13,858,700 บาท
2. งานปกครอง
12,492,800 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,490,700 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,645,000 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
9,475,700 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
24,611,700 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
40,522,830 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
72,700,370 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 15,077,400 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11,802,550 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 11,802,550 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,458,240 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,600,120 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
7,486,320 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
14,027,400 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
4,068,330 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
33,583,310 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,307,780 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,573,420 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,508,800 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 21,112,300 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
29,533,100 บาท
(40) สานักงานเขตตลิ่งชัน
รวม 314,136,340 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
314,136,340 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
13,378,590 บาท
2. งานปกครอง
8,841,160 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,886,400 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

4. งานบริหารทั่วไป
และบริหารการคลัง
6,193,830 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
7,409,230 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
16,383,835 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
27,508,440 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
49,211,635 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 35,651,300 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,781,860 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 9,907,140 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,612,700 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,878,560 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
10,484,560 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
15,133,900 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,278,860 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
19,036,140 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,590,280 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,710,660 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,177,360 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 12,932,140 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
48,147,760 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

(41) สานักงานเขตภาษีเจริญ
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 324,164,100 บาท
324,164,100 บาท
10,141,840 บาท
9,318,760 บาท
9,543,100 บาท
5,818,500 บาท
8,208,250 บาท
18,747,650 บาท
29,957,900 บาท
58,058,700 บาท
18,330,800 บาท
8,633,170 บาท
12,922,230 บาท
2,565,040 บาท
3,700,000 บาท
9,113,160 บาท
11,758,400 บาท
3,096,020 บาท
15,603,040 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,683,640 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,831,040 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,139,640 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 16,141,120 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
65,852,100 บาท
(42) สานักงานเขตหนองแขม
รวม 368,656,300 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
368,656,300 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
10,530,690 บาท
2. งานปกครอง
9,455,610 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
9,052,600 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
6,068,600 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,233,600 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
23,213,680 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
27,341,310 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
47,240,610 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 32,837,700 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
6,230,740 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 10,197,560 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,147,780 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
4,217,120 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
12,396,900 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
19,627,000 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
4,317,500 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
52,133,800 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,241,980 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,820,760 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,832,460 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 11,696,500 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
66,821,800 บาท
(43) สานักงานเขตบางขุนเทียน
รวม 461,036,385 บาท
ก. งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
460,336,385 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
10,781,490 บาท
2. งานปกครอง
9,921,260 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,306,700 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,466,720 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
9,736,520 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
25,348,930 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
43,286,440 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
78,410,630 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 22,971,300 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,899,680 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 12,026,920 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,887,040 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
4,223,470 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
22,773,820 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
18,616,720 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
4,284,955 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
23,221,310 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,525,560 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,265,520 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,537,320 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 24,046,410 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
118,797,670 บาท
ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
700,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือกินปู
ดูวถิ ีชาวทะเลบางขุนเทียน
700,000 บาท
(44) สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
รวม 274,945,110 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
274,945,110 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
15,715,630 บาท
2. งานปกครอง
6,661,890 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,326,800 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,866,820 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

5. งานบริหารทั่วไป
และจัดเก็บรายได้
6,457,520 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
18,786,000 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
37,933,710 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
41,260,910 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 21,153,800 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
8,397,350 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 8,397,350 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,621,720 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,246,690 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
7,763,690 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
15,213,300 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,016,070 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
13,180,350 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,158,870 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,824,420 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,298,720 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 5,799,100 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
40,864,400 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(45) สานักงานเขตดอนเมือง
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 351,108,040 บาท
351,108,040 บาท
16,303,247 บาท
1,991,463 บาท
10,746,700 บาท
6,611,100 บาท
10,263,510 บาท
17,259,980 บาท
40,338,640 บาท
58,568,370 บาท
26,090,700 บาท
6,241,717 บาท
12,177,283 บาท
3,027,990 บาท
2,793,470 บาท
13,414,840 บาท
13,432,400 บาท
2,259,395 บาท
28,831,605 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,331,735 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,634,725 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
772,940 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 3,039,885 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
72,976,345 บาท
(46) สานักงานเขตจตุจักร
รวม 485,626,190 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
485,626,190 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
14,905,551 บาท
2. งานปกครอง
4,480,279 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
10,275,800 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,115,600 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
11,748,400 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
39,505,393 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
83,530,969 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
104,499,538 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 29,598,000 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
9,334,832 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 14,967,428 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,684,880 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,545,880 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
9,402,360 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
19,398,000 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
5,142,540 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
37,631,280 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,755,944 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,263,188 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,689,488 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 8,069,816 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
63,081,024 บาท
(47) สานักงานเขตลาดพร้าว
รวม 308,522,810 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
308,522,810 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
10,668,380 บาท
2. งานปกครอง
9,972,100 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,518,900 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,313,700 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
5,247,600 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
20,484,250 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
34,292,340 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
63,551,310 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 17,992,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
6,094,538 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 8,601,172 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,032,200 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,487,540 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
10,505,860 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
18,901,400 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
4,538,160 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
18,371,360 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,441,160 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,352,820 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,830,320 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 10,330,000 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
43,995,700 บาท
(48) สานักงานเขตบึงกุม่
รวม 312,540,757 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
312,540,757 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
12,088,520 บาท
2. งานปกครอง
12,256,300 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,688,900 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,900,720 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
4,762,700 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6. งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
17,027,870 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
25,435,130 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
50,941,740 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 19,721,800 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
4,691,960 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 7,037,940 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,675,850 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
7,338,980 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
10,663,820 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
18,518,500 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,011,080 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
26,258,320 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,264,370 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,193,290 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,090,080 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 6,736,162 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
63,236,725 บาท
(49) สานักงานเขตสาทร
รวม 236,444,200 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
236,444,200 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
17,396,712 บาท
2. งานปกครอง
2,473,088 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

3. งานบริหารทั่วไป
และบริการทะเบียน
6,953,200 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,114,700 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
4,446,300 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
9,435,650 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
34,033,770 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
67,031,380 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 17,783,400 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
2,897,420 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 13,470,580 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,960,419 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
1,743,168 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
3,612,313 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
9,386,200 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
4,908,458 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
11,729,042 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
3,195,026 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,363,855 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,463,819 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 8,421,836 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
7,623,864 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

(50) สานักงานเขตบางคอแหลม
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 264,177,310 บาท
264,177,310 บาท
17,832,453 บาท
3,120,057 บาท
7,248,600 บาท
4,631,600 บาท
5,924,500 บาท
18,368,080 บาท
34,654,840 บาท
46,116,380 บาท
13,705,600 บาท
5,416,570 บาท
9,053,830 บาท
1,967,580 บาท
3,075,920 บาท
6,244,600 บาท
7,300,400 บาท
2,057,007 บาท
35,096,893 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,158,671 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,403,388 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,274,541 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 2,836,803 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
33,688,997 บาท
(51) สานักงานเขตบางซื่อ
รวม 283,994,690 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
283,994,690 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
17,149,940 บาท
2. งานปกครอง
1,939,560 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
10,054,010 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,981,400 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
7,187,010 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
12,428,220 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
30,950,080 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
71,776,230 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 16,785,200 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
8,792,840 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 13,189,260 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
6,646,080 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
2,615,040 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
2,334,900 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
11,460,900 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
8,721,120 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
11,280,100 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,073,830 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,505,550 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,623,920 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 4,323,160 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
33,176,340 บาท
(52) สานักงานเขตราชเทวี
รวม 309,699,920 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
309,699,920 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
14,485,880 บาท
2. งานปกครอง
5,207,020 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,546,500 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
14,382,680 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
8,051,570 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
14,166,686 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
31,337,338 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
96,086,136 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 25,968,200 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,867,248 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 18,206,532 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,788,204 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,279,800 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
5,015,536 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
6,681,900 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
6,728,490 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
15,370,500 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,293,160 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,251,680 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
835,760 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 5,048,360 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
18,100,740 บาท
(53) สานักงานเขตคลองเตย
รวม 324,241,900 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
324,241,900 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
12,418,854 บาท
2. งานปกครอง
6,572,046 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,614,000 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
4,284,700 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
5,235,700 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6. งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
6,180,718 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
46,700,890 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
96,012,692 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 22,868,500 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
9,831,636 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 12,432,864 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,084,566 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,319,470 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
6,539,064 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
8,470,200 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,449,846 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
39,978,554 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
4,834,690 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
811,390 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
180,420 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 2,164,912 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
21,256,188 บาท
(54) สานักงานเขตประเวศ
รวม 413,713,630 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
413,713,630 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
14,486,800 บาท
2. งานปกครอง
5,453,800 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

3. งานบริหารทั่วไป
และบริการทะเบียน
9,308,420 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,504,500 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
10,727,100 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
22,616,490 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
46,470,500 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
51,601,210 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 30,275,300 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
4,601,482 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 11,846,238 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,416,110 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,270,050 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
23,817,090 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
22,068,400 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,400,106 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
27,606,934 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,221,300 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,434,340 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,816,560 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 25,185,170 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
87,585,730 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

(55) สานักงานเขตบางพลัด
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 280,125,850 บาท
280,125,850 บาท
10,407,240 บาท
8,823,370 บาท
8,260,600 บาท
7,729,920 บาท
6,329,500 บาท
19,436,320 บาท
30,266,320 บาท
53,393,660 บาท
13,345,800 บาท
6,544,370 บาท
9,914,340 บาท
1,869,930 บาท
2,985,390 บาท
8,473,380 บาท
12,002,900 บาท
3,310,170 บาท
28,320,530 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
977,520 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,920,540 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,735,240 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 11,418,025 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
32,660,785 บาท
(56) สานักงานเขตจอมทอง
รวม 360,613,600 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
360,613,600 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
9,309,570 บาท
2. งานปกครอง
8,047,330 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,983,000 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
6,259,500 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
9,881,900 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
24,949,938 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
44,589,465 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
71,919,697 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 20,864,100 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
8,700,060 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 13,372,740 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
7,474,420 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,084,150 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
10,119,230 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
13,764,100 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
4,011,450 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
16,026,150 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,502,920 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,043,440 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,401,740 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 19,344,382 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
52,964,318 บาท
(57) สานักงานเขตดินแดง
รวม 321,907,010 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
321,907,010 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
15,690,020 บาท
2. งานปกครอง
1,909,780 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,921,200 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,393,800 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,208,400 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
39,247,590 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
43,860,260 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
58,732,950 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 18,836,100 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,791,600 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 13,721,200 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,421,060 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
1,653,250 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
7,966,600 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
11,166,400 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
4,956,380 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
14,039,720 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,988,270 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,217,370 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,985,560 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 3,387,080 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
48,812,420 บาท
(58) สานักงานเขตสวนหลวง
รวม 344,120,100 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
344,120,100 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
10,718,668 บาท
2. งานปกครอง
9,474,132 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
6,530,000 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
7,143,700 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,143,100 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6. งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
21,491,910 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
34,809,075 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
66,182,315 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 22,845,200 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
7,267,815 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 11,168,785 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,503,248 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,226,308 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
9,346,344 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
19,126,800 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,034,580 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
34,661,020 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,480,680 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,063,960 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,890,160 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 8,292,030 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
53,720,270 บาท
(59) สานักงานเขตวัฒนา
รวม 311,722,500 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
311,722,500 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
23,411,300 บาท
2. งานปกครอง
2,825,300 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

3. งานบริหารทั่วไป
และบริการทะเบียน
7,125,000 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,335,300 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
10,545,700 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
13,012,690 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
33,411,230 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
90,924,080 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 14,098,300 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,084,240 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 15,444,660 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,909,100 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
4,751,830 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
4,178,970 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
10,100,300 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
2,946,980 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
10,866,120 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,598,860 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,484,350 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,068,990 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 3,638,240 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
42,960,960 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

(60) สานักงานเขตบางแค
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 403,953,650 บาท
403,953,650 บาท
16,594,260 บาท
3,844,060 บาท
9,279,600 บาท
6,075,420 บาท
11,598,940 บาท
6,917,477 บาท
46,415,151 บาท
90,322,182 บาท
36,686,000 บาท
7,851,100 บาท
12,766,720 บาท
2,703,435 บาท
3,297,445 บาท
13,509,060 บาท
17,118,300 บาท
6,517,260 บาท
9,211,140 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
4,112,925 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,081,180 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
231,695 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 9,369,360 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
87,450,940 บาท
(61) สานักงานเขตหลักสี่
รวม 298,740,040 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
298,740,040 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
20,217,640 บาท
2. งานปกครอง
3,380,380 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,626,300 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,901,200 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
7,049,900 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
19,801,570 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
37,329,270 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
50,621,560 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 21,176,500 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
3,215,750 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 10,191,960 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,409,220 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
4,712,060 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
8,189,720 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
14,092,500 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,092,390 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
25,002,710 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,477,740 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,413,430 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
887,930 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 3,442,470 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
44,507,840 บาท
(62) สานักงานเขตสายไหม
รวม 355,099,050 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
355,099,050 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
9,376,550 บาท
2. งานปกครอง
8,143,800 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
9,364,500 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,630,600 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
8,188,500 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
18,122,150 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
26,953,670 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
51,567,780 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 18,134,300 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,374,951 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 8,419,249 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,139,676 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,458,400 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
19,381,524 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
15,326,100 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
7,724,140 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
23,957,360 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,916,170 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,111,125 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,130,005 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 26,506,840 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
81,171,660 บาท
(63) สานักงานเขตคันนายาว
รวม 249,448,800 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
249,448,800 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
15,147,030 บาท
2. งานปกครอง
5,152,770 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
9,358,900 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
6,402,920 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,815,700 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6. งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
14,490,600 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
23,441,235 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
47,411,405 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 28,035,300 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
4,452,360 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 7,130,740 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
4,938,410 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
1,305,570 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
14,144,760 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
15,685,900 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
12,131,680 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
6,408,820 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,575,160 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,713,420 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,187,320 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 7,524,720 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
13,994,080 บาท
(64) สานักงานเขตสะพานสูง
รวม 277,079,752 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
277,079,752 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
7,661,420 บาท
2. งานปกครอง
7,151,500 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

3. งานบริหารทั่วไป
และบริการทะเบียน
7,250,200 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,646,900 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
7,041,200 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
12,811,760 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
21,535,170 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
37,488,570 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 23,240,100 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
4,798,720 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 7,198,080 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
2,373,600 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
5,124,330 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
8,285,990 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
15,663,800 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
5,551,200 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
47,500,300 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,086,050 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,888,950 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,955,200 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 6,501,787 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
39,324,925 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(65) สานักงานเขตวังทองหลาง
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 255,352,560 บาท
255,352,560 บาท
5,785,960 บาท
15,046,510 บาท
6,290,500 บาท
4,900,000 บาท
5,693,900 บาท
19,692,150 บาท
33,614,940 บาท
59,564,310 บาท
18,554,700 บาท
4,658,580 บาท
6,974,520 บาท
2,894,080 บาท
6,295,120 บาท
10,136,120 บาท
15,988,200 บาท
6,188,130 บาท
14,060,420 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
944,180 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,648,060 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,719,360 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 3,965,270 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
10,737,550 บาท
(66) สานักงานเขตคลองสามวา
รวม 393,867,193 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
393,867,193 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
11,119,170 บาท
2. งานปกครอง
11,677,340 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
8,128,200 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
6,469,700 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
7,766,320 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
15,996,510 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
27,227,340 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
47,533,950 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 29,687,300 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,341,960 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 7,936,140 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,866,720 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
8,553,380 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
14,422,500 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
17,332,600 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
7,905,680 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
21,483,820 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,163,340 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,992,720 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,104,040 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 41,511,145 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
94,647,318 บาท
(67) สานักงานเขตบางนา
รวม 273,872,800 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
273,872,800 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
11,318,776 บาท
2. งานปกครอง
4,429,224 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,974,800 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,414,600 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,720,900 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
3,764,531 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
39,821,416 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
53,638,353 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 18,576,300 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

10. งานบริหารทั่วไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,027,915 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 8,887,885 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
1,563,744 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,769,931 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
8,469,025 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
8,695,800 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
1,620,288 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
15,667,012 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,418,682 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
1,858,459 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,046,359 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 11,638,460 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
51,550,340 บาท
(68) สานักงานเขตทวีวัฒนา
รวม 331,761,160 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
331,761,160 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
9,250,738 บาท
2. งานปกครอง
7,886,862 บาท
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
7,450,400 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,532,700 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6,117,610 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

6. งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
26,002,670 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
28,436,430 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
43,384,230 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 44,472,540 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
5,526,460 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 9,267,340 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,898,460 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
5,343,720 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
16,173,320 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
12,172,700 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,286,400 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
19,198,300 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
2,174,730 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
3,719,690 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,904,840 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 8,949,020 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
60,612,000 บาท
(69) สานักงานเขตทุ่งครุ
รวม 310,491,120 บาท
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
310,491,120 บาท
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
12,767,830 บาท
2. งานปกครอง
7,590,070 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

3. งานบริหารทั่วไป
และบริการทะเบียน
7,135,400 บาท
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5,775,600 บาท
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
8,451,900 บาท
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
25,296,680 บาท
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
32,390,390 บาท
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
36,975,430 บาท
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว 15,467,000 บาท
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
4,695,000 บาท
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 7,572,800 บาท
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
3,099,220 บาท
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
3,953,440 บาท
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
16,695,140 บาท
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
12,249,600 บาท
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
3,962,120 บาท
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม
18,275,280 บาท
18. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,832,460 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,291,400 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
1,999,040 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 13,261,040 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
68,754,280 บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(70) สานักงานเขตบางบอน
งบประมาณภารกิจประจาพื้นฐาน
1. งานอานวยการ
และบริหารสานักงานเขต
2. งานปกครอง
3. งานบริหารทัว่ ไป
และบริการทะเบียน
4. งานบริหารทัว่ ไป
และบริหารการคลัง
5. งานบริหารทัว่ ไป
และจัดเก็บรายได้
6. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายรักษาความสะอาด
7. งานกวาดทาความสะอาดที่
และทางสาธารณะ
8. งานเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
9. งานดูแลสวนและพืน้ ที่สีเขียว
10. งานบริหารทัว่ ไป
และสอบสวนดาเนินคดี
11. งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
12. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายโยธา
13. งานอนุญาตก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร และผังเมือง
14. งานบารุงรักษาซ่อมแซม
15. งานระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
16. งานบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
17. งานพัฒนาชุมชน
และบริการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวม 309,221,410 บาท
309,221,410 บาท
10,393,960 บาท
8,788,380 บาท
7,658,200 บาท
5,463,300 บาท
6,292,500 บาท
18,610,275 บาท
31,548,185 บาท
57,162,890 บาท
23,619,500 บาท
5,622,680 บาท
8,434,020 บาท
1,896,950 บาท
3,767,510 บาท
9,722,650 บาท
13,478,400 บาท
2,912,630 บาท
8,940,380 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

18. งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล
1,043,110 บาท
19. งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิง่ แวดล้อม
2,692,690 บาท
20. งานป้องกันและควบคุมโรค
2,302,400 บาท
21. งานบริหารทัว่ ไปฝ่ายการศึกษา 13,505,600 บาท
22. งานงบประมาณโรงเรียน
65,365,200 บาท
(71) งบประมาณสานักสนับสนุนสานักและสานักงานเขต เป็นจานวน 648,779,050
จาแนกดังนี้
1) สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3,912,900
2) สานักงานเขตพระนคร
6,487,550
3) สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
4,106,360
4) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
2,490,440
5) สานักงานเขตบางรัก
4,968,180
6) สานักงานเขตปทุมวัน
7,301,880
7) สานักงานเขตยานนาวา
7,403,770
8) สานักงานเขตดุสติ
9,520,310
9) สานักงานเขตพญาไท
4,997,360
10) สานักงานเขตห้วยขวาง
7,739,640
11) สานักงานเขตพระโขนง
7,964,400
12) สานักงานเขตบางกะปิ
21,149,600
13) สานักงานเขตบางเขน
15,991,900
14) สานักงานเขตมีนบุรี
19,722,200
15) สานักงานเขตลาดกระบัง
27,713,300
16) สานักงานเขตหนองจอก
30,786,200
17) สานักงานเขตธนบุรี
11,664,000
18) สานักงานเขตคลองสาน
9,740,500
19) สานักงานเขตบางกอกใหญ่
6,433,900
20) สานักงานเขตบางกอกน้อย
11,837,800
21) สานักงานเขตตลิ่งชัน
12,264,800
22) สานักงานเขตภาษีเจริญ
15,910,600
23) สานักงานเขตหนองแขม
16,701,810

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

สานักงานเขตบางขุนเทียน
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
สานักงานเขตดอนเมือง
สานักงานเขตจตุจักร
สานักงานเขตลาดพร้าว
สานักงานเขตบึงกุม่
สานักงานเขตสาทร
สานักงานเขตบางคอแหลม
สานักงานเขตบางซื่อ
สานักงานเขตราชเทวี
สานักงานเขตคลองเตย
สานักงานเขตประเวศ
สานักงานเขตบางพลัด
สานักงานเขตจอมทอง
สานักงานเขตดินแดง
สานักงานเขตสวนหลวง
สานักงานเขตวัฒนา
สานักงานเขตบางแค
สานักงานเขตหลักสี่
สานักงานเขตสายไหม
สานักงานเขตคันนายาว
สานักงานเขตสะพานสูง
สานักงานเขตวังทองหลาง
สานักงานเขตคลองสามวา
สานักงานเขตบางนา
สานักงานเขตทวีวัฒนา
สานักงานเขตทุ่งครุ
สานักงานเขตบางบอน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

25,672,520
9,781,750
17,255,760
15,836,610
12,352,890
15,871,500
5,161,900
9,648,690
10,935,470
5,727,280
7,603,700
24,344,300
8,932,100
15,983,100
11,893,390
14,738,700
9,597,000
19,828,150
11,751,160
22,309,350
7,862,900
10,811,200
5,977,240
26,886,600
13,314,200
12,531,000
15,862,700
13,498,490

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(72) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ส่วนราชการ
ของกรุงเทพมหานคร เป็นจานวน 6,002,711,400 บาท จาแนก ดังนี้
1) สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
2,277,900 บาท
2) สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3,785,400 บาท
3) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7,205,600 บาท
4) สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
51,763,300 บาท
5) สานักการแพทย์
333,296,900 บาท
6) สานักอนามัย
103,883,200 บาท
7) สานักการศึกษา
52,409,600 บาท
8) สานักการโยธา
2,973,128,200 บาท
9) สานักการระบายน้า
648,824,500 บาท
10) สานักการคลัง
260,419,500 บาท
11) สานักเทศกิจ
20,084,400 บาท
12) สานักการจราจรและขนส่ง
262,585,800 บาท
13) สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
24,678,600 บาท
14) สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
4,731,200 บาท
15) สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
8,564,000 บาท
16) สานักสิ่งแวดล้อม
342,995,300 บาท
17) สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
62,350,200 บาท
18) สานักพัฒนาสังคม
19,802,800 บาท
19) สานักการวางผังและพัฒนาเมือง
7,080,600 บาท
20) สานักงานเขตพระนคร
20,023,300 บาท
21) สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
12,596,000 บาท
22) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
14,841,100 บาท
23) สานักงานเขตบางรัก
11,397,000 บาท
24) สานักงานเขตปทุมวัน
14,920,200 บาท
25) สานักงานเขตยานนาวา
18,445,700 บาท
26) สานักงานเขตดุสติ
16,059,900 บาท
27) สานักงานเขตพญาไท
15,160,800 บาท
28) สานักงานเขตห้วยขวาง
14,376,000 บาท
29) สานักงานเขตพระโขนง
11,553,100 บาท
30) สานักงานเขตบางกะปิ
22,067,700 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

สานักงานเขตบางเขน
สานักงานเขตมีนบุรี
สานักงานเขตลาดกระบัง
สานักงานเขตหนองจอก
สานักงานเขตธนบุรี
สานักงานเขตคลองสาน
สานักงานเขตบางกอกใหญ่
สานักงานเขตบางกอกน้อย
สานักงานเขตตลิ่งชัน
สานักงานเขตภาษีเจริญ
สานักงานเขตหนองแขม
สานักงานเขตบางขุนเทียน
สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
สานักงานเขตดอนเมือง
สานักงานเขตจตุจักร
สานักงานเขตลาดพร้าว
สานักงานเขตบึงกุม่
สานักงานเขตสาทร
สานักงานเขตบางคอแหลม
สานักงานเขตบางซื่อ
สานักงานเขตราชเทวี
สานักงานเขตคลองเตย
สานักงานเขตประเวศ
สานักงานเขตบางพลัด
สานักงานเขตจอมทอง
สานักงานเขตดินแดง
สานักงานเขตสวนหลวง
สานักงานเขตวัฒนา
สานักงานเขตบางแค
สานักงานเขตหลักสี่
สานักงานเขตสายไหม
สานักงานเขตคันนายาว

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

15,886,500
14,700,900
20,078,600
16,609,300
33,047,100
13,277,800
12,041,100
16,057,800
14,166,400
14,437,200
14,775,000
17,951,200
12,979,800
14,905,200
21,335,200
14,468,200
12,462,400
12,094,400
11,976,800
13,912,800
14,269,800
14,882,400
44,991,600
13,046,500
22,781,600
15,144,600
15,218,000
13,622,900
16,900,000
22,543,800
12,697,600
11,964,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

63) สานักงานเขตสะพานสูง
14,611,800 บาท
64) สานักงานเขตวังทองหลาง
12,464,700 บาท
65) สานักงานเขตคลองสามวา
13,504,500 บาท
66) สานักงานเขตบางนา
11,726,600 บาท
67) สานักงานเขตทวีวัฒนา
14,451,000 บาท
68) สานักงานเขตทุ่งครุ
19,300,300 บาท
69) สานักงานเขตบางบอน
20,117,500 บาท
(73) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2,812,332,400 บาท
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
2,812,332,400 บาท
1. งานมหาวิทยาลัย
2,046,016,400 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์มะเร็ง เฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
59,000,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
และระบบโครงข่ายไฟฟ้า
พร้อมติดตัง้
402,292,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงอาคาร
หอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร
ของคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล ซอยสุโขทัย 10 159,624,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานพยาบาล บางบอน
10,000,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ ดูแลผู้ปว่ ยสูงอายุ
แบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
10,000,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

7. โครงการติดตั้งงานระบบและครุภัณฑ์
พร้อมอุปกรณ์สาหรับอาคาร
เวชภัณฑ์กลาง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
122,400,000 บาท
8. โครงการนาสายไฟฟ้า
และสายสื่อสารลงใต้ดนิ
1,000,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์สาธิต พัฒนาการ
เด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร
ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
1,000,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างอาคาร
หอพักแพทย์ พยาบาล
และบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ซอยสุพรรณ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1,000,000 บาท
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ า ยของการพาณิ ช ย์ ข องกรุ ง เทพมหานครให้ ตั้ ง เป็ น จ านวน
875,831,950 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจา จานวน 654,652,850 บาท และรายจ่ายพิเศษ
จานวน 221,179,100 บาท จาแนก ดังนี้
(1) สานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
รวม 245,503,750 บาท
รายจ่ายประจา
153,207,750 บาท
ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
11,000,000 บาท
1. เงินสารองจ่ายทัว่ ไป
5,000,000 บาท
2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
500,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,500,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
142,207,750 บาท
1. งานบริหารการธนานุบาล
129,703,250 บาท
2. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
การรับจานาและระบบงานต่าง ๆ
ของสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร
11,400,000 บาท
3. โครงการจ้างบริการเฝ้าระวัง
และแจ้งเหตุสญ
ั ญาณเตือนภัย 1,104,500 บาท
รายจ่ายพิเศษ
92,296,000 บาท
ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
22,600,000 บาท
เงินสารองจ่ายทัว่ ไป
22,600,000 บาท
ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
69,696,000 บาท
งานบริหารการธนานุบาล
69,696,000 บาท
(2) สานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
รวม 624,115,900 บาท
รายจ่ายประจา
495,232,800 บาท
ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
29,879,200 บาท
1. เงินสารองจ่ายทัว่ ไป
20,000,000 บาท
2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
669,200 บาท
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 9,210,000 บาท
ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
465,353,600 บาท
งานบริหารการตลาด
465,353,600 บาท
รายจ่ายพิเศษ
128,883,100 บาท
ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
50,000,000 บาท
เงินสารองจ่ายทัว่ ไป
50,000,000 บาท
ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
78,883,100 บาท
งานบริหารการตลาด
78,883,100 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(3) สานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
รวม
6,212,300 บาท
รายจ่ายประจา
6,212,300 บาท
ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
145,000 บาท
1. เงินสารองจ่ายทัว่ ไป
46,000 บาท
2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
99,000 บาท
ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
6,067,300 บาท
งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย
6,067,300 บาท
ข้อ 6 ให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุม การเบิ ก จ่ายเงิน งบประมาณตามรายการ
และจานวนเงินที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ 7 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

