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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี ข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุ ง เทพมหานคร โดยความเห็ น ชอบของสภากรุ ง เทพมหานคร
จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ตั้งเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
๗๕,๖๓๕,๘๒๑,๕๐๐ บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน ๗๕,๐๕๘,๔๐๔,๕๐๐ บาท
ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา จํานวน ๗๕,๐๕๘,๔๐๔,๕๐๐ บาท จําแนกดังนี้
(๑) งบกลาง
รวม ๑๓,๕๘๘,๔๙๔,๑๐๐ บาท
๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป
๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เกี่ยวกับน้ําท่วม
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง
๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. เงินบําเหน็จลูกจ้าง
๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. เงินสํารองสําหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. เงินสํารองสําหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗. เงินสํารองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. เงินสํารองสําหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดําริ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๑๑. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจ
และหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล
๔,๐๓๕,๔๙๔,๑๐๐ บาท
๑๔. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ตรอก ซอยและสิ่งก่อสร้าง
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี
๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์
ของกรุงเทพมหานคร
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบํานาญของกรุงเทพมหานคร ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐. เงินสํารองสําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๑. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
รวม
๗๕,๑๕๗,๗๐๐ บาท
รายจ่ายประจํา
๗๕,๑๕๗,๗๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป
๗๕,๑๕๗,๗๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไป
๗๕,๑๕๗,๗๐๐ บาท
(๓) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รวม
๗๐,๙๕๗,๐๐๐ บาท
รายจ่ายประจํา
๗๐,๙๕๗,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป
๗๐,๙๕๗,๐๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไป
๗๐,๙๕๗,๐๐๐ บาท
(๔) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม ๑๒๒,๑๗๓,๔๐๐ บาท
รายจ่ายประจํา
๑๒๒,๑๗๓,๔๐๐ บาท
แผนงานบริหารงานบุคคล
๑๒๒,๑๗๓,๔๐๐ บาท
งานบริหารงานบุคคล
๑๒๒,๑๗๓,๔๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
รายจ่ายประจํา
๙๗๑,๗๔๕,๒๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
๒๐๗,๑๙๑,๙๐๐
ข. แผนงานบริหารงาน
ปกครองและทะเบียน
งานปกครองและทะเบียน
๓๐,๓๓๑,๖๐๐
ค. แผนงานบริหารการคลัง
งานตรวจสอบภายใน
๒๗,๙๖๖,๔๐๐
ง. แผนงานบริหารงานบุคคล
๘๕,๕๓๒,๓๐๐
งานการเจ้าหน้าที่
จ. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร
๑. งานพัฒนาบุคลากร
และองค์การ
๒๖๘,๑๗๘,๓๐๐
๒. งานกฎหมายและคดี
๓๗,๒๓๔,๘๐๐
๓. งานประชาสัมพันธ์
๒๑๕,๗๒๒,๔๐๐
๔. งานผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร
๖๒,๖๔๘,๗๐๐
๕. งานการต่างประเทศ
๓๖,๙๓๘,๘๐๐
(๖) สํานักการแพทย์
รายจ่ายประจํา
๓,๓๐๘,๐๘๒,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข ๘๕,๐๒๗,๒๐๐
ข. แผนงานบริการด้านการแพทย์
๑. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
๗๑๑,๕๘๕,๖๐๐
๒. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลตากสิน
๖๘๕,๙๗๙,๙๐๐
๓. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์
๖๖๐,๒๖๑,๘๐๐
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รวม

๙๗๑,๗๔๕,๒๐๐ บาท
๒๐๗,๑๙๑,๙๐๐ บาท

บาท
๓๐,๓๓๑,๖๐๐ บาท
บาท
๒๗,๙๖๖,๔๐๐ บาท
บาท
๘๕,๕๓๒,๓๐๐ บาท
บาท
๖๒๐,๗๒๓,๐๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
รวม ๓,๓๐๘,๐๘๒,๐๐๐ บาท
๘๕,๐๒๗,๒๐๐ บาท
บาท
๓,๒๑๑,๕๔๘,๐๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
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๔. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ชุตินธโร อุทิศ
๑๘๙,๙๗๒,๑๐๐
๕. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
๑๖๗,๒๒๕,๐๐๐
๖. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
๒๐๒,๕๓๐,๐๐๐
๗. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสิรินธร
๓๒๘,๙๔๘,๑๐๐
๘. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
๔๐,๐๒๔,๕๐๐
๙. โครงการศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๐,๔๔๔,๘๐๐
๑๐. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ๑๙๖,๒๗๓,๕๐๐
๑๑. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ๑๘,๓๐๒,๗๐๐
ค. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย
งานวิชาการ
๑๑,๕๐๖,๘๐๐
(๗) สํานักอนามัย
รายจ่ายประจํา
๒,๕๐๒,๐๓๐,๘๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
๑. งานบริหารทั่วไป
ด้านการสาธารณสุข
๙๔,๑๕๔,๗๐๐
๒. งานบริหารการพยาบาล
๔๕,๗๘๐,๙๐๐
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บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
๑๑,๕๐๖,๘๐๐ บาท
บาท
รวม ๒,๕๐๒,๐๓๐,๘๐๐ บาท
๑๓๙,๙๓๕,๖๐๐ บาท
บาท
บาท
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ข. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ๒๖,๔๗๑,๘๐๐
๒. งานสุขาภิบาลอาหาร
๒๔,๕๐๔,๒๐๐
ค. แผนงานอนามัย
๑. งานเภสัชกรรม
๑๔๙,๗๑๗,๘๐๐
๒. งานทันตสาธารณสุข
๑๖๘,๓๒๑,๖๐๐
๓. งานป้องกันและบําบัด
การติดยาเสพติด
๘๓,๖๒๖,๑๐๐
๔. งานจัดบริการสาธารณสุข ๑,๒๒๑,๐๖๖,๔๐๐
๕. โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อขยายพื้นที่การให้
บริการด้านสาธารณสุข
ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
เขตบางเขน
๑๕,๗๙๒,๖๐๐
๖. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๓๔ โพธิ์ศรี ๑๒,๗๘๐,๐๐๐
๗. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ ๒๗,๙๔๐,๐๐๐
๘. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๗
จันทร์ ฉิมไพบูลย์
๑๐,๕๐๐,๐๐๐
๙. โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย ๒๔,๐๙๖,๘๐๐
๑๐. งานชันสูตรสาธารณสุข
๕๒,๓๖๗,๑๐๐
๑๑. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข ๒๐๗,๒๐๕,๐๐๐
๑๒. งานสร้างเสริมสุขภาพ
๑๒๕,๑๐๓,๖๐๐
๑๓. งานควบคุมโรคติดต่อ
๗๗,๑๗๐,๗๐๐
๑๔. งานสัตวแพทย์สาธารณสุข ๑๐๗,๗๓๕,๐๐๐
๑๕. งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ๒๗,๖๙๖,๕๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕๐,๙๗๖,๐๐๐ บาท
บาท
บาท
๒,๓๑๑,๑๑๙,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(๘) สํานักการศึกษา
รายจ่ายประจํา
๑,๐๐๒,๗๕๔,๔๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
๑. งานบริหารทั่วไป
ด้านการศึกษา
๑๗๒,๑๓๓,๑๐๑
๒. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๖ ชั้น
โรงเรียนวัดเสมียนนารี
สํานักงานเขตจตุจักร
๘,๒๐๐,๐๐๐
๓. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนวัดทองเพลง
สํานักงานเขตคลองสาน
๘,๕๖๘,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนฉิมพลี
สํานักงานเขตตลิ่งชัน
๑๓,๒๖๖,๐๐๐
๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
สํานักงานเขตลาดกระบัง
๑๔,๔๔๘,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๖ ชั้น
โรงเรียนบางเขน
(ไว้สาลีอนุสรณ์)
สํานักงานเขตหลักสี่
๑๓,๑๕๘,๐๐๐
๗. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนนาหลวง
สํานักงานเขตทุ่งครุ
๑๐,๗๑๐,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม ๑,๐๐๒,๗๕๔,๔๐๐ บาท
๕๕๙,๗๗๘,๒๐๐ บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนวัดหนองจอก
(ภักดีนรเศรษฐ)
สํานักงานเขตหนองจอก
๙. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๖ ชั้น
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
สํานักงานเขตหนองจอก
๑๐. โครงการก่อสร้าง
โรงพลศึกษา ๒ ชั้น
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สํานักงานเขตลาดกระบัง
๑๑. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
สํานักงานเขตประเวศ
๑๒. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น
โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
สํานักงานเขตหนองจอก
๑๓. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนมีนบุรี
สํานักงานเขตมีนบุรี
๑๔. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๖ ชั้น
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
สํานักงานเขตบางกะปิ
๑๕. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๖ ชั้น
โรงเรียนวัดทุ่งครุ
(พึ่งสายอนุสรณ์)
สํานักงานเขตทุ่งครุ

๘,๓๓๘,๐๐๐ บาท

๑๐,๖๐๓,๙๙๙ บาท

๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๖,๙๙๖,๐๐๐ บาท

๔,๒๖๘,๐๐๐ บาท

๑๓,๗๙๒,๐๐๐ บาท

๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท

๑๐,๖๗๒,๐๐๐ บาท

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๖ ชั้น
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
สํานักงานเขตประเวศ
๑๕,๓๒๐,๐๐๐
๑๗. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
สํานักงานเขตมีนบุรี
๙,๔๔๔,๐๐๐
๑๘. โครงการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักอาศัย ๔ ชั้น
โรงเรียนวัดบึงบัว
สํานักงานเขตลาดกระบัง
๕,๒๔๘,๐๐๐
๑๙. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนลําพะอง
(ราษฎร์จําเริญบํารุง)
สํานักงานเขตลาดกระบัง
๖,๘๘๐,๐๐๐
๒๐. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนเพชรถนอม
สํานักงานเขตลาดพร้าว
๖,๘๘๔,๐๐๐
๒๑. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
สํานักงานเขตหนองจอก
๙,๔๙๒,๐๐๐
๒๒. โครงการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักอาศัย ๔ ชั้น
โรงเรียนสามเสนนอก
(ประชาราษฎร์อนุกูล)
สํานักงานเขตดินแดง
๓,๑๔๐,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๕ ชั้น
โรงเรียนวัดปุรณาวาส (ประถม)
สํานักงานเขตทวีวัฒนา
๖,๙๔๔,๐๐๐
๒๔. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น
โรงเรียนคลองสาม
สํานักงานเขตมีนบุรี
๕,๗๒๐,๐๐๐
๒๕. งานการเจ้าหน้าที่
๔๙,๔๓๑,๕๐๐
๒๖. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๗. งานบริหารการคลัง
๑๑๓,๕๑๑,๖๐๐
ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑. งานยุทธศาสตร์การศึกษา ๗๐,๑๗๐,๘๐๐
๒. งานพัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษา
๒๗,๗๖๓,๖๐๐
๓. งานพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา
๒๖๐,๗๐๗,๒๐๐
๔. งานพัฒนาข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร
๘๔,๓๓๔,๖๐๐
(๙) สํานักการโยธา
รายจ่ายประจํา
๘,๒๔๑,๙๑๐,๕๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
๑. งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา
และระบบจราจร
๑๒๘,๗๘๒,๒๐๐
๒. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารหอประชุม
สภากรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
ดินแดง (ระยะที่ ๓)
และอาคารประกอบ
๒๑๗,๘๐๐,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

๔๔๒,๙๗๖,๒๐๐ บาท

บาท
บาท
บาท
รวม ๘,๒๔๑,๙๑๐,๕๐๐ บาท
๑,๐๖๘,๗๑๑,๓๐๐ บาท
บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓. โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักการโยธาและ
อาคารสํานักการระบายน้ํา ๕๘,๐๐๐,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอาคาร Tower ๑
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
ดินแดง ส่วนผู้บริหาร
ฝ่ายการเมืองและสํานักงาน
สนับสนุน
๒๗๗,๓๘๐,๐๐๐
๕. โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอาคาร Tower ๑
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
ดินแดง ส่วนสํานักงานทั่วไป
และองค์ประกอบเสริม
๘๙,๖๖๐,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอาคาร Tower ๑
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
ดินแดง ส่วนผู้บริหาร
ฝ่ายข้าราชการประจํา
ส่วนรับรองสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร
และสํานักงานสนับสนุน ๒๑๑,๘๐๐,๐๐๐
๗. โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอาคารหอประชุม
สภากรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
ดินแดง
๕๓,๖๖๐,๐๐๐
๘. งานแผนงาน
และประสานสาธารณูปโภค ๒๖,๖๒๙,๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานโครงสร้างพื้นฐาน
แบบบูรณาการของสํานักการโยธา
กรุงเทพมหานคร
๕,๐๐๐,๐๐๐
ข. แผนงานการโยธา
๑. งานสํารวจออกแบบ
และก่อสร้าง
๕๖๒,๘๑๐,๒๐๐
๒. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนมิตรไมตรี
ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชาสงเคราะห์
๖,๐๐๐,๐๐๐
๓. โครงการก่อสร้าง
อาคารสํานักงานเขตดินแดง ๔๘,๕๐๐,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้าง
อาคารหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
๑,๐๐๐,๐๐๐
๕. โครงการโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
๕๐๔,๐๐๐,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้าง
อาคารโภชนาการ
เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก
พัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุ
และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์
๑๑,๔๒๐,๐๐๐
๗. โครงการก่อสร้างอาคาร
ที่ได้รับผลกระทบ
ตามโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
๑๐๐,๔๘๙,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท
๔,๙๖๗,๙๕๒,๗๐๐ บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท

บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘. โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๑ ก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับ
ถนนศรีนครินทร์
กับถนนกรุงเทพกรีฑา
และก่อสร้างถนน
จากถนนศรีนครินทร์
ถึงคลองหัวหมาก
๙. โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๒ ก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
จากคลองหัวหมาก
ถึงคลองลําสาลี
๑๐. โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๓ ก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
จากคลองลําสาลี
ถึงคลองวังใหม่
๑๑. โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๔ ก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
จากคลองวังใหม่
ถึงทางหลวงหมายเลข ๙
๑๒. โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๕ ก่อสร้าง
ทางยกระดับข้ามทางหลวง
หมายเลข ๙

๔๔๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓๕๙,๘๙๘,๐๐๐ บาท

๓๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒๔๘,๐๕๔,๐๐๐ บาท

๒๙๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓. โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๖ ก่อสร้าง
และปรับปรุง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
จากทางหลวงหมายเลข ๙
ถึงถนนร่มเกล้า
๓๙๒,๗๐๐,๐๐๐
๑๔. โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๗ ก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า
๓๗๐,๑๐๐,๐๐๐
กับถนนเจ้าคุณทหาร
๑๕. โครงการก่อสร้างทางลอด
ถนนพัฒนาการ - รามคําแหง ถาวรธวัช
๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐
๑๖ โครงการก่อสร้าง
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
และเวชศาสตร์ฟื้นฟูหอพักแพทย์
หอพักพยาบาล
และอาคารจอดรถยนต์
โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์
๒๖๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๗. โครงการก่อสร้าง
ถนนเชื่อมระหว่าง
ถนนมิตรไมตรีกับถนนเลียบวารี
ในแนวถนนคู้คลองสิบ
๕๔,๖๐๐,๐๐๐
๑๘. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๑
๑๒,๑๘๙,๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๒
๒๐. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๓
๒๑. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๔
๒๒. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๕
๒๓. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๖
๒๔. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
ช่วงที่ ๗

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘,๙๙๔,๐๐๐ บาท

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษา สํารวจ
ออกแบบเบื้องต้น
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร (บางนา) ๒๖,๙๗๐,๐๐๐
๒๖. โครงการก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
โรงพยาบาลในเขต
คลองสามวา
๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๗. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
สํารวจ และออกแบบ
สะพานคนเดินและ
ทางจักรยาน
ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
ท่าพระจันทร์ - ท่าศิริราช ๒๙,๖๒๐,๕๐๐
๒๘. งานควบคุมอาคาร
๔๓,๑๑๓,๒๐๐
๒๙. งานควบคุมการก่อสร้าง
๕๓,๐๔๗,๖๐๐
๓๐. โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองเปรมประชากร
เชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กับถนนแจ้งวัฒนะ ๕
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๓๑. โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเขตลาดกระบัง
แห่งใหม่
๖๖,๐๐๐,๐๐๐
๓๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเยาวราช
ช่วงจากวงเวียนโอเดียน
ถึงแยกบวรพงษ์
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๓. งานวิเคราะห์และวิจัย
๒๘,๐๕๒,๘๐๐
๓๔. งานสํารวจและแผนที่ที่ดิน ๓๕,๗๗๙,๘๐๐
๓๕. งานจัดกรรมสิทธิ์
๔๑๘,๔๑๔,๒๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท

บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร
๑. งานก่อสร้างและบูรณะ ๑,๓๐๖,๓๙๒,๕๐๐
๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
และจัดทําระบบ
การบริหารงานบํารุงรักษาทาง
และสะพานของ
กรุงเทพมหานคร
๔๙,๙๖๔,๐๐๐
๓. โครงการจัดหาเครื่องมือหนัก
สําหรับใช้ในการ
ซ่อมบํารุงทาง
๕๙๔,๒๐๐,๐๐๐
๔. โครงการจัดซ่อมและ
เสริมกําลังสะพานข้ามคลอง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่ ๓
๘๙,๙๙๐,๐๐๐
๕. โครงการจัดหารถตักล้อยาง ๙๖,๔๐๐,๐๐๐
๖. โครงการจัดหารถล้างอุโมงค์ ๔๘,๗๐๐,๐๐๐
๗. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
และวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพถนนและสะพาน
ของกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่ศูนย์ก่อสร้าง
๑๙,๖๐๐,๐๐๐
และบูรณะถนน ๑
(๑๐) สํานักการระบายน้ํา
รายจ่ายประจํา
๕,๘๘๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ํา ๖๘,๒๗๗,๑๐๐
ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา
๑. งานพัฒนาระบบหลัก
๒๙๑,๘๐๙,๒๐๐
๒. โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําบึงกุ่มเหนือ
ระยะที่ ๒
๓๒,๙๘๘,๒๓๔

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒,๒๐๕,๒๔๖,๕๐๐ บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
รวม ๕,๘๘๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท
๖๘,๒๗๗,๑๐๐ บาท
บาท
๑,๓๖๓,๘๖๙,๖๐๐ บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓. โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ําด้านใต้
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
(ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองพระยาราชมนตรี
ตอนที่ ๑)
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้างแก้มลิง
หมู่บ้านสัมมากร
และระบบระบายน้ํา
ถนนรามคําแหง
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองพระโขนง
ช่วงจากสถานีสบู น้ําพระโขนง
ถึงถนนทางรถไฟสายเก่า
ระยะ ๒
๓๘,๕๕๘,๓๓๔
๖. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม
ริมคลองมหาสวัสดิ์
ช่วงซอยสวนผัก ๔
ถึงสะพานจงถนอม
๒๗,๖๐๐,๐๐๐
๗. โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
คลองหลุมไผ่ คลองโคกคราม
๘๑,๐๐๐,๐๐๐
๘. โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
คลองเสือน้อย
๑๕,๐๙๘,๔๓๙
๙. โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองบางซื่อ
จากคลองลาดพร้าว
ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา
๑๐๑,๐๐๐,๐๐๑

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ลํารางสาธารณะ
และถนนเวฬุวนาราม
๓๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๑. โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ํา
จากบึงหนองบอน
ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๒. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ําจากบึงหนองบอน
ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
๑๓,๙๕๐,๐๐๐
๑๓. โครงการก่อสร้าง
แนวป้องกันน้ําท่วม
ริมคลองบางกอกน้อย
ช่วงคลองน้ําตาล
ถึงถนนจรัญสนิทวงศ์
(ครั้งที่ ๒)
๒๓,๑๙๙,๐๐๐
๑๔. โครงการก่อสร้าง
แนวป้องกันน้ําท่วม
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา
ช่วงบริเวณร้านอาหาร
ครัวระฆังทองถึง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๓๓,๖๐๐,๐๐๐
๑๕. โครงการปรับปรุง
แนวป้องกันน้ําท่วม
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ ๓ ๔,๘๐๐,๐๐๐
๑๖. โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
คลองจิกมิตรมหาดไทย
ตอนคลองจั่น (ครั้งที่ ๒)
๖,๔๐๐,๐๐๐
๑๗. งานสารสนเทศระบายน้ํา
๖๘,๘๖๖,๓๙๒

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

.

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑. งานเครื่องจักรกล
๑๙๔,๑๓๗,๓๐๐
๒. งานระบบอาคารบังคับน้ํา ๗๔๐,๖๗๖,๔๐๐
๓. โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบอาคารบังคับน้ํา
แนวถนนรามคําแหง
(สถานีสูบน้ําคลองโต๊ะยอ
และสถานีสูบน้ํา
คลองจิกกานดา)
๑๐,๘๓๙,๖๕๙
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่สถานีสูบน้ํา
คลองพระยาราชมนตรี
๑๘๒,๙๐๐,๐๐๐
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่สถานีสูบน้ํา
คลองวัดไทรและสถานีสูบน้ํา
คลองช่องนนทรี
๗๙,๐๐๐,๐๐๐
๖. โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
น้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ํา
คลองสนามชัย
๑,๐๐๐,๐๐๐
๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ
สถานีสูบน้ําพระโขนง
๖๑,๔๐๙,๔๓๒
๘. โครงการเดินระบบ
บํารุงรักษาและบริหารจัดการ
อุโมงค์ระบายน้ําจากบึงมักกะสัน
ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
(ระยะที่ ๒)
๙๐,๕๕๐,๐๐๐
๙. โครงการปรับปรุง
ทํานบกั้นน้ําตามคลอง
แยกคลองหลวงแพ่ง
๑๗,๒๕๐,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓,๕๖๙,๕๕๕,๖๐๐ บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท

บาท
บาท

บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. โครงการปรับปรุง
ทํานบกั้นน้ําตามคลอง
แยกคลองนครเนื่องเขต
๒๑,๔๐๐,๐๐๐
๑๑. โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ําจิตมิตรมหาดไทย ๑๐,๑๔๐,๐๐๐
๑๒. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ํา
แบบเคลื่อนที่
ขับด้วยระบบไฮโดรลิค
ขนาด ๓๐ นิ้ว
๑๖๘,๙๐๐,๐๐๐
๑๓. งานระบบท่อระบายน้ํา
๕๓๕,๘๘๐,๗๐๐
๑๔. โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา
ถนนรัชดาภิเษกบริเวณ
ทางแยกถนนลาดพร้าว
ถึงคลองน้ําแก้ว
๖,๔๓๔,๐๐๐
๑๕. โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ถนนทรงสวัสดิ์
ถนนเยาวราชและ
ถนนเจริญกรุง
๔๐,๘๐๐,๐๐๐
๑๖. โครงการปรับปรุง
บ่อสูบน้ําถนนเพชรบุรี
๑๔,๐๐๐,๐๐๐
ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย
๑๗. งานระบบคลอง
๖๐๙,๙๔๐,๒๐๐
๑๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(สมอยึดด้านหลัง)
คลองเคล็ดจากเขื่อนเดิม
บริเวณคลองตาช้าง
ถึงคลองบางนา
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙. โครงการปรับปรุง
คลองสามเสน
จากถนนพหลโยธิน
ถึงจุดที่กําหนดให้
ไปทางถนนพระรามที่ ๖
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐. โครงการจ้างที่ปรึกษา สํารวจ
แนวเขตคลองสาธารณะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองทวีวัฒนา
จากบริเวณถนนอุทยาน
ถึงบริเวณคลองบางขี้แก้ง ๑๓๗,๙๒๘,๕๔๐
๒๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองราษฎร์สามัคคี
จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก
ถึงบริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง ๔๘,๘๕๕,๐๐๐
๒๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(สมอยึดด้านหลัง)
คลองประเวศบุรีรมย์
จากประตูระบายน้ํา
กระทุ่มเสือปลา
ถึงบริเวณคลองขุนสกล
๒๗๒,๕๑๔,๓๖๙
๒๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
และสถานีสูบน้ํา
คลองหมื่นแช่มและ
คลองรางขี้เหล็กจากบริเวณ
คลองภาษีเจริญถึงบริเวณ
คลองบางบอน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
พร้อมทางเดิน
คลองแสนแสบจากบริเวณ
ถนนกาญจนาภิเษก
ถึงประตูระบายน้ํามีนบุรี ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา
๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา
๓๐๖,๕๘๙,๗๐๐
๒. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ๑,๐๐๐,๐๐๐
๓. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา
และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ํา
หนองแขม - ทุ่งครุ
ระยะที่ ๓
๑๓๒,๙๖๐,๐๐๐
๔. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา
และบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐
๕. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา
และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ช่องนนทรี ระยะที่ ๓
๘๒,๔๐๐,๐๐๐
๖. โครงการจัดหารถยนต์สนับสนุน
หน่วยปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ําเสีย
พร้อมดัดแปลงและให้มี
อุปกรณ์ประกอบ
๒๐,๗๙๑,๐๐๐
๗. โครงการจ้างเดินระบบ
บํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
ระยะที่ ๓
๑๓๒,๔๘๐,๐๐๐
๘. โครงการจ้างเดินระบบ
บํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร
ระยะที่ ๓
๗๓,๘๔๐,๐๐๐
๙. โครงการปรับปรุง
โรงควบคุมคุณภาพน้ํา
รัตนโกสินทร์
๖๘,๑๓๖,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๘๘๐,๑๙๖,๗๐๐ บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท
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๑๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
และออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม)
พื้นที่เขตห้วยขวาง
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ดินแดง
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(๑๑) สํานักการคลัง
รายจ่ายประจํา
๔,๕๕๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
๕๘,๓๖๒,๖๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบัญชี
๒๒,๖๘๒,๒๐๐
๒. งานการเงิน
๒๙,๙๐๙,๖๐๐
๓. งานรายได้
๑๘๓,๖๙๒,๕๐๐
๔. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
๑๕๐,๑๒๙,๐๐๐
รถยนต์และล้อเลื่อน
๕. งานตรวจจ่าย
๒๓,๗๘๖,๙๐๐
๖. งานเศรษฐกิจการคลัง
๑๑๒,๑๐๑,๑๐๐
๗. งานบําเหน็จบํานาญ
๓,๔๗๓,๔๒๑,๑๐๐
๘. โครงการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงาน
ของกองบําเหน็จบํานาญ
๔,๑๑๙,๘๐๐
ค. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร
๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓๓,๐๕๖,๘๐๐
๒. งานบํารุงรักษา
ซ่อมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล
๒๖๑,๗๑๙,๔๐๐
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของกองโรงงานช่างกล
๑๙๘,๖๕๒,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท
รวม ๔,๕๕๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท
๕๘,๓๖๒,๖๐๐ บาท
บาท
๓,๙๙๙,๘๔๒,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
๔๙๓,๔๒๘,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
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(๑๒) สํานักเทศกิจ
รายจ่ายประจํา
๑๙๓,๘๓๖,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ด้านการรักษาความสะอาด
๓๗,๕๒๐,๘๐๐
ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร
งานศูนย์วิทยุสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร
๒๕,๕๐๐,๖๐๐
ค. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม
งานนโยบายและแผนงาน
๒๕,๗๓๕,๘๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานตรวจและปฏิบัติการ
๑๐๕,๐๗๘,๘๐๐
(๑๓) สํานักการจราจรและขนส่ง
รายจ่ายประจํา
๓,๙๒๔,๙๓๐,๔๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา
และระบบจราจร
๒๗,๘๕๒,๗๐๐
ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน
และระบบจราจร
๑. งานการขนส่ง
๖๙,๘๔๑,๖๖๕
๒. โครงการบริหารจัดการ
การให้บริการรถโดยสาร
ประจําทางด่วนพิเศษ (BRT) ๑๘๘,๔๙๓,๗๓๕
๓. โครงการก่อสร้าง
ทางเดินยกระดับ (Sky Walk)
ลานจอดรถแล้วจร
(Park & Ride)
๑๙,๘๗๔,๑๐๐
๔. โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร
ส่วนต่อขยายสายสีลม
(ตากสิน - เพชรเกษม)
และบริหารจัดการเดินรถ ๗๔๙,๙๔๘,๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม

๑๙๓,๘๓๖,๐๐๐ บาท
๓๗,๕๒๐,๘๐๐ บาท

บาท
บาท
บาท

๒๕,๕๐๐,๖๐๐ บาท
๒๕,๗๓๕,๘๐๐ บาท
๑๐๕,๐๗๘,๘๐๐ บาท

บาท
รวม ๓,๙๒๔,๙๓๐,๔๐๐ บาท

๒๗,๘๕๒,๗๐๐ บาท
บาท
๓,๘๙๗,๐๗๗,๗๐๐ บาท
บาท
บาท

บาท

บาท
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๕. โครงการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร
๑,๑๕๔,๑๑๕,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้าง
ทางเดินยกระดับ (Sky Walk)
เชื่อมระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร
ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท
จากสถานีอุดมสุข
ถึงสถานีบางนา
๔๐๓,๗๙๙,๐๐๐
๗. โครงการก่อสร้าง
ทางเดินยกระดับ (Sky Walk)
จากสถานีบางหว้า (S12)
ถึงท่าเรือตากสิน
เพชรเกษม
๒๔,๑๙๙,๘๐๐
๘. งานจัดระเบียบจราจร
๓๖,๙๑๑,๖๐๐
๙. งานวิศวกรรมจราจร
๓๗๘,๕๖๖,๐๐๐
๑๐. งานนโยบายและแผนงาน ๘๔,๖๐๙,๕๐๐
๑๑. งานพัฒนาระบบจราจร
๓๕๖,๗๗๖,๔๐๐
๑๒. โครงการติดตั้งระบบ
วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
แบบดิจิตอล (DigitalTrunked
Radio System)
๒๙๑,๒๓๓,๐๐๐
๑๓. โครงการติดตั้งระบบ
ศูนย์บริหารจัดการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จํานวน ๑๒ ศูนย์
๑๒๗,๒๘๓,๐๐๐
๑๔. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
บริเวณโดยรอบโครงการแก้มลิง
ตามแนวพระราชดําริ
บึงหนองบอน
๑๑,๔๒๖,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

บาท
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(๑๔) สํานักผังเมือง
รายจ่ายประจํา
๑๖๘,๙๙๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา
และระบบจราจร
๔๕,๔๑๗,๕๐๐
ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร
๑. งานผังเมือง
๘๑,๒๕๐,๓๐๐
๒. โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ ๔)
๒๓,๙๐๑,๐๐๐
๓. งานนโยบายและแผนงาน ๑๘,๔๓๐,๒๐๐
(๑๕) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายจ่ายประจํา
๓๙๐,๙๙๔,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา
และบริการสังคม
๑๗๔,๙๖๖,๑๐๐
ข. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. งานวิชาการและแผนงาน
๓๖,๖๒๒,๙๐๐
๒. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๓๐,๘๒๑,๒๐๐
๓. โครงการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาระบบสํานักงาน
ภายในสํานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๕๙,๙๓๓,๐๐๐
๔. งานปฏิบัติการดับเพลิง
๘๘,๖๕๐,๘๐๐
(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายจ่ายประจํา
๗๓,๐๓๔,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
๒๐,๒๙๔,๕๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
งานงบประมาณ
๕๒,๗๓๙,๕๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม

๑๖๘,๙๙๙,๐๐๐ บาท
๔๕,๔๑๗,๕๐๐ บาท

บาท
๑๒๓,๕๘๑,๕๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
รวม

๓๙๐,๙๙๔,๐๐๐ บาท
๑๗๔,๙๖๖,๑๐๐ บาท

บาท
๒๑๖,๐๒๗,๙๐๐ บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
รวม

๗๓,๐๓๔,๐๐๐ บาท
๒๐,๒๙๔,๕๐๐ บาท

บาท
๕๒,๗๓๙,๕๐๐ บาท
บาท
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(๑๗) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
รายจ่ายประจํา
๔๐๔,๖๔๑,๔๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
๒๖,๔๘๒,๑๐๐
ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร
๑. งานพัฒนาระบบ
งานคอมพิวเตอร์
๘๗,๘๖๖,๑๐๐
๒. งานควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์
๑๙๑,๘๕๒,๐๐๐
๓. งานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์
๒๒,๔๒๒,๐๐๐
๔. งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ๑๐,๑๔๔,๒๐๐
๕. งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง
๗,๖๓๕,๖๐๐
๖. งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
๙,๗๐๑,๖๐๐
๗. งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค
พื้นฐาน
๖,๒๖๒,๐๐๐
๘. งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และสังคม
๘,๐๔๑,๘๐๐
ค. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน
และระบบจราจร
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
๓๔,๒๓๔,๐๐๐
(๑๘) สํานักสิ่งแวดล้อม
รายจ่ายประจํา
๖,๙๑๖,๖๕๑,๕๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ด้านการรักษาความสะอาด
๗๑,๒๘๓,๕๐๐
ข. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม
งานนโยบายและแผนงาน
๑๖,๘๗๐,๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม

๔๐๔,๖๔๑,๔๐๐ บาท
๒๖,๔๘๒,๑๐๐ บาท

บาท
๓๔๓,๙๒๕,๓๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
๓๔,๒๓๔,๐๐๐ บาท
บาท
รวม ๖,๙๑๖,๖๕๑,๕๐๐ บาท
๗๑,๒๘๓,๕๐๐ บาท
บาท
๑๖,๘๗๐,๔๐๐ บาท
บาท
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ค. แผนงานรักษาความสะอาด
๑. โครงการจัดหารถ
กวาดดูดฝุ่นเพื่อทําความสะอาด
ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
๑๗๑,๒๗๕,๕๐๐
๒. งานกําจัดมูลฝอย
๔๑๕,๒๓๘,๓๐๐
๓. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ปรับปรุงโรงงาน
พร้อมเดินเครื่องจักร
โรงงานกําจัดมูลฝอย
ขนาด ๑,๐๐๐ ตัน/วัน
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช
ระยะที่ ๒
๑๘๑,๔๔๕,๙๘๓
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์กําจัดมูลฝอย
อ่อนนุช หนองแขม
และสายไหม
๑๒๒,๙๕๐,๐๐๐
๕. โครงการจ้างเหมาเอกชน
กําจัดมูลฝอย
โดยระบบเตาเผามูลฝอย
ขนาด ๓๐๐ ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย
หนองแขม
๗๑,๐๑๓,๐๐๐
๖. โครงการจ้างเหมาเอกชน
เดินเครื่องจักร
และอุปกรณ์กําจัดมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า
๖๐๐ ตันต่อวัน
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๘๙,๔๙๒,๐๐๐
๗. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุง
โรงบําบัดน้ําเสีย
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๓๙๕,๐๐๐,๐๐๐
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๘. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ขนมูลฝอย
จากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช
และนําไปทําลาย
โดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ
๓๖๐,๓๐๑,๔๐๐
๙. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ขนมูลฝอย
จากศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม
และนําไปทําลาย
โดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ
๓๗๕,๒๘๙,๒๐๐
๑๐. โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้
การบริหารจัดการขยะ
และของเสียชุมชน
๑๕๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๑. โครงการจ้างเหมาเอกชน
เดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม
ระยะที่ ๓
๑๕,๖๗๗,๒๐๐
๑๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขน
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย
หนองแขมและอ่อนนุช
ระยะที่ ๒
๙๐,๙๗๙,๒๐๐
๑๓. โครงการจ้างเหมาเอกชน
กําจัดมูลฝอยอันตราย
ระยะที่ ๓
๔,๓๗๔,๐๐๐
๑๔. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ขนมูลฝอย
จากศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม
และนําไปทําลาย
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
ระยะที่ ๔
๕๑๘,๑๘๗,๘๐๐
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๑๕. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ขนมูลฝอย
จากสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย)
รัชวิภา เพื่อนําส่งไปกําจัดที่ศูนย์
กําจัดมูลฝอยหนองแขม
๖๕,๗๐๐,๐๐๐
๑๖. งานจัดการขยะ
ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล
๔๙๐,๖๑๘,๔๐๐
๑๗. โครงการเช่ารถเก็บขน
มูลฝอยแบบอัด
ขนาด ๕ ตัน ระยะที่ ๕ ๑๓๕,๑๘๓,๗๐๐
๑๘. โครงการเช่ารถเก็บขน
มูลฝอยแบบอัด
ขนาด ๕ ตัน ระยะที่ ๖ ๑๐๔,๒๖๙,๖๐๐
๑๙. โครงการเช่ารถเก็บขน
มูลฝอยแบบอัด
ขนาด ๒ ตัน ระยะที่ ๓ ๖๔,๑๒๕,๖๐๐
๒๐. โครงการเช่ารถเก็บขน
มูลฝอยแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอยขนาด ๘ ลบ.ม.
ระยะที่ ๒
๕๙,๑๔๕,๘๐๐
๒๑. โครงการจัดหารถ
เก็บขนมูลฝอย
พื้นที่ฝั่งสายไหม
๑๑๗,๓๕๕,๕๐๐
๒๒. โครงการเช่ารถ
เก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด ๕ ตัน ระยะที่ ๗ ๑๓๘,๖๑๑,๕๐๐
๒๓. โครงการเช่ารถ
เก็บขนมูลฝอย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บขนมูลฝอย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๘๗,๖๖๘,๙๐๐
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๒๔. โครงการเช่ารถ
เก็บขนมูลฝอย
แบบกระบะเทท้าย
ขนาด ๖ ตัน ระยะที่ ๒ ๗๑,๗๕๖,๔๐๐
๒๕. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน
และแปรรูปไขมัน
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๔๘,๖๑๓,๐๐๐
๒๖. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน
และแปรรูปไขมัน
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๔๘,๖๖๒,๐๐๐
๒๗. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูล
หนองแขม ระยะที่ ๕
๔๑,๕๙๙,๘๐๐
๒๘. โครงการจ้างเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัด
สิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
ระยะที่ ๒
๓๒,๒๙๒,๓๐๐
๒๙. โครงการจัดหารถ
ทําความสะอาดถนน
๑๒๓,๔๕๐,๐๐๐
๓๐. โครงการจัดหารถบรรทุก
ติดตั้งชุดไฮโดรลิก
พร้อมตู้คอนเทนเนอร์
แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว
ติดตั้งชุดยกเทขยะ
๑๔๑,๖๐๐,๐๐๐
ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
๑. งานบริหารสวนสาธารณะ ๑,๐๒๙,๔๒๒,๗๑๗
๒. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ
๒๖๗,๔๔๕,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
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๓. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
บึงลําไผ่ เขตมีนบุรี
ระยะที่ ๑
๑๔,๑๙๐,๐๐๐
๔. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์ ระยะที่ ๓ ๑๑๗,๓๕๐,๑๐๐
๕. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์ ระยะที่ ๔ ๖๔,๐๓๕,๔๐๐
๖. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
บริเวณซอยเพชรเกษม ๖๙
(บางบอน ๓)
๒๐๙,๐๐๐,๐๐๐
๗. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
(ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) ๑๐,๕๐๐,๐๐๐
๘. โครงการจัดหารถตัด
และตกแต่งกิ่งไม้
๔๙,๔๒๐,๐๐๐
๙. โครงการจัดหารถบรรทุก ๖ ล้อ
พร้อมติดตั้งชุดมือจับไฮดรอลิก
และตัดแต่งกิ่งไม้
ไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ ๒๙๓,๔๘๐,๐๐๐
๑๐. โครงการปรับปรุงอาคาร
อุทยานผีเสื้อ
และแมลงกรุงเทพมหานคร ๗,๖๐๐,๐๐๐
๑๑. งานจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง
๓๓,๑๗๘,๓๐๐
(๑๙) สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
รายจ่ายประจํา
๑,๕๗๕,๗๙๖,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา
และบริการสังคม
๖๖,๒๐๙,๓๐๐
ข. แผนงานบริการสังคม
๑. งานห้องสมุดประชาชน
๑๔๒,๒๖๐,๒๐๐
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๒. โครงการปรับปรุงหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร
๒๖๗,๑๒๐,๐๐๐
๓. งานศูนย์เยาวชน
๒๒๕,๔๙๖,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชน
บางกอกใหญ่
๕๓,๖๔๐,๐๐๐
๕. งานนันทนาการ
๘,๗๐๑,๔๐๐
๖. งานนโยบายและแผนงาน
๙,๐๙๖,๙๐๐
๗. งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุ่น)
๑๐๔,๖๑๐,๙๐๐
๘. งานการสังคีต
๔๔,๒๕๙,๒๐๐
๙. งานวัฒนธรรม
๑๑๓,๐๑๔,๓๐๐
ค. แผนงานการท่องเที่ยว
งานการท่องเที่ยว
๓๗,๒๙๙,๘๐๐
ง. แผนงานการกีฬา
๑. งานการกีฬา
๔๘๗,๓๖๘,๐๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๑๖,๗๒๐,๐๐๐
(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม
รายจ่ายประจํา
๓๙๓,๕๐๙,๘๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา
และบริการสังคม
๒๕,๘๐๗,๗๐๐
ข. แผนงานบริการสังคม
งานการสงเคราะห์
และสวัสดิภาพสังคม
๑๑๖,๘๑๖,๖๐๐
ค. แผนงานพัฒนาชุมชน
๑. งานพัฒนาชุมชน
๓๗,๗๖๔,๗๐๐
๒. งานนโยบายและแผนงาน ๑๔,๐๑๓,๒๐๐
ง. แผนงานส่งเสริมอาชีพ
๑. งานส่งเสริมอาชีพ
๔๖,๐๖๒,๙๐๐
๒. งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๑๐,๐๙๔,๘๐๐
๓. งานการศึกษาอาชีพ
๑๔๒,๙๔๙,๙๐๐
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(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร
รายจ่ายประจํา
๔๑๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๖,๙๓๘,๓๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๘๘๒,๕๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๐,๓๘๗,๒๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๕๑,๙๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๗๐,๙๘๑,๔๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๗๐,๖๘๔,๘๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๒,๔๒๒,๔๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๗,๔๖๐,๔๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๗๕๓,๕๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๐,๓๙๑,๕๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๔๘๐,๘๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๔๒,๔๑๙,๓๐๐
(๒๒) สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
รายจ่ายประจํา
๒๓๙,๒๕๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๗,๐๐๐,๙๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๕๒๓,๘๐๐
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หน้า ๓๕
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ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๒,๕๒๔,๑๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๔๐๙,๑๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๒,๕๗๙,๕๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๕,๕๐๗,๗๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๓,๕๗๔,๔๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๕,๑๕๑,๗๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๐๔๓,๖๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๑๙,๗๔๒,๘๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๒๐๗,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๔,๙๙๓,๕๐๐
(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์
รายจ่ายประจํา
๑๙๕,๙๒๘,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๐,๔๒๓,๕๐๐
๒. งานทะเบียน
๕,๖๒๔,๗๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๔,๘๙๒,๕๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๒๖,๙๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๖๙,๕๙๔,๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๕,๙๓๓,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๒,๕๗๙,๕๐๐ บาท
บาท
๒๕,๕๐๗,๗๐๐ บาท
บาท
๑๓,๕๗๔,๔๐๐ บาท
บาท
๕,๑๕๑,๗๐๐ บาท
บาท
๑๓,๐๔๓,๖๐๐ บาท
บาท
๑๙,๗๔๒,๘๐๐ บาท
บาท
๕,๒๐๗,๙๐๐ บาท
บาท
๑๔,๙๙๓,๕๐๐ บาท
บาท
รวม

๑๙๕,๙๒๘,๐๐๐ บาท
๒๖,๐๔๘,๒๐๐ บาท

บาท
บาท
๑๙,๐๑๙,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
๖๙,๕๙๔,๙๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๖๐๔,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๔,๒๓๔,๔๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๕,๒๒๑,๘๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้
๖,๒๘๕,๖๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๑๘,๒๒๘,๖๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๕๐๕,๔๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๓,๑๘๕,๑๐๐
(๒๔) สํานักงานเขตบางรัก
รายจ่ายประจํา
๒๔๗,๙๙๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๖,๖๗๗,๖๐๐
๒. โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเขตบางรัก
๑,๐๐๐,๐๐๐
๓. งานทะเบียน
๖,๐๕๖,๙๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๗,๕๗๕,๔๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๖๐๔,๕๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๗,๖๗๕,๕๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๗๗๙,๗๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๙,๖๐๔,๖๐๐ บาท
บาท
๑๔,๒๓๔,๔๐๐ บาท
บาท
๕,๒๒๑,๘๐๐ บาท
บาท
๖,๒๘๕,๖๐๐ บาท
บาท
๑๘,๒๒๘,๖๐๐ บาท
บาท
๔,๕๐๕,๔๐๐ บาท
บาท
๑๓,๑๘๕,๑๐๐ บาท
บาท
รวม

๒๔๗,๙๙๙,๐๐๐ บาท
๒๓,๗๓๔,๕๐๐ บาท

บาท
บาท
บาท
๒๓,๑๗๙,๙๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๗,๖๗๕,๕๐๐ บาท
บาท
๒๐,๗๗๙,๗๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง
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จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๘,๑๒๓,๕๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๕,๙๒๑,๕๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๕๐๕,๙๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๑๗,๕๖๔,๕๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๙๘๗,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๕,๕๒๖,๑๐๐
(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน
รายจ่ายประจํา
๓๓๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๙,๙๖๐,๙๐๐
๒. งานทะเบียน
๘,๒๑๕,๒๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๓,๗๐๔,๐๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๓๔๕,๒๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๓๕,๖๕๙,๐๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๒,๔๖๔,๐๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๗,๔๑๙,๙๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๕,๘๑๙,๗๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
บาท

๑๘,๑๒๓,๕๐๐ บาท
๕,๙๒๑,๕๐๐ บาท

บาท
บาท

๑๐,๕๐๕,๙๐๐ บาท
๑๗,๕๖๔,๕๐๐ บาท

บาท
๔,๙๘๗,๙๐๐ บาท
บาท
๑๕,๕๒๖,๑๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๓๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๓๘,๑๗๖,๑๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๙,๐๔๙,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๓๕,๖๕๙,๐๐๐ บาท
บาท
๒๒,๔๖๔,๐๐๐ บาท
บาท
๑๗,๔๑๙,๙๐๐ บาท
บาท
๕,๘๑๙,๗๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง
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ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๕๗๒,๒๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๙,๓๒๑,๕๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๒๖๙,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๓๑,๘๐๘,๕๐๐
(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา
รายจ่ายประจํา
๒๙๗,๒๔๖,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๗,๗๘๔,๕๐๐
๒. งานทะเบียน
๕,๓๖๙,๖๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๐,๐๒๔,๒๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๑๘,๒๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๑๙,๔๙๒,๘๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๘๒๓,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๒,๔๑๘,๐๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑. งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๗,๗๑๕,๘๐๐
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(ดาดท้องคลอง) คลองแฝด
จากเขื่อนเดิม
ถึงสุดระยะที่กําหนดให้
๔,๙๔๔,๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๖,๕๗๒,๒๐๐ บาท
บาท
๒๙,๓๒๑,๕๐๐ บาท
บาท
๕,๒๖๙,๙๐๐ บาท
บาท
๓๑,๘๐๘,๕๐๐ บาท
บาท
รวม

๒๙๗,๒๔๖,๐๐๐ บาท
๒๓,๑๕๔,๑๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๔,๒๔๒,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๑๙,๔๙๒,๘๐๐ บาท
บาท
๑๓,๘๒๓,๖๐๐ บาท
บาท
๑๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท
บาท
๑๙,๐๕๑,๔๐๐ บาท
บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง
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๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(ดาดท้องคลอง) คลองภูมิ
จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ถึงสุดระยะที่กําหนดให้
๖,๓๙๑,๒๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๔๓๕,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๔,๑๔๕,๓๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๖,๒๓๒,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๒๘,๒๕๐,๗๐๐
(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต
รายจ่ายประจํา
๓๗๐,๗๖๗,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๙,๘๔๓,๖๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๑๓๐,๐๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๕,๑๑๗,๗๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๘๐๔,๐๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๕๕,๑๖๙,๐๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๗,๒๙๙,๐๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๓,๗๘๔,๑๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๒,๓๙๔,๐๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บาท
๑๖,๔๓๕,๗๐๐ บาท
บาท
๓๔,๑๔๕,๓๐๐ บาท
บาท
๖,๒๓๒,๐๐๐ บาท
บาท
๒๘,๒๕๐,๗๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๗๐,๗๖๗,๐๐๐ บาท
๒๖,๙๗๓,๖๐๐ บาท

บาท
บาท
๑๘,๙๒๑,๗๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๕๕,๑๖๙,๐๐๐ บาท
บาท
๒๗,๒๙๙,๐๐๐ บาท
บาท
๑๓,๗๘๔,๑๐๐ บาท
บาท
๑๒,๓๙๔,๐๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๔๒๓,๙๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๔,๘๘๔,๕๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๖,๐๗๖,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๕๕,๘๔๐,๓๐๐
(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท
รายจ่ายประจํา
๓๓๙,๗๐๙,๒๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๔,๕๑๓,๔๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๔๘๓,๐๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๒,๑๕๙,๘๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๔๙๘,๒๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๓๑,๖๘๖,๕๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๒๒๗,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๔๔,๑๐๑,๓๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๓,๑๗๗,๘๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๕๘๗,๔๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๖,๔๗๖,๕๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๙,๔๒๓,๙๐๐ บาท
บาท
๓๔,๘๘๔,๕๐๐ บาท
บาท
๖,๐๗๖,๙๐๐ บาท
บาท
๕๕,๘๔๐,๓๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๓๙,๗๐๙,๒๐๐ บาท
๓๑,๙๙๖,๔๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๗,๖๕๘,๐๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๓๑,๖๘๖,๕๐๐ บาท
บาท
๑๘,๒๒๗,๖๐๐ บาท
บาท
๔๔,๑๐๑,๓๐๐ บาท
บาท
๑๓,๑๗๗,๘๐๐ บาท
บาท
๒๑,๕๘๗,๔๐๐ บาท
บาท
๒๖,๔๗๖,๕๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๑๐๐,๗๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๙,๖๙๗,๐๐๐
(๒๙) สํานักงานเขตห้วยขวาง
รายจ่ายประจํา
๓๓๗,๖๙๘,๒๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๕,๙๗๑,๔๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๒๕๕,๖๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๑,๗๓๕,๔๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๘๓๔,๔๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๒๕,๕๒๑,๖๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๙๙๒,๐๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๓๓,๔๒๕,๘๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๖,๐๙๖,๗๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๙๐๒,๐๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๙,๗๗๖,๗๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๘๔๒,๒๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๒๙,๓๔๔,๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕,๑๐๐,๗๐๐ บาท
บาท
๙,๖๙๗,๐๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๓๗,๖๙๘,๒๐๐ บาท
๓๓,๒๒๗,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๗,๕๖๙,๘๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๒๕,๕๒๑,๖๐๐ บาท
บาท
๑๕,๙๙๒,๐๐๐ บาท
บาท
๓๓,๔๒๕,๘๐๐ บาท
บาท
๑๖,๐๙๖,๗๐๐ บาท
บาท
๒๐,๙๐๒,๐๐๐ บาท
บาท
๒๙,๗๗๖,๗๐๐ บาท
บาท
๕,๘๔๒,๒๐๐ บาท
บาท
๒๙,๓๔๔,๔๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง
รายจ่ายประจํา
๓๐๙,๗๒๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๐๙๙,๙๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๙๒๔,๗๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๗,๐๑๓,๕๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๙๐๔,๖๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๙๒,๓๔๖,๗๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๒๘๒,๔๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๔๗,๖๑๕,๘๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๔,๔๑๓,๙๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๘๔๖,๓๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๘,๕๙๗,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๖๐๗,๔๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๒๐,๐๗๕,๙๐๐
(๓๑) สํานักงานเขตบางกะปิ
รายจ่ายประจํา
๕๐๘,๕๘๒,๕๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๗๒๑,๖๐๐
๒. งานทะเบียน
๙,๐๔๒,๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม

๓๐๙,๗๒๙,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๒๔,๖๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๒,๙๑๘,๑๐๐ บาท
บาท
บาท
๙๒,๓๔๖,๗๐๐ บาท
บาท
๑๑,๒๘๒,๔๐๐ บาท
บาท
๔๗,๖๑๕,๘๐๐ บาท
บาท
๑๔,๔๑๓,๙๐๐ บาท
บาท
๒๑,๘๔๖,๓๐๐ บาท
บาท
๓๘,๕๙๗,๙๐๐ บาท
บาท
๕,๖๐๗,๔๐๐ บาท
บาท
๒๐,๐๗๕,๙๐๐ บาท
บาท
รวม

๕๐๘,๕๘๒,๕๐๐ บาท
๒๗,๗๖๓,๗๐๐ บาท

บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๐,๓๕๒,๓๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๖๔๑,๙๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๕๕,๕๙๘,๔๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๗๙๑,๕๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๖๑,๔๓๕,๒๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๖,๐๔๒,๘๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๗,๗๔๓,๐๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๕๐,๗๕๓,๑๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๗,๒๘๑,๒๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๐๖,๑๗๙,๔๐๐
(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน
รายจ่ายประจํา
๔๐๐,๖๕๔,๕๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๒,๓๑๒,๖๐๐
๒. งานทะเบียน
๙,๒๒๒,๓๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๘,๑๘๓,๕๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๑๓,๖๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๒๐,๑๒๒,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓๕,๙๙๔,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๕๕,๕๙๘,๔๐๐ บาท
บาท
๑๙,๗๙๑,๕๐๐ บาท
บาท
๖๑,๔๓๕,๒๐๐ บาท
บาท
๑๖,๐๔๒,๘๐๐ บาท
บาท
๒๗,๗๔๓,๐๐๐ บาท
บาท
๕๐,๗๕๓,๑๐๐ บาท
บาท
๗,๒๘๑,๒๐๐ บาท
บาท
๑๐๖,๑๗๙,๔๐๐ บาท
บาท
รวม

๔๐๐,๖๕๔,๕๐๐ บาท
๓๑,๕๓๔,๙๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๒,๖๙๗,๑๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๒๐,๑๒๒,๐๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๙๐๗,๓๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๓๙,๑๓๔,๙๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑. งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๒๘,๘๑๗,๘๐๐
๒. โครงการก่อสร้าง
ลํารางระบายน้ํา ค.ส.ล.
จากปากซอยพหลโยธิน ๕๓
ถึงสุดระยะที่กําหนด
(หมู่บ้านสุขสันต์พัฒนา)
๖,๒๗๐,๐๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๕๘๒,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
๔๙,๑๘๐,๙๐๐
งานพัฒนาชุมชน
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๒๓๕,๖๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๔๘,๑๗๑,๓๐๐
(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี
รายจ่ายประจํา
๔๔๒,๓๖๐,๕๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๑,๘๙๕,๐๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๙๐๐,๘๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๖,๖๐๙,๓๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๐๑,๑๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๙๙,๓๒๑,๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๕,๙๐๗,๓๐๐ บาท
บาท
๓๙,๑๓๔,๙๐๐ บาท
บาท
๓๕,๐๘๗,๘๐๐ บาท
บาท

บาท
๒๓,๕๘๒,๗๐๐ บาท
บาท
๔๙,๑๘๐,๙๐๐ บาท
บาท
๕,๒๓๕,๖๐๐ บาท
บาท
๔๘,๑๗๑,๓๐๐ บาท
บาท
รวม

๔๔๒,๓๖๐,๕๐๐ บาท
๒๘,๗๙๕,๘๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๑,๔๑๐,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
๙๙,๓๒๑,๙๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง
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ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๗๑๙,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๕๔,๔๗๗,๓๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๙,๔๙๐,๑๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๑๕๘,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๗๖,๕๔๕,๗๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๔๖๑,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๘๗,๙๘๐,๐๐๐
(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง
รายจ่ายประจํา
๖๐๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๙,๖๒๒,๔๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๐๒๔,๕๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๕๑,๕๙๙,๖๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๗๖๔,๗๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๔๐,๙๒๑,๑๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๕๙๒,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๗๒,๖๓๑,๕๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๔,๗๑๙,๖๐๐ บาท
บาท
๕๔,๔๗๗,๓๐๐ บาท
บาท
๑๙,๔๙๐,๑๐๐ บาท
บาท
๒๔,๑๕๘,๗๐๐ บาท
บาท
๗๖,๕๔๕,๗๐๐ บาท
บาท
๕,๔๖๑,๐๐๐ บาท
บาท
๘๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท
บาท
รวม

๖๐๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
๒๕,๖๔๖,๙๐๐ บาท

บาท
บาท
๕๗,๓๖๔,๓๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๔๐,๙๒๑,๑๐๐ บาท
บาท
๑๗,๕๙๒,๖๐๐ บาท
บาท
๗๒,๖๓๑,๕๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๒๐,๔๒๒,๙๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๔๐,๙๐๕,๕๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๖๑,๓๙๕,๒๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๖๖๓,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๖๑,๖๘๗,๐๐๐
(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก
รายจ่ายประจํา
๕๔๒,๗๗๗,๘๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๓,๖๙๖,๒๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๖๘๕,๓๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๔,๐๙๓,๗๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๓๕,๙๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๘๖,๖๐๓,๖๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๗๕๕,๕๐๐
จ. แผนงานการโยธา
๑. งานการโยธา
๕๒,๗๒๑,๓๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
ซอยเลียบวารี ๒๗
(ชุมชนพิบูลย์ทรัพย์)
จากถนนเลียบวารี
ถึงสุดทางสาธารณะ
แขวงโคกแฝด
๑๕,๘๐๐,๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๐,๔๒๒,๙๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
รวม

๔๐,๙๐๕,๕๐๐ บาท
๖๑,๓๙๕,๒๐๐ บาท
๔,๖๖๓,๐๐๐ บาท
๑๖๑,๖๘๗,๐๐๐ บาท
๕๔๒,๗๗๗,๘๐๐ บาท
๓๐,๓๘๑,๕๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๘,๙๒๙,๖๐๐ บาท
บาท
บาท
๘๖,๖๐๓,๖๐๐ บาท
บาท
๑๗,๗๕๕,๕๐๐ บาท
บาท
๖๘,๕๒๑,๓๐๐ บาท
บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๙,๘๐๐,๗๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๙,๗๓๘,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๗๘,๐๘๗,๐๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๗๑๔,๕๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๖๗,๒๔๕,๔๐๐
(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี
รายจ่ายประจํา
๓๘๘,๕๘๖,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๙,๖๕๒,๘๐๐
๒. งานทะเบียน
๘,๒๐๕,๒๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๒,๐๙๗,๐๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๔๙๙,๗๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๔๘,๒๒๓,๖๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๕๔๖,๓๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๓๖,๙๙๔,๖๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๐,๑๓๑,๘๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๙,๘๐๐,๗๐๐ บาท
บาท
๒๙,๗๓๘,๗๐๐ บาท
บาท
๗๘,๐๘๗,๐๐๐ บาท
บาท
๕,๗๑๔,๕๐๐ บาท
บาท
๑๖๗,๒๔๕,๔๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๘๘,๕๘๖,๐๐๐ บาท
๒๗,๘๕๘,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๖,๕๙๖,๗๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๔๘,๒๒๓,๖๐๐ บาท
บาท
๒๐,๕๔๖,๓๐๐ บาท
บาท
๓๖,๙๙๔,๖๐๐ บาท
บาท
๑๐,๑๓๑,๘๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๐๗๓,๙๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๖,๘๑๘,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๖๕๖,๖๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๕๗,๖๘๕,๖๐๐
(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน
รายจ่ายประจํา
๓๑๕,๔๕๖,๕๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๖,๓๗๕,๑๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๖๗๓,๔๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๓,๑๙๕,๖๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๘๖๖,๕๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๘,๐๓๐,๐๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๓๓๗,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๒๗,๘๑๔,๐๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๐,๓๖๑,๑๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๙๗๒,๘๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๘,๑๙๙,๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๘,๐๗๓,๙๐๐ บาท
บาท
๓๖,๘๑๘,๙๐๐ บาท
บาท
๕,๖๕๖,๖๐๐ บาท
บาท
๕๗,๖๘๕,๖๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๑๕,๔๕๖,๕๐๐ บาท
๒๓,๐๔๘,๕๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๗,๐๖๒,๑๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๘,๐๓๐,๐๐๐ บาท
บาท
๑๙,๓๓๗,๙๐๐ บาท
บาท
๒๗,๘๑๔,๐๐๐ บาท
บาท
๑๐,๓๖๑,๑๐๐ บาท
บาท
๑๗,๙๗๒,๘๐๐ บาท
บาท
๒๘,๑๙๙,๓๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๓๕๒,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๔๘,๒๗๘,๘๐๐
(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ่
รายจ่ายประจํา
๒๖๓,๓๕๓,๔๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๙,๘๕๔,๒๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๒๙๒,๗๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๐,๕๔๕,๒๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๔๖,๐๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๘๖,๒๔๖,๖๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๓๒๐,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๒,๙๑๓,๑๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑. งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๒๔,๕๖๗,๓๐๐
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองหลังวัดราชสิทธาราม
(ต่อจากเดิม)
ถึงคลองวัดสังข์กระจาย
๕,๕๙๓,๐๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๒,๑๖๘,๕๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๓,๓๘๙,๖๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕,๓๕๒,๐๐๐ บาท
บาท
๔๘,๒๗๘,๘๐๐ บาท
บาท
รวม

๒๖๓,๓๕๓,๔๐๐ บาท
๒๗,๑๔๖,๙๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๔,๒๙๑,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
๘๖,๒๔๖,๖๐๐ บาท
บาท
๑๓,๓๒๐,๖๐๐ บาท
บาท
๑๒,๙๑๓,๑๐๐ บาท
บาท
๓๐,๑๖๐,๓๐๐ บาท
บาท

บาท
๑๒,๑๖๘,๕๐๐ บาท
บาท
๒๓,๓๘๙,๖๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๓๙๑,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๒๘,๓๒๔,๗๐๐
(๓๙) สํานักงานเขตบางกอกน้อย
รายจ่ายประจํา
๓๘๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๙,๕๒๓,๗๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๔๖๖,๕๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๗,๖๗๓,๓๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๙๓๐,๑๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๓๔,๐๕๒,๕๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๒,๗๐๕,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๗,๖๑๐,๙๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑. งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๐,๖๓๗,๔๐๐
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(ดาดท้องคลอง)
คลองวัดยางจากถนนจรัญสนิทวงศ์
ถึงคลองบางขุนศรี
๑๑,๙๒๗,๘๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๑,๓๖๗,๐๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๕๒,๕๑๖,๗๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕,๓๙๑,๙๐๐ บาท
บาท
๒๘,๓๒๔,๗๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๘๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท
๒๖,๙๙๐,๒๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๒,๖๐๓,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๓๔,๐๕๒,๕๐๐ บาท
บาท
๒๒,๗๐๕,๖๐๐ บาท
บาท
๑๗,๖๑๐,๙๐๐ บาท
บาท
๒๒,๕๖๕,๒๐๐ บาท
บาท

บาท
๑๑,๓๖๗,๐๐๐ บาท
บาท
๕๒,๕๑๖,๗๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๒๘๓,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๕๕,๓๓๔,๕๐๐
(๔๐) สํานักงานเขตตลิ่งชัน
รายจ่ายประจํา
๓๕๐,๑๙๘,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๐๑๔,๕๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๗๔๗,๐๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๔,๓๘๔,๗๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๙๔๗,๓๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๘๗,๐๘๖,๔๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๔๑๑,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๔๗,๗๑๘,๓๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๐,๑๓๐,๐๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๗,๙๗๘,๔๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๕,๘๓๒,๐๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๖,๕๔๕,๖๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๖๔,๔๐๑,๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕,๒๘๓,๐๐๐ บาท
บาท
๕๕,๓๓๔,๕๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๕๐,๑๙๘,๐๐๐ บาท
๒๔,๗๖๑,๕๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๙,๓๓๒,๐๐๐ บาท
บาท
บาท
๘๗,๐๘๖,๔๐๐ บาท
บาท
๑๖,๔๑๑,๙๐๐ บาท
บาท
๔๗,๗๑๘,๓๐๐ บาท
บาท
๑๐,๑๓๐,๐๐๐ บาท
บาท
๒๗,๙๗๘,๔๐๐ บาท
บาท
๓๕,๘๓๒,๐๐๐ บาท
บาท
๖,๕๔๕,๖๐๐ บาท
บาท
๖๔,๔๐๑,๙๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ
รายจ่ายประจํา
๓๕๔,๔๕๖,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๕๒๕,๙๐๐
๒. งานทะเบียน
๘,๕๓๙,๔๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๒,๓๒๗,๒๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๘๙,๙๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๑,๙๓๑,๘๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๘๒๙,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๒๒,๔๔๕,๓๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๕,๔๙๗,๖๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๗๗๖,๕๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๗,๐๑๐,๘๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๘๕๗,๔๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๘๑,๘๒๔,๓๐๐
(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม
รายจ่ายประจํา
๔๓๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๒,๒๓๒,๗๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๔๕๙,๘๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม

๓๕๔,๔๕๖,๐๐๐ บาท
๒๗,๐๖๕,๓๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๗,๒๑๗,๑๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๑,๙๓๑,๘๐๐ บาท
บาท
๑๙,๘๒๙,๙๐๐ บาท
บาท
๒๒,๔๔๕,๓๐๐ บาท
บาท
๑๕,๔๙๗,๖๐๐ บาท
บาท
๑๕,๗๗๖,๕๐๐ บาท
บาท
๓๗,๐๑๐,๘๐๐ บาท
บาท
๕,๘๕๗,๔๐๐ บาท
บาท
๘๑,๘๒๔,๓๐๐ บาท
บาท
รวม

๔๓๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท
๒๙,๖๙๒,๕๐๐ บาท

บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๘,๑๒๕,๖๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๔๔๙,๘๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๙๕,๒๓๓,๑๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๒๓๘,๕๐๐
จ. แผนงานการโยธา
๑. งานการโยธา
๕๗,๓๑๗,๒๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งใต้ ซอย ๑/๑, ๑/๒
และซอยแยก
(หมู่บ้านเบญจพร)
๖,๔๑๑,๒๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๕,๘๑๘,๕๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๑,๒๓๙,๙๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๗๐,๐๑๗,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๖,๓๘๓,๘๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๗๓,๓๒๖,๐๐๐
(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน
รายจ่ายประจํา
๕๖๘,๖๒๗,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๑,๓๔๐,๕๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๕๐๓,๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓๓,๕๗๕,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
๙๕,๒๓๓,๑๐๐ บาท
บาท
๑๕,๒๓๘,๕๐๐ บาท
บาท
๖๓,๗๒๘,๔๐๐ บาท
บาท

บาท
๑๕,๘๑๘,๕๐๐ บาท
บาท
๓๑,๒๓๙,๙๐๐ บาท
บาท
๗๐,๐๑๗,๙๐๐ บาท
บาท
๖,๓๘๓,๘๐๐ บาท
บาท
๗๓,๓๒๖,๐๐๐ บาท
บาท
รวม

๕๖๘,๖๒๗,๐๐๐ บาท
๒๗,๘๔๓,๖๐๐ บาท

บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๑,๙๖๒,๖๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๓๓๙,๐๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๓๗,๘๕๕,๙๐๐
ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๗๒๘,๑๐๐
จ. แผนงานการโยธา
๑. งานการโยธา
๑๐๖,๕๖๓,๗๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
ซอยอนามัยงามเจริญ ๓๑
จากถนนอนามัยงามเจริญ
ถึงหมู่บ้านสินทวีท่าข้าม ๔
แขวงท่าข้าม
๑๐,๗๐๐,๐๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๖,๖๖๔,๒๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๒๖๘,๘๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๔,๘๓๕,๗๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๖,๑๔๗,๗๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๔๑,๗๑๗,๗๐๐
(๔๔) สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
รายจ่ายประจํา
๓๐๔,๕๖๘,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๓,๔๕๒,๖๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๓๓๖,๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓๗,๓๐๑,๖๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๓๗,๘๕๕,๙๐๐ บาท
บาท
๑๖,๗๒๘,๑๐๐ บาท
บาท
๑๑๗,๒๖๓,๗๐๐ บาท
บาท

บาท
๑๖,๖๖๔,๒๐๐ บาท
บาท
๒๒,๒๖๘,๘๐๐ บาท
บาท
๔๔,๘๓๕,๗๐๐ บาท
บาท
๖,๑๔๗,๗๐๐ บาท
บาท
๑๔๑,๗๑๗,๗๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๐๔,๕๖๘,๐๐๐ บาท
๓๐,๗๘๘,๗๐๐ บาท

บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๓,๒๗๑,๖๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๔๘๓,๕๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๙๓,๓๕๙,๖๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๕๗๘,๗๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๘,๔๗๔,๕๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๓,๐๔๒,๔๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๒๕๗,๔๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๖,๐๖๑,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๗,๓๐๔,๑๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๕๑,๙๔๕,๖๐๐
(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง
รายจ่ายประจํา
๓๙๒,๙๓๑,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๓,๗๗๘,๘๐๐
๒. งานทะเบียน
๘,๕๕๖,๐๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๘,๔๗๙,๓๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๐๒๓,๓๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๔,๑๘๕,๘๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๗,๗๕๕,๑๐๐ บาท
บาท
บาท
๙๓,๓๕๙,๖๐๐ บาท
บาท
๑๕,๕๗๘,๗๐๐ บาท
บาท
๑๘,๔๗๔,๕๐๐ บาท
บาท
๑๓,๐๔๒,๔๐๐ บาท
บาท
๒๐,๒๕๗,๔๐๐ บาท
บาท
๒๖,๐๖๑,๙๐๐ บาท
บาท
๗,๓๐๔,๑๐๐ บาท
บาท
๕๑,๙๔๕,๖๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๙๒,๙๓๑,๐๐๐ บาท
๓๒,๓๓๔,๘๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๓,๕๐๒,๖๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๔,๑๘๕,๘๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๙๖๔,๐๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๔๔,๑๐๙,๔๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๘,๒๒๒,๒๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๕,๙๗๐,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๔,๕๓๘,๖๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๙๐๑,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๖๖,๒๐๑,๙๐๐
(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร
รายจ่ายประจํา
๕๓๔,๙๖๘,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๐,๕๙๕,๒๐๐
๒. งานทะเบียน
๘,๔๔๓,๗๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๓,๑๘๖,๔๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๔๘๔,๒๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๒๒๔,๖๒๗,๘๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๓,๗๕๘,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๕๒,๕๘๘,๒๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๘,๙๖๔,๐๐๐ บาท
บาท
๔๔,๑๐๙,๔๐๐ บาท
บาท
๑๘,๒๒๒,๒๐๐ บาท
บาท
๒๕,๙๗๐,๗๐๐ บาท
บาท
๔๔,๕๓๘,๖๐๐ บาท
บาท
๔,๙๐๑,๐๐๐ บาท
บาท
๖๖,๒๐๑,๙๐๐ บาท
บาท
รวม

๕๓๔,๙๖๘,๐๐๐ บาท
๒๙,๐๓๘,๙๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๙,๖๗๐,๖๐๐ บาท
บาท
บาท
๒๒๔,๖๒๗,๘๐๐ บาท
บาท
๒๓,๗๕๘,๙๐๐ บาท
บาท
๕๒,๕๘๘,๒๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๖,๗๕๓,๔๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๘,๔๔๖,๒๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๘,๑๘๕,๖๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๖,๖๑๑,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๗๕,๒๘๖,๕๐๐
(๔๗) สํานักงานเขตลาดพร้าว
รายจ่ายประจํา
๓๗๖,๖๒๒,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๕,๗๔๗,๔๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๔๘๑,๗๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๘,๖๑๒,๔๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๑๓๐,๘๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๑๔,๙๒๐,๑๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๐๑๓,๘๐๐
จ. แผนงานการโยธา
๑. งานการโยธา
๓๖,๓๓๗,๙๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๗๖
จากถนนโชคชัย ๔
๖,๒๑๔,๐๐๐
ถึงสุดระยะที่กําหนด

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๖,๗๕๓,๔๐๐ บาท
บาท
๒๘,๔๔๖,๒๐๐ บาท
บาท
๔๘,๑๘๕,๖๐๐ บาท
บาท
๖,๖๑๑,๙๐๐ บาท
บาท
๗๕,๒๘๖,๕๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๗๖,๖๒๒,๐๐๐ บาท
๓๓,๒๒๙,๑๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๔,๗๔๓,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๑๔,๙๒๐,๑๐๐ บาท
บาท
๑๓,๐๑๓,๘๐๐ บาท
บาท
๔๒,๕๕๑,๙๐๐ บาท
บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๓๕,๔๒๔,๒๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๗๓๑,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๗,๒๒๑,๑๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๖,๒๑๙,๘๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๔๙,๕๖๗,๑๐๐
(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุ่ม
รายจ่ายประจํา
๓๙๘,๓๑๓,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๗,๙๖๐,๖๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๐๖๑,๒๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๗,๔๘๕,๐๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๘๗,๕๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๙๐,๒๘๖,๔๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๖๙๐,๒๐๐
จ. แผนงานการโยธา
๑. งานการโยธา
๓๐,๒๕๓,๗๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
ซอยประเสริฐมนูกิจ ๓๓
จากถนนประเสริฐมนูกิจ
๘,๙๗๓,๖๐๐
ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓๕,๔๒๔,๒๐๐ บาท
บาท
๑๙,๗๓๑,๗๐๐ บาท
บาท
๓๗,๒๒๑,๑๐๐ บาท
บาท
๖,๒๑๙,๘๐๐ บาท
บาท
๔๙,๕๖๗,๑๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๙๘,๓๑๓,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๒๑,๘๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๒,๓๗๒,๕๐๐ บาท
บาท
บาท
๙๐,๒๘๖,๔๐๐ บาท
บาท
๑๑,๖๙๐,๒๐๐ บาท
บาท
๓๙,๒๒๗,๓๐๐ บาท
บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๕๙,๘๙๐,๐๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๙๑๗,๕๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๔,๐๔๐,๔๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๔๘๓,๖๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๗๒,๓๘๓,๓๐๐
(๔๙) สํานักงานเขตสาทร
รายจ่ายประจํา
๒๕๓,๘๓๕,๙๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๙,๖๒๗,๓๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๔๘๐,๓๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๗,๐๘๕,๙๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๒๘๒,๖๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๖,๔๕๗,๒๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๑๔๓,๑๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๑,๕๔๑,๖๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๑,๔๗๘,๘๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท
บาท
๑๗,๙๑๗,๕๐๐ บาท
บาท
๔๔,๐๔๐,๔๐๐ บาท
บาท
๕,๔๘๓,๖๐๐ บาท
บาท
๗๒,๓๘๓,๓๐๐ บาท
บาท
รวม

๒๕๓,๘๓๕,๙๐๐ บาท
๒๖,๑๐๗,๖๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๒,๓๖๘,๕๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๖,๔๕๗,๒๐๐ บาท
บาท
๑๖,๑๔๓,๑๐๐ บาท
บาท
๑๑,๕๔๑,๖๐๐ บาท
บาท
๑๑,๔๗๘,๘๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๑๓๘,๖๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๗,๗๘๖,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๖,๘๖๓,๔๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๙,๙๕๐,๒๐๐
(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม
รายจ่ายประจํา
๓๐๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๑๐๗,๙๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๙๒๙,๘๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๑,๑๔๒,๒๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๐๓,๖๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๑,๔๘๗,๘๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๒๙๑,๐๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๕,๘๙๓,๖๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๒๑,๖๙๔,๗๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๑๒๒,๕๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๗,๑๒๔,๕๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๕,๑๓๘,๖๐๐ บาท
บาท
๒๗,๗๘๖,๙๐๐ บาท
บาท
๖,๘๖๓,๔๐๐ บาท
บาท
๙,๙๕๐,๒๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๐๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๓๗,๗๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๕,๙๔๕,๘๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๑,๔๘๗,๘๐๐ บาท
บาท
๑๔,๒๙๑,๐๐๐ บาท
บาท
๑๕,๘๙๓,๖๐๐ บาท
บาท
๒๑,๖๙๔,๗๐๐ บาท
บาท
๑๔,๑๒๒,๕๐๐ บาท
บาท
๔๗,๑๒๔,๕๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๘๖๐,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๓๔,๓๕๐,๔๐๐
(๕๑) สํานักงานเขตบางซื่อ
รายจ่ายประจํา
๓๒๓,๖๘๗,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๖,๙๕๒,๓๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๙๓๔,๙๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๑,๒๓๒,๓๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๔๓,๑๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๑๕,๗๗๐,๙๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๒๑๘,๒๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๒๔,๘๐๗,๕๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑. งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๐,๙๙๗,๐๐๐
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
ดาดท้องคลอง
คลองตาสุ่ม (ตั้งแต่อาคารชาลีแมนชั่น
ถึงคลองบางเขน)
๑๒,๑๘๑,๒๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๗๓๑,๓๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๗,๗๕๕,๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท
บาท
๓๔,๓๕๐,๔๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๒๓,๖๘๗,๐๐๐ บาท
๒๔,๘๘๗,๒๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๕,๗๗๕,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๑๕,๗๗๐,๙๐๐ บาท
บาท
๒๐,๒๑๘,๒๐๐ บาท
บาท
๒๔,๘๐๗,๕๐๐ บาท
บาท
๒๓,๑๗๘,๒๐๐ บาท
บาท

บาท
๑๔,๗๓๑,๓๐๐ บาท
บาท
๒๗,๗๕๕,๔๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๔๙๓,๑๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๔๑,๐๖๙,๘๐๐
(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี
รายจ่ายประจํา
๓๒๘,๒๙๔,๘๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๒,๐๒๑,๘๐๐
๒. งานทะเบียน
๘,๑๔๐,๓๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๑,๓๒๔,๔๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๗๘๖,๓๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๓๑,๙๖๖,๕๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๒,๓๐๗,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๗,๐๑๑,๑๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๕,๖๘๔,๕๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๕,๕๔๙,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๗,๖๒๕,๕๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๙๓๕,๖๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๒๕,๙๔๑,๒๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕,๔๙๓,๑๐๐ บาท
บาท
๔๑,๐๖๙,๘๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๒๘,๒๙๔,๘๐๐ บาท
๓๐,๑๖๒,๑๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๗,๑๑๐,๗๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๓๑,๙๖๖,๕๐๐ บาท
บาท
๒๒,๓๐๗,๙๐๐ บาท
บาท
๑๗,๐๑๑,๑๐๐ บาท
บาท
๕,๖๘๔,๕๐๐ บาท
บาท
๒๕,๕๔๙,๗๐๐ บาท
บาท
๒๗,๖๒๕,๕๐๐ บาท
บาท
๔,๙๓๕,๖๐๐ บาท
บาท
๒๕,๙๔๑,๒๐๐ บาท
บาท
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(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย
รายจ่ายประจํา
๓๘๔,๒๙๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๐,๙๓๖,๓๖๐
๒. งานทะเบียน
๗,๘๗๖,๙๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๐,๗๔๔,๕๔๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๓๑๑,๒๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๕๔,๗๙๖,๐๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๓๓๑,๑๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๓๕,๕๐๐,๔๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๒,๖๕๐,๔๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๕๙๑,๑๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๕๗,๐๖๑,๒๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๔๙๗,๑๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๓๐,๐๐๒,๗๐๐
(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ
รายจ่ายประจํา
๔๗๒,๒๔๖,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๒,๒๑๖,๓๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๘๘๗,๘๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม

๓๘๔,๒๙๙,๐๐๐ บาท
๒๘,๘๑๓,๒๖๐ บาท

บาท
บาท
๑๖,๐๕๕,๗๔๐ บาท
บาท
บาท
๑๕๔,๗๙๖,๐๐๐ บาท
บาท
๒๑,๓๓๑,๑๐๐ บาท
บาท
๓๕,๕๐๐,๔๐๐ บาท
บาท
๑๒,๖๕๐,๔๐๐ บาท
บาท
๒๒,๕๙๑,๑๐๐ บาท
บาท
๕๗,๐๖๑,๒๐๐ บาท
บาท
๕,๔๙๗,๑๐๐ บาท
บาท
๓๐,๐๐๒,๗๐๐ บาท
บาท
รวม

๔๗๒,๒๔๖,๐๐๐ บาท
๓๐,๑๐๔,๑๐๐ บาท

บาท
บาท
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ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๑,๙๘๕,๖๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๙๙๙,๓๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๒๒,๕๔๑,๒๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๙๖๖,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๗๔,๙๙๗,๒๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๒๘,๖๒๘,๓๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๗,๖๑๗,๔๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๖,๒๓๓,๕๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๑๒๖,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๙๕,๐๔๖,๕๐๐
(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด
รายจ่ายประจํา
๓๒๖,๓๐๐,๓๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๗,๕๕๒,๑๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๙๔๘,๐๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๖,๗๑๗,๑๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๘๕๙,๖๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๖,๑๔๓,๒๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๖,๙๘๔,๙๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๒๒,๕๔๑,๒๐๐ บาท
บาท
๑๔,๙๖๖,๙๐๐ บาท
บาท
๗๔,๙๙๗,๒๐๐ บาท
บาท
๒๘,๖๒๘,๓๐๐ บาท
บาท
๒๗,๖๑๗,๔๐๐ บาท
บาท
๔๖,๒๓๓,๕๐๐ บาท
บาท
๕,๑๒๖,๐๐๐ บาท
บาท
๙๕,๐๔๖,๕๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๒๖,๓๐๐,๓๐๐ บาท
๒๔,๕๐๐,๑๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๒,๕๗๖,๗๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๖,๑๔๓,๒๐๐ บาท
บาท
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ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๔๓๗,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๔,๙๒๕,๒๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑. งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๙,๑๕๖,๔๐๑
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(ดาดท้องคลอง)
คลองมอญ
(จากถนนจรัญสนิทวงศ์
ถึงจุดที่กําหนดให้)
๑๑,๙๙๙,๙๙๙
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๒๕๘,๔๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๗,๘๗๖,๔๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๘๑๙,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๕๔,๖๐๗,๐๐๐
(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง
รายจ่ายประจํา
๔๓๖,๒๔๖,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๖,๒๕๔,๗๐๐
๒. งานทะเบียน
๙,๑๐๖,๗๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๒,๙๙๘,๐๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๐๙๕,๑๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๓๒,๕๑๑,๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๕,๔๓๗,๙๐๐ บาท
บาท
๑๔,๙๒๕,๒๐๐ บาท
บาท
๒๑,๑๕๖,๔๐๐ บาท
บาท

บาท
๑๓,๒๕๘,๔๐๐ บาท
บาท
๔๗,๘๗๖,๔๐๐ บาท
บาท
๕,๘๑๙,๐๐๐ บาท
บาท
๕๔,๖๐๗,๐๐๐ บาท
บาท
รวม

๔๓๖,๒๔๖,๐๐๐ บาท
๓๕,๓๖๑,๔๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๙,๐๙๓,๑๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๓๒,๕๑๑,๙๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง
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ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๘๓๔,๓๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๒๐,๙๔๔,๕๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๓๔,๕๗๔,๒๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๒๙๙,๐๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๓,๒๒๔,๒๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๗,๒๐๗,๖๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
๑. งานบริหารการศึกษา
๗๑,๗๘๐,๖๐๐
๒. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น
๑ หลัง พร้อมอาคาร
ประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ๖,๔๑๕,๒๐๐
(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง
รายจ่ายประจํา
๓๔๓,๘๓๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๖๙๐,๓๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๖๙๑,๓๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๐,๕๔๗,๒๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๘๒,๗๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๓๒,๓๓๑,๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๑,๘๓๔,๓๐๐ บาท
บาท
๒๐,๙๔๔,๕๐๐ บาท
บาท
๓๔,๕๗๔,๒๐๐ บาท
บาท
๒๓,๒๙๙,๐๐๐ บาท
บาท
๔๓,๒๒๔,๒๐๐ บาท
บาท
๗,๒๐๗,๖๐๐ บาท
บาท
๗๘,๑๙๕,๘๐๐ บาท
บาท

บาท
รวม

๓๔๓,๘๓๙,๐๐๐ บาท
๒๕,๓๘๑,๖๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๖,๑๒๙,๙๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๓๒,๓๓๑,๙๐๐ บาท
บาท
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ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๓๐๒,๓๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๑๙,๙๑๖,๒๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๙,๔๑๘,๙๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๗๒๗,๓๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๘,๒๙๑,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๓๕๗,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๔๙,๙๘๒,๐๐๐
(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง
รายจ่ายประจํา
๓๙๘,๕๖๒,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๕,๑๔๑,๙๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๗๗๐,๑๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๙,๕๘๖,๘๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๒๙,๗๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๑๖,๙๖๑,๒๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๖๔๖,๓๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๒๘,๓๕๖,๕๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๙,๓๐๒,๓๐๐ บาท
บาท
๑๙,๙๑๖,๒๐๐ บาท
บาท
๙,๔๑๘,๙๐๐ บาท
บาท
๑๗,๗๒๗,๓๐๐ บาท
บาท
๓๘,๒๙๑,๙๐๐ บาท
บาท
๕,๓๕๗,๐๐๐ บาท
บาท
๔๙,๙๘๒,๐๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๙๘,๕๖๒,๐๐๐ บาท
๓๑,๙๑๒,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๓,๙๑๖,๕๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๑๖,๙๖๑,๒๐๐ บาท
บาท
๒๐,๖๔๖,๓๐๐ บาท
บาท
๒๘,๓๕๖,๕๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๖,๖๗๕,๒๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๘๕๙,๖๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๕๕,๗๐๐,๒๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๑๓๗,๑๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
๑. งานบริหารการศึกษา
๖๓,๐๑๐,๖๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
โรงเรียนวัดปากบ่อ
๕,๓๘๖,๘๐๐
(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา
รายจ่ายประจํา
๓๒๗,๙๙๙,๘๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๒๔,๖๙๙,๔๐๐
๒. งานทะเบียน
๕,๕๖๘,๖๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๙,๖๔๙,๐๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๗๗,๕๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๒๒,๓๑๔,๙๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๔๑๒,๘๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๓๑,๕๕๑,๐๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๘,๙๗๙,๘๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๖,๖๗๕,๒๐๐ บาท
บาท
๒๐,๘๕๙,๖๐๐ บาท
บาท
๕๕,๗๐๐,๒๐๐ บาท
บาท
๕,๑๓๗,๑๐๐ บาท
บาท
๖๘,๓๙๗,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
รวม

๓๒๗,๙๙๙,๘๐๐ บาท
๓๐,๒๖๘,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๔,๘๒๖,๕๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๒๒,๓๑๔,๙๐๐ บาท
บาท
๑๘,๔๑๒,๘๐๐ บาท
บาท
๓๑,๕๕๑,๐๐๐ บาท
บาท
๘,๙๗๙,๘๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๑,๕๒๙,๒๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๑,๔๒๕,๒๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๖๘๖,๓๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๔๓,๐๐๖,๑๐๐
(๖๐) สํานักงานเขตบางแค
รายจ่ายประจํา
๔๙๔,๕๕๕,๗๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๕๔๖,๑๐๐
๒. งานทะเบียน
๘,๒๓๙,๙๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๓,๘๕๑,๗๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๖๑,๗๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๒๗,๕๑๙,๔๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๒๙๕,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
๑. งานการโยธา
๕๓,๐๐๙,๒๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
ซอยอินทาปัจ ๙ - ๖
จากซอยอินทาปัจ ๙
๑๖,๐๓๓,๖๐๐
ถึงซอยอินทาปัจ ๑๓
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๕,๐๕๗,๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๑,๕๒๙,๒๐๐ บาท
บาท
๒๑,๔๒๕,๒๐๐ บาท
บาท
๕,๖๘๖,๓๐๐ บาท
บาท
๔๓,๐๐๖,๑๐๐ บาท
บาท
รวม

๔๙๔,๕๕๕,๗๐๐ บาท
๒๖,๗๘๖,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๙,๔๑๓,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๒๗,๕๑๙,๔๐๐ บาท
บาท
๒๑,๒๙๕,๙๐๐ บาท
บาท
๖๙,๐๔๒,๘๐๐ บาท
บาท

บาท
๑๕,๐๕๗,๙๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๕,๖๗๙,๒๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๕๑,๕๑๘,๒๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๕๓๖,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๐๒,๗๐๖,๐๐๐
(๖๑) สํานักงานเขตหลักสี่
รายจ่ายประจํา
๓๓๒,๒๕๗,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๓๗๙,๕๐๐
๒. งานทะเบียน
๕,๙๘๓,๐๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๕,๐๐๘,๖๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๙๕๓,๓๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๐,๖๖๘,๔๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๗๒๐,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๓๗,๒๑๑,๖๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๐,๖๙๑,๗๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๓๙๗,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๙,๘๔๘,๖๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓๕,๖๗๙,๒๐๐ บาท
บาท
๕๑,๕๑๘,๒๐๐ บาท
บาท
๕,๕๓๖,๙๐๐ บาท
บาท
๑๐๒,๗๐๖,๐๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๓๒,๒๕๗,๐๐๐ บาท
๒๔,๓๖๒,๕๐๐ บาท

บาท
บาท
๑๙,๙๖๑,๙๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๐,๖๖๘,๔๐๐ บาท
บาท
๑๒,๗๒๐,๖๐๐ บาท
บาท
๓๗,๒๑๑,๖๐๐ บาท
บาท
๑๐,๖๙๑,๗๐๐ บาท
บาท
๒๔,๓๙๗,๗๐๐ บาท
บาท
๓๙,๘๔๘,๖๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๓๗๔,๓๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๕๗,๐๑๙,๗๐๐
(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม
รายจ่ายประจํา
๔๑๗,๐๐๓,๑๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๕๐๒,๖๐๐
๒. งานทะเบียน
๘,๙๖๔,๐๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๔,๙๒๘,๗๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๕๒,๑๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๐,๕๓๗,๒๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๕๒๑,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๕๔,๔๘๓,๔๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๒๖,๔๔๗,๓๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๘๑๕,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๕๑,๑๒๓,๖๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๒๙๑,๕๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๙๑,๐๓๕,๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕,๓๗๔,๓๐๐ บาท
บาท
๕๗,๐๑๙,๗๐๐ บาท
บาท
รวม

๔๑๗,๐๐๓,๑๐๐ บาท
๒๗,๔๖๖,๖๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๙,๒๘๐,๘๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๐,๕๓๗,๒๐๐ บาท
บาท
๑๒,๕๒๑,๖๐๐ บาท
บาท
๕๔,๔๘๓,๔๐๐ บาท
บาท
๒๖,๔๔๗,๓๐๐ บาท
บาท
๑๘,๘๑๕,๗๐๐ บาท
บาท
๕๑,๑๒๓,๖๐๐ บาท
บาท
๕,๒๙๑,๕๐๐ บาท
บาท
๙๑,๐๓๕,๔๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว
รายจ่ายประจํา
๒๘๕,๓๔๗,๖๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๖๑๔,๙๐๐
๒. งานทะเบียน
๗,๗๓๕,๔๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๘,๘๖๙,๕๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๑๖,๘๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๘๑,๕๘๒,๐๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๐๐๔,๖๐๐
จ. แผนงานการโยธา
๑. งานการโยธา
๔๙,๔๐๐,๐๐๐
๒. โครงการปรับปรุง
ซอยรามอินทรา ๔๔
ช่วงปลายและซอย
แยก ๔, ๖, ๘, ๑๐
และ ๑๒
๒๘๔,๑๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๔,๗๔๘,๑๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๖๕๓,๐๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๕,๘๔๓,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๙๔๙,๖๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๒๓,๗๔๕,๗๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม

๒๘๕,๓๔๗,๖๐๐ บาท
๒๖,๓๕๐,๓๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๒,๗๘๖,๓๐๐ บาท
บาท
บาท
๘๑,๕๘๒,๐๐๐ บาท
บาท
๑๑,๐๐๔,๖๐๐ บาท
บาท
๔๙,๖๘๔,๑๐๐ บาท
บาท

บาท
๑๔,๗๔๘,๑๐๐ บาท
บาท
๒๔,๖๕๓,๐๐๐ บาท
บาท
๒๕,๘๔๓,๙๐๐ บาท
บาท
๔,๙๔๙,๖๐๐ บาท
บาท
๒๓,๗๔๕,๗๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง
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(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง
รายจ่ายประจํา
๓๑๖,๑๖๕,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๔,๐๙๔,๔๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๔๔๔,๓๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๒,๑๔๗,๕๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๘๘๘,๗๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๖๘,๘๗๘,๒๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๓๐๐,๘๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๔๕,๑๒๙,๘๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๓,๗๑๕,๕๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๙๖๖,๔๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๕๙,๐๙๘,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๔๐๐,๔๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๔๖,๑๐๐,๑๐๐
(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง
รายจ่ายประจํา
๕๗๗,๓๓๙,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๗,๔๙๕,๕๘๔

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รวม

๓๑๖,๑๖๕,๐๐๐ บาท
๒๐,๕๓๘,๗๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๖,๐๓๖,๒๐๐ บาท
บาท
บาท
๖๘,๘๗๘,๒๐๐ บาท
บาท
๑๑,๓๐๐,๘๐๐ บาท
บาท
๔๕,๑๒๙,๘๐๐ บาท
บาท
๑๓,๗๑๕,๕๐๐ บาท
บาท
๒๐,๙๖๖,๔๐๐ บาท
บาท
๕๙,๐๙๘,๙๐๐ บาท
บาท
๔,๔๐๐,๔๐๐ บาท
บาท
๔๖,๑๐๐,๑๐๐ บาท
บาท
รวม

๕๗๗,๓๓๙,๐๐๐ บาท
๒๗๕,๒๙๔,๖๐๐ บาท

บาท
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๒. โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเขตวังทองหลาง ๒๕๐,๘๗๕,๖๑๖
๓. งานทะเบียน
๖,๙๒๓,๔๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๖,๖๘๔,๙๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๔๔๓,๙๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๑๑,๑๙๕,๑๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๙๗๗,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๕๖,๐๑๗,๑๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๖,๗๗๐,๓๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๕๓๐,๘๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๑,๗๐๐,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๕๔๖,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๒๐,๑๗๖,๖๐๐
(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา
รายจ่ายประจํา
๔๓๐,๓๖๖,๐๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๘,๕๓๗,๗๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๖๓๕,๑๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๘,๗๗๖,๕๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๔๙,๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
บาท
บาท
๓๒,๑๒๘,๘๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๑๑,๑๙๕,๑๐๐ บาท
บาท
๑๑,๙๗๗,๙๐๐ บาท
บาท
๕๖,๐๑๗,๑๐๐ บาท
บาท
๑๖,๗๗๐,๓๐๐ บาท
บาท
๑๗,๕๓๐,๘๐๐ บาท
บาท
๓๑,๗๐๐,๙๐๐ บาท
บาท
๔,๕๔๖,๙๐๐ บาท
บาท
๒๐,๑๗๖,๖๐๐ บาท
บาท
รวม

๔๓๐,๓๖๖,๐๐๐ บาท
๒๕,๑๗๒,๘๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๓,๙๒๕,๖๐๐ บาท
บาท
บาท
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ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๘๕,๘๒๕,๗๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๘๔๑,๗๐๐
จ. แผนงานการโยธา
๑. งานการโยธา
๗๕,๒๗๕,๙๐๐
๒. โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
และปรับปรุงถนน
เลียบคลองสี่ตะวันตก
บริเวณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย
๑๐,๗๐๙,๖๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๗,๒๑๐,๘๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๑๓๒,๑๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๔๑,๗๑๑,๑๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๔,๖๙๖,๒๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๑๑๔,๘๖๔,๕๐๐
(๖๗) สํานักงานเขตบางนา
รายจ่ายประจํา
๓๐๓,๐๒๒,๕๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๗,๔๗๖,๖๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๗๔๓,๔๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๙,๔๗๖,๙๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๐๓๙,๒๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
บาท
บาท
บาท

๘๕,๘๒๕,๗๐๐ บาท
๑๑,๘๔๑,๗๐๐ บาท
๘๕,๙๘๕,๕๐๐ บาท

บาท
๑๗,๒๑๐,๘๐๐ บาท
บาท
๑๙,๑๓๒,๑๐๐ บาท
บาท
๔๑,๗๑๑,๑๐๐ บาท
บาท
๔,๖๙๖,๒๐๐ บาท
บาท
๑๑๔,๘๖๔,๕๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๐๓,๐๒๒,๕๐๐ บาท
๒๔,๒๒๐,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๔,๕๑๖,๑๐๐ บาท
บาท
บาท
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ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๙๗,๕๙๑,๘๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๔๖๖,๘๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๒๔,๓๕๐,๐๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๘,๐๕๖,๐๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๒๐๕,๑๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๐,๐๓๖,๑๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๒๐๒,๓๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๕๘,๓๗๘,๓๐๐
(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา
รายจ่ายประจํา
๓๔๐,๐๐๕,๑๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๖,๓๒๘,๕๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๕๑๕,๐๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๓๑,๐๔๓,๙๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๑๒,๒๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๙๘,๖๘๑,๘๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๙๓๗,๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๙๗,๕๙๑,๘๐๐ บาท
บาท
๑๓,๔๖๖,๘๐๐ บาท
บาท
๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท
บาท
๘,๐๕๖,๐๐๐ บาท
บาท
๑๗,๒๐๕,๑๐๐ บาท
บาท
๓๐,๐๓๖,๑๐๐ บาท
บาท
๕,๒๐๒,๓๐๐ บาท
บาท
๕๘,๓๗๘,๓๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๔๐,๐๐๕,๑๐๐ บาท
๒๒,๘๔๓,๕๐๐ บาท

บาท
บาท
๓๕,๖๕๖,๑๐๐ บาท
บาท
บาท
๙๘,๖๘๑,๘๐๐ บาท
บาท
๑๔,๙๓๗,๙๐๐ บาท
บาท
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จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๓๗,๙๗๕,๗๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๔,๕๒๐,๑๐๐
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๗,๙๑๑,๑๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๘,๕๒๗,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๗,๓๓๔,๐๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๕๑,๖๑๗,๐๐๐
(๖๙) สํานักงานเขตทุ่งครุ
รายจ่ายประจํา
๓๔๘,๕๖๐,๙๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๙,๔๐๙,๐๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๓๓๘,๙๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๒๔,๔๘๓,๒๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๖๒๕,๗๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๘๙,๒๖๑,๐๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๙๐๘,๙๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๕๖,๗๕๕,๔๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
๑๐,๓๔๔,๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓๗,๙๗๕,๗๐๐ บาท
บาท
๑๔,๕๒๐,๑๐๐ บาท
บาท
๒๗,๙๑๑,๑๐๐ บาท
บาท
๒๘,๕๒๗,๙๐๐ บาท
บาท
๗,๓๓๔,๐๐๐ บาท
บาท
๕๑,๖๑๗,๐๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๔๘,๕๖๐,๙๐๐ บาท
๒๕,๗๔๗,๙๐๐ บาท

บาท
บาท
๒๘,๑๐๘,๙๐๐ บาท
บาท
บาท
๘๙,๒๖๑,๐๐๐ บาท
บาท
๑๑,๙๐๘,๙๐๐ บาท
บาท
๕๖,๗๕๕,๔๐๐ บาท
บาท
๑๐,๓๔๔,๓๐๐ บาท
บาท
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ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๑๗๒,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๓๕,๒๕๖,๙๐๐
ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมอนามัย
๕,๙๐๗,๙๐๐
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
๗๑,๐๙๗,๐๐๐
(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน
รายจ่ายประจํา
๓๒๖,๘๒๗,๖๐๐ บาท
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
๑. งานปกครอง
๑๕,๖๕๙,๒๐๐
๒. งานทะเบียน
๖,๓๒๘,๘๐๐
ข. แผนงานบริหารการคลัง
๑. งานบริหารการคลัง
๑๐,๘๐๔,๔๐๐
๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๐๕,๕๐๐
ค. แผนงานรักษาความสะอาด
งานรักษาความสะอาด
๑๐๔,๖๕๓,๒๐๐
ง. แผนงานรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๖๓๕,๕๐๐
จ. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
๓๔,๔๔๓,๒๐๐
ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งานการระบายน้ํา
๑๓,๒๙๗,๖๐๐
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๓๘๔,๗๐๐
ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
๒๒,๕๔๓,๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๔,๑๗๒,๗๐๐ บาท
บาท
๓๕,๒๕๖,๙๐๐ บาท
บาท
๕,๙๐๗,๙๐๐ บาท
บาท
๗๑,๐๙๗,๐๐๐ บาท
บาท
รวม

๓๒๖,๘๒๗,๖๐๐ บาท
๒๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
๑๔,๘๐๙,๙๐๐ บาท
บาท
บาท
๑๐๔,๖๕๓,๒๐๐ บาท
บาท
๑๔,๖๓๕,๕๐๐ บาท
บาท
๓๔,๔๔๓,๒๐๐ บาท
บาท
๑๓,๒๙๗,๖๐๐ บาท
บาท
๒๑,๓๘๔,๗๐๐ บาท
บาท
๒๒,๕๔๓,๓๐๐ บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๕,๔๔๒,๔๐๐ บาท
งานควบคุมอนามัย
๕,๔๔๒,๔๐๐ บาท
ญ. แผนงานบริหารการศึกษา
๗๓,๖๒๙,๘๐๐ บาท
งานบริหารการศึกษา
๗๓,๖๒๙,๘๐๐ บาท
(๗๑) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รวม ๑,๙๘๔,๑๙๑,๔๐๐ บาท
รายจ่ายประจํา
๑,๙๘๔,๑๙๑,๔๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป
๑,๙๘๔,๑๙๑,๔๐๐ บาท
๑. งานมหาวิทยาลัย
๑,๗๘๒,๕๘๘,๔๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก ๙ ชั้น
และที่จอดรถใต้ดิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล
๑๔๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น
สําหรับการโภชนาการและหน่วยสนับสนุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
๕๖,๐๔๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ า ยของการพาณิ ช ย์ ข องกรุ ง เทพมหานครให้ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น จํ า นวน
๕๗๗,๔๑๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน ๒๔๖,๕๘๘,๒๐๐ บาท และรายจ่ า ยพิ เ ศษ
จํานวน ๓๓๐,๘๒๘,๘๐๐ บาท จําแนก ดังนี้
(๑) สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
รวม ๒๘๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายประจํา
๑๓๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ก. งบกลาง
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
๑๒๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท
งานบริหารการธนานุบาล
๑๒๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายพิเศษ
๑๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ก. งบกลาง
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินสํารองจ่ายทั่วไป
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
๑๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานบริหารการธนานุบาล
๑๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
รวม ๒๘๗,๑๓๑,๐๐๐ บาท
รายจ่ายประจํา
๑๐๕,๓๐๒,๒๐๐ บาท
ก. งบกลาง
๑๒,๗๔๕,๙๐๐ บาท
๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
๕๑๕,๙๐๐ บาท
๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท
ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
๙๒,๕๕๖,๓๐๐ บาท
งานบริหารการตลาด
๙๒,๕๕๖,๓๐๐ บาท
รายจ่ายพิเศษ
๑๘๑,๘๒๘,๘๐๐ บาท
ก. งบกลาง
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินสํารองจ่ายทั่วไป
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
๑๖๑,๘๒๘,๘๐๐ บาท
งานบริหารการตลาด
๑๖๑,๘๒๘,๘๐๐ บาท
(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
รวม
๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท
รายจ่ายประจํา
๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท
แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท
งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย
๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ
และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

