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 หนวย : บาท

ดานตามลักษณะงาน จํานวนเงิน

01 ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 7,386,303,591

02 ดานความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 190,431,425

03 ดานเศรษฐกิจและการพาณิชย 235,144,252

04 ดานเมืองและการพัฒนาเมือง 10,212,192,200

05 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12,620,934,361

06 ดานสาธารณสุข 6,092,987,935

07 ดานพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง 1,303,460,611

08 ดานการศึกษา 711,446,221

09 การจัดบริการของสํานักงานเขต 16,344,955,867

งบประมาณสํานักสนับสนุนสํานักและสํานักงานเขต 648,779,050

ดานตามลักษณะรายจาย

01 รายจายเพ่ือชวยเหลือสนับสนุน                                        -   

02 รายจายเพ่ือการชําระหนี้                                        -   

03 รายจายเพ่ือชดใชเงนิยืมเงนิสะสม 6,002,711,400

04 รายจายงบกลาง 14,417,767,187

05 รายจายเพ่ืออุดหนุนหนวยงานในกํากับ 2,812,332,400

รวมงบประมาณกรุงเทพมหานคร 78,979,446,500

06 รายจายการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 875,831,950

รวมงบประมาณการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 875,831,950

รวมงบประมาณกรุงเทพมหานครและการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 79,855,278,450

เงินงบประมาณ 79,855,278,450

เงินนอกงบประมาณ 9,697,816,524

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จําแนกดานตามลักษณะงานและลักษณะรายจาย
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5. แผนงานบริหารราชการทองถิ่นพเิศษ

ดานการบริหารจัดการ

และบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1. แผนงานการเงิน 

การคลังและงบประมาณ

2. แผนงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล

3. แผนงานบริหาร

งานกรุงเทพมหานคร

4. แผนงานนิติบัญญตัิ

และบริหารราชการ
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งบประมาณรายจาย บาท

01 แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ2565

1. นโยบายการคลัง สํานักการคลัง           19,739,193

2. รายได สํานักการคลัง         161,410,711

3. งบประมาณ สํานักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร           41,670,580

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสํานัก

งบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS :

Performance-based Budgeting สํานักงบประมาณ

Information System) กรุงเทพมหานคร           10,991,500

5. การเงินและการคลัง สํานักการคลัง           55,933,297

6. การบัญชี สํานักการคลัง           15,477,169

7. จัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน สํานักการคลัง           20,450,931

       325,673,381

7,386,303,591                        

01 ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการเงิน การคลัง และงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคสามารถ

สนับสนุนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดใหมี การจัดหา

รายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานคร การกําหนดกรอบนโยบายการคลัง การจัดทําและบริหารงบประมาณ การบริหารการ

รับจายเงินและสภาพคลองทางการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การพัฒนาระบบและจัดทําบัญชี และการควบคุมวินัย

และความเสี่ยงทางการคลัง

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ
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02 แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. บริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการ

กรุงเทพมหานคร         131,264,188

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ

ของกรุงเทพมหานคร ขาราชการ

กรุงเทพมหานคร           11,125,900

3. บริหารงานบุคคล สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร           64,818,146

4. พัฒนาบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร         150,511,530

5. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักปลัด

ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประสงค กรุงเทพมหานคร           30,427,000

6. โครงการพัฒนาศักยภาพของ

นักบริหารและเตรียมความพรอมการเปนผูนํา สํานักปลัด

ในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต กรุงเทพมหานคร           25,164,900

7. พัฒนาบุคลากร สํานักการแพทย           19,962,200

8. บําเหน็จบํานาญ สํานักการคลัง       2,357,499,955

เงินนอกงบประมาณ

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุงเนนประสิทธิภาพ โปรงใส มีมาตรฐาน 

สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการกําหนดนโยบาย

และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดใหมีสิ่งจูงใจ ขอมูลขาวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

         14,800,000
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ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

9. สวัสดิการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร           27,559,504

10. สวัสดิการกรุงเทพมหานคร สํานักอนามัย           50,974,065

รวมทั้งสิ้น      2,869,307,388

03 แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ยุทธศาสตรและการประเมินผล สํานักยุทธศาตร

และประเมินผล           29,175,930

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักเทศกิจ           28,809,530

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักยุทธศาตร

และประเมินผล         421,100,940

4. โครงการจัดทําระบบการวางแผนทรัพยากร

องคกรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)

สํานักยุทธศาตร

และประเมินผล            4,710,400

5. โครงการพัฒนาระบบศูนยรับคําขออนุญาต

ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

สํานักยุทธศาตร

และประเมินผล            1,000,000

         24,000,000

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการบริหารงาน การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผูบริหาร และ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดใหมีการสนับสนุนการบริหารงานของ

ผูบริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานสวนกลางใหแกหนวยงานตางๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอํานวยการและ

บริหารงานทั่วไปในระดับสํานัก

เงินนอกงบประมาณ

        38,800,000

เงินนอกงบประมาณ
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ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

6. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ สํานักยุทธศาตร

และประเมินผล           16,040,000

7. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบ

ตัวบุคคลในระบบดิจิทัล

สํานักยุทธศาตร

และประเมินผล           28,200,000

8. บริหารงานกลาง สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร         206,565,210

9. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ สํานักปลัด

อิเล็กทอนิกสของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร           44,300,000

10. นิติการ สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร           40,667,200

11. ตรวจสอบควบคุมภายใน สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร           24,964,220

12. โครงการสัมมนาเครือขาย

นักตรวจสอบรายงานทางการเงิน สํานักปลัด

ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร               100,600

13. ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร           61,837,600

14. ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร           92,820,580

15. คาใชจายในการสรางการรับรู สํานักปลัด

ตามยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร           23,037,400

16. ซอมบํารุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล สํานักการคลัง         181,611,872

เงินนอกงบประมาณ
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ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

17. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการ

กรุงเทพมหานคร           49,656,532

18. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักการแพทย           36,105,800

19. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักอนามัย         352,979,100

20. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักการศกึษา           74,969,438

21. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักการโยธา         217,693,636

22. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักการระบายน้ํา         208,993,682

23. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักการคลัง         138,628,573

24. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักเทศกิจ           74,963,590

25. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักการจราจร

และขนสง         103,658,384

26. โครงการบริหารจัดการศนูยอํานวยการ สํานักการจราจร

ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขนสง           10,000,000

27. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย           97,053,695

28. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร           31,389,240

29. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักยุทธศาตร

และประเมินผล           86,436,650

30. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักสิ่งแวดลอม       1,020,200,574

31. โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย

เพ่ือนํามาใชประโยชน สํานักสิ่งแวดลอม                50,000

        110,595,110

เงินนอกงบประมาณ
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ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

32. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักวัฒนธรรม กีฬา 

และการทองเที่ยว           98,426,955

33. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักพัฒนาสังคม           57,751,739

34. อํานวยการและบริหารสํานัก สํานักการวางผัง

และพัฒนาเมือง           47,262,972

     3,911,162,042

04 แผนงานนิติบัญญตัแิละบริหารราชการ

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. กิจการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการ

สภากรุงเทพมหานคร           89,603,520

2.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการ

ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร           70,720,640

3. ความสัมพันธระหวางเมือง สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร           30,397,700

4. โครงการการสงเสริมศักยภาพ สํานักปลัด

และเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ กรุงเทพมหานคร            1,500,000

       192,221,860

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการบริหารราชการและการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ เปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ 

โดยจัดใหมีการดําเนินกิจการสภากรุงเทพมหานคร การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธระหวางเมือง

รวมทั้งสิ้น        110,595,110

เงินนอกงบประมาณ
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05 แผนงานบริหารราชการทองถิ่นพิเศษ

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ปกครองทองที่ สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร           81,456,580

2. ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร            6,482,340

         87,938,920รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการบริหารกรุงเทพมหานครเปนไปดวยความเรียบรอย และรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจ

ของฝายพลเรือน

เงินนอกงบประมาณ
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ดานความปลอดภยัและความเปนระเบียบเรียบรอย

2. แผนงานความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

1. แผนงานความปลอดภัย

จากสาธารณภัย
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งบประมาณรายจาย บาท

01 แผนงานความปลอดภัยจากสาธารณภัย 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ปองกันสาธารณภัย  สํานักปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย           82,501,129

2. อํานวยการและชวยเหลือผูประสบภัย สํานักปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย           23,310,288

3. ปฏิบัติการระงับเหตุ สํานักปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย           19,446,288

       125,257,705

02 ดานความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย

วัตถุประสงค :  เพ่ือปองกันและลดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ชุมชน และทางราชการจาก

อุบัติภัย สาธารณภัย โดยจัดใหมีการวางแผน เฝาระวัง ปองกันและเตือนภัยสาธารณะ การตรวจความปลอดภัยของ

อาคารดานการปองกันอัคคภีัย หนวยอาสาสมัครปองกันภัย หนวยปฏิบัติการระงับเหตุสาธารณภัยและชวยเหลือฉุกเฉิน

 รวมทั้งการใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัยในเบื้องตน

รวมทั้งสิ้น

190,431,425                           

เงินนอกงบประมาณ
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02 แผนงานความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักเทศกิจ           56,682,270

2. สอบสวนดําเนินคดี สํานักเทศกิจ            8,491,450

         65,173,720

เงินนอกงบประมาณ

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหบานเมืองมีความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน โดยจัดใหมีการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการปกครองทองที่ การตรวจและบังคับการตามกฎหมายการ

สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กํากับ ควบคุม การใชที่และทาง

สาธารณะ และการดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

รวมทั้งสิ้น
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ดานเศรษฐกิจและการพาณิชย

1. แผนงานสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยว

2. แผนงานสงเสริมอาชีพ

และการพาณิชย
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งบประมาณรายจาย บาท

01 แผนงานสงเสริมและพฒันาการทองเที่ยว 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. สงเสริมการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว            7,840,503

2. พัฒนาบริการและแหลงทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว            5,525,662

         13,366,165

03 ดานเศรษฐกจิและการพาณิชย

วัตถุประสงค :  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตอยาง

มั่นคงและตอเนื่อง สรางมูลคาเพ่ิมหรือโอกาสในการประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหแก

ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยการสงเสริมสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและดึงดูด

นักทองเที่ยว การประชาสัมพันธการทองเที่ยว  และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยวใหได

มาตรฐาน

รวมทั้งสิ้น

235,144,252                           

เงินนอกงบประมาณ



15

02 แผนงานสงเสริมอาชีพและการพาณิชย 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักพัฒนาสังคม         146,895,240

2. สงเสริมการเกษตร สํานักพัฒนาสังคม           31,569,430

3. โครงการสงเสริมความรูเทคโนโลยี

ดานการเกษตร สํานักพัฒนาสังคม               144,700

4. พัฒนาธุรกิจและผูประกอบการ สํานักพัฒนาสังคม           39,791,040

5. โครงการพัฒนาผูประกอบการเพ่ือยกระดับ

สูผูผลิตสินคาเชิงนวัตกรรม สํานักพัฒนาสังคม               301,600

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

กรุงเทพมหานครดาน Digital Marketing สํานักพัฒนาสังคม               569,800

7. สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย สํานักการคลัง            2,506,277

       221,778,087

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีความเขมแข็ง เอ้ืออํานวยตอการลงทุน

และการประกอบธุรกิจทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ  ผูประกอบพาณิชยกรรมดําเนินธุรกรรมตามระเบียบ

กฎหมาย และสงเสริมใหพลเมืองกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได สามารถพึ่งพาดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง 

ผูเขาสูตลาดแรงงาน มีความรูฝมือ และทักษะในการประกอบอาชีพตามความตองการของตลาด โดยจัดใหมีการสอน

วิชาชีพพ้ืนฐานระยะสั้น การฝกแรงงานระดับฝมือพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพฝมือ ทักษะแรงงานในระดับอาชีพ

และสงเสริม พัฒนาภาคการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และจัดหาแหลงเงินเพ่ือการลงทุน

ตลอดจนกํากับดูแลสถานประกอบการใหดําเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และการจดทะเบียน

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ
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3. แผนงาน

โครงขายการคมนาคม

4. แผนงานจัดการจราจร

และระบบขนสงสาธารณะ

2. แผนงานอาคาร

และการกอสราง

1. แผนงานผังเมืองและการ

พัฒนาเมือง

ดานเมืองและการพัฒนาเมือง
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งบประมาณรายจาย บาท

01 แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. วางผังเมือง สํานักการวางผัง

และพัฒนาเมือง           37,579,335

2. พัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ี สํานักการวางผัง

และพัฒนาเมือง           29,222,776

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนยานกะดีจีน สํานักการวางผัง

และพัฒนาเมือง           83,525,200

4. ควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน สํานักการวางผัง

และพัฒนาเมือง           15,982,517

5. แผนที่และสารสนเทศท่ีดิน สํานักการโยธา           28,368,580

       194,678,408

04 ดานเมืองและการพัฒนาเมือง

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่เปนไป

อยางมีแบบแผน อาคารและสิ่งกอสรางในกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยไดมาตรฐานทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม 

สอดคลองกับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ไมทําลายสิ่งแวดลอม รักษาไวซึ่งเอกลักษณของเมืองหลวง และอนุรักษ

เมืองประวัติศาสตรและพ้ืนที่เมือง โดยจัดใหมีการศึกษาและวางผังเมืองรวม ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังพัฒนาเขต 

ผังพัฒนายานหรือพื้นที่เฉพาะแหง ที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ การควบคุมการใชประโยชนท่ีดินที่สอดคลอง

กับมาตรฐานผังเมือง วางแผนและบริหารงานกอสรางใหเปนตามแผนหรือผังการพัฒนาและรูปแบบมาตรฐานงาน

สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม และงานผังเมือง การตรวจสอบและควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การปรับปรุง 

ฟนฟูเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน สถานที่หรือสิ่งกอสรางท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร

รวมทั้งสิ้น

10,212,192,200                       

เงินนอกงบประมาณ
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02 แผนงานอาคารและการกอสราง

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1.ควบคุมอาคารและการกอสราง สํานักการโยธา           46,994,010

2.บังคับใชกฎหมายอาคาร สํานักเทศกิจ            6,793,160

         53,787,170

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหอาคารและสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

อาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัดใหมีการควบคุม

กํากับดูแล ตรวจสอบใหเปนไปตามคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและควบคุมการใช

อาคารใหถูกตองตามวัตถุประสงค และตรวจสอบการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการดําเนินคดีของสํานักงานเขต

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ
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03 แผนงานโครงขายการคมนาคม 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. พัฒนาโครงขายถนน สํานักการโยธา       5,131,302,154

2. โครงการกอสรางศนูยฝกอบรมดับเพลิง

และกูภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 สํานักการโยธา           51,530,000

3. โครงการกอสรางถนนตอเชื่อมศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) สํานักการโยธา            1,000,000

4. บํารุงรักษาโครงขายถนน สํานักการโยธา         817,577,050

5. สนับสนุนเครื่องจักรกลและการกอสราง สํานักการโยธา         161,121,170

     6,162,530,374

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการสัญจร การจราจร และการขนถายสินคาภายในกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว สะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดปญหาการจราจร แกผูใชถนนและผูสัญจรทางเทา โดยจัดใหมีระบบควบคุมการจราจร 

การวางระบบโครงขายการจราจร ระบบขนสงมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด การบํารุงรักษาโครงขาย 

ถนน บาทวิถี โครงขายทางจักรยาน การบํารุงรักษาเครื่องหมายและอุปกรณการจราจร ทาเรือรับสง  ที่จอดรถโดยสาร

สาธารณะ ศาลาพักผูโดยสาร และมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ
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04 แผนงานจัดการจราจรและระบบขนสงสาธารณะ 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. โครงขายการจราจร สํานักการจราจร

และขนสง       1,418,720,359

2. จัดการศาลาที่พักผูโดยสารรถโดยสาร

สาธารณะ ทาเทียบเรือสาธารณะ 

และบริหารจัดการพ้ืนท่ีใหสิทธิ สํานักการคลัง           43,716,732

3. จัดการศาลาที่พักผูโดยสารรถโดยสาร

สาธารณะ ทาเทียบเรือสาธารณะ สํานักการจราจร

และบริหารจัดการพ้ืนท่ีใหสิทธิ และขนสง           32,712,320

4. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ สํานักการจราจร

และขนสง       2,301,660,837

5. โครงการใหบริการนําสงผูโดยสารเขาสูระบบ

ขนสงทางรางโดยรถเวียน (Shuttle bus) สํานักการจราจร

เสนทางชุมชนเคหะรมเกลา-ARL ลาดกระบัง และขนสง            2,046,000

6. โครงการใหบริการนําสงผูโดยสารเขาสูระบบ

ขนสงทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) สํานักการจราจร

เสนทาง ดินแดง - BTS สนามเปา และขนสง            2,340,000

     3,801,196,248

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการสัญจร การจราจร และการขนถายสินคาภายในกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว สะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดปญหาการจราจร แกผูใชถนนและผูสัญจรทางเทา โดยจัดใหมีระบบควบคุมการจราจร 

การวางระบบโครงขายการจราจร ระบบขนสงมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด การบํารุงรักษาโครงขาย 

ถนน บาทวิถี โครงขายทางจักรยาน การบํารุงรักษาเครื่องหมายและอุปกรณการจราจร ทาเรือรับสง  ที่จอดรถโดยสาร

สาธารณะ ศาลาพักผูโดยสาร และมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

    2,169,536,667

     2,169,536,667
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

1. แผนงานจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
2. แผนงานจัดการน้ําทิ้ง

3. แผนงานปองกัน

และควบคุมภาวะมลพิษ

4. แผนงานทรัพยากร

ธรรมชาติพื้นท่ีสีเขียว
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งบประมาณรายจาย บาท

01 แผนงานจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. การรักษาความสะอาด สํานักสิ่งแวดลอม         128,219,294

2. จัดการมูลฝอย สํานักสิ่งแวดลอม         583,827,691

3. กําจัดมูลฝอยทั่วไป สํานักสิ่งแวดลอม       1,618,401,590

4. จัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย สํานักสิ่งแวดลอม           36,061,970

5. จัดการสิ่งปฏิกูล สํานักสิ่งแวดลอม         296,561,621

6. จัดการยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

ดานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักสิ่งแวดลอม       1,976,659,689

     4,639,731,855

05 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองสะอาด นาอยู และเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการจัดการ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบครบวงจร ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงการรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ตลอดจนการรวบรวมปริมาณมูลฝอยเพ่ือจัดทําสถิติ

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

12,620,934,361                       
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02 แผนงานจัดการน้ําทิ้ง 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. จัดการระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา         579,152,155

2. จัดการระบบควบคุมน้ํา สํานักการระบายน้ํา         739,350,311

3. จัดการระบบคลองและแหลงรับน้ํา สํานักการระบายน้ํา       1,037,635,018

4. สารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ํา สํานักการระบายน้ํา           97,657,190

5. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการน้ําเชิงรุก สํานักการระบายน้ํา           67,955,000

6. สนับสนุนและซอมบํารุงเครื่องจักรกล สํานักการระบายน้ํา         220,954,920

7. บําบัดน้ําเสีย สํานักการระบายน้ํา         338,880,720

8. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวม สํานักการระบายน้ํา       2,245,538,731

9. โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทย

ชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) สํานักการระบายน้ํา           28,000,000

10. โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

และประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ

ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) สํานักการระบายน้ํา           80,000,000

รวมทั้งสิ้น      5,435,124,045

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือนและอาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอ่ืน ๆ ไดรับการจัดการ

อยางมีระบบไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีระบบการระบายน้ําจาก

แหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบคลอง และบึงรับน้ํา

เงินนอกงบประมาณ

        240,373,300

         25,920,000

        307,211,600

        881,678,600

    1,455,183,500
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03 แผนงานปองกันและควบคุมภาวะมลพิษ 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. จัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา         377,415,394

2. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

(เพ่ิมเติม) พ้ืนที่เขตหวยขวาง

เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง สํานักการระบายน้ํา           60,000,000

3. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

เพ่ิมเติมริมคลองแสนแสบชวงถนนวิทย-ุ

คลองตันเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง สํานักการระบายน้ํา           60,000,000

4. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 1

งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

และสวนสาธารณะ สํานักการระบายน้ํา         252,230,000

5. โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน

โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 1

งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

และสวนสาธารณะ สํานักการระบายน้ํา           14,360,000

6. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 2

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ

(เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชัน

และเขตบางกอกนอย) สํานักการระบายน้ํา         293,400,000

วัตถุประสงค :  เพ่ือรักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยการปองกัน เฝาระวัง และแกไขภาวะมลพิษทางน้ํา มลพิษ

ทางอากาศและกาซเรือนกระจก มลพิษทางเสียง ขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล สารอันตรายและของเสียอันตราย

เงินนอกงบประมาณ

         77,350,000
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ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

7. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 3

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต

(เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) สํานักการระบายน้ํา         225,920,000

8. โครงการจางทําระบบงานเพ่ือการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย สํานักการระบายน้ํา           21,200,000

9. โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน

โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรีสัญญาที่ 2

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ

(เขตบางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่งชัน

และเขตบางกอกนอย) สํานักการระบายน้ํา           23,708,000

10. โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุม

งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรีสัญญาที่ 3

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต

(เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) สํานักการระบายน้ํา           19,135,000

11. ควบคุมแหลงกอมลพิษ สํานักสิ่งแวดลอม           15,220,352

12. เฝาระวังคณุภาพอากาศและเสียง สํานักสิ่งแวดลอม           66,538,352

     1,429,127,098รวมทั้งสิ้น         77,350,000

เงินนอกงบประมาณ
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04 แผนงานทรัพยากรธรรมชาติและพื้นท่ีสีเขียว 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. บริการสวนสาธารณะและอนุรักษ

พันธุกรรมพืช สํานักสิ่งแวดลอม         887,785,223

2. ดูแลชายฝงทะเลบางขุนเทียน สํานักการระบายน้ํา           13,237,740

3. ดูแลชายฝงทะเลบางขุนเทียน สํานักสิ่งแวดลอม         215,928,400

     1,116,951,363รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ      

และคงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งพัฒนาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง ปองกันการพังทลายของพ้ืนดิน

แนวชายฝง โดยการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปาชายเลน และปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงจากคลื่น

เงินนอกงบประมาณ
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1. แผนงานสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคไมติดตอ

2. แผนงานปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ

3. แผนงานอาหารปลอดภัย
4. แผนงาน

อนามัยสิ่งแวดลอม

ดานสาธารณสุข

9. แผนงานบริการโรงพยาบาลและการแพทยฉุกเฉิน

5. แผนงานควบคมุสัตว

และโรคในสัตว

6. แผนงานรักษาพยาบาล

ปฐมภูมิและฟนฟูสุขภาพ

7. แผนงานยาเสพติด

และสารเสพติด

8. แผนงานสนับสนุน

ระบบบริการสุขภาพ
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งบประมาณรายจาย บาท

01 แผนงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมติดตอ 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. อนามัยแม เด็ก สตรีและผูสูงอายุ สํานักอนามัย         128,003,975

2. สงเสริมสุขภาพเชิงรุกและปองกันโรคไมติดตอ สํานักอนามัย         121,151,090

3. สุขภาพจิต สํานักอนามัย         122,556,135

       371,711,200รวมทั้งสิ้น

06 ดานสาธารณสุข

วัตถุประสงค :  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวการณเจ็บปวยและการตายดวยโรคที่เกิดจาก

พฤติกรรมเสี่ยงและโรคที่ปองกันไดลดลง โดยจัดใหมีการสงเสริมอนามัยแมและเด็ก การสตรีและผูสูงอายุการสงเสริม

สุขภาพจิต และพฤติกรรมสขุภาพที่เหมาะสม

6,092,987,935                        

เงินนอกงบประมาณ
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02 แผนงานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ระบาดวิทยาโรคติดตอ สาํนักอนามัย          13,925,175

2. สรางเสริมภูมิคุมกันโรคและปองกันโรคติดตอ สํานักอนามัย          34,354,925

3. ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค สํานักอนามัย          19,644,025

4. ปองกันแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ สํานักอนามัย          10,336,660

5. ควบคุมวัณโรค สํานักอนามัย          11,824,900

        90,085,685

03 แผนงานอาหารปลอดภยั 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. สุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย          13,884,080

2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สํานักอนามัย          16,172,700

3. ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว สํานักอนามัย          18,643,840

        48,700,620

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพื่อปองกัน ควบคุม และหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคติดตอภายในวงกวาง โดยจัดใหมีระบบการ

ควบคุมและปองกันโรคติดตอ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการควบคุมพาหะและแหลงนําโรค

วัตถุประสงค :  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดีไดบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค

และสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
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04 แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. อนามัยสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย            8,655,520

2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย สํานักอนามัย            2,366,700

        11,022,220

05 แผนงานควบคุมสัตวและโรคในสัตว 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ควบคุมโรคในสัตว สํานักอนามัย          25,657,240

2. ศูนยควบคุมสุนัข สํานักอนามัย          37,853,300

3. บริการสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย          20,047,300

        83,557,840

รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพื่อใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจาก

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ ที่พักอาศัย โดยจัดใหมีการดูแลสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

การควบคุมดูแลสุขลักษณะของอาคารและสถานที่ สถานประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุม

สารเคมีและวัตถุอันตราย และการควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญที่สงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมภายนอก

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพื่อปองกันการแพรระบาดโรคในสัตวเล้ียง ลดปญหาอันเกิดจากการแพรพันธุสัตว และสงเสริมการ

เลี้ยงสัตวอยางถูกวิธี

เงินนอกงบประมาณ
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06 แผนงานรักษาพยาบาลปฐมภูมิและฟนฟูสุขภาพ 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. บําบัดรักษาปฐมภูมิและฟนฟูสุขภาพ สํานักอนามัย         123,926,350

2. ดูแลผูปวยที่บาน สาํนักอนามัย         123,889,220

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแล

เพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุ

ที่ตองไดรับการดูแลตอเน่ืองที่บาน สํานักอนามัย          11,165,200

4. สงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรค

ในชองปาก สาํนักอนามัย          44,928,300

5. บริการบําบัดรักษาทางทันตกรรม สาํนักอนามัย          50,915,660

       354,824,730

07 แผนงานยาเสพตดิและสารเสพติด 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ปองกันการติดยาและสารเสพติด สาํนักอนามัย          21,468,135

2. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ สํานักอนามัย            1,082,100

3. บําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด สํานักอนามัย          11,820,955

4. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติด สํานักอนามัย          13,106,385

        47,477,575รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพื่อใหประชาชนเขาถึงระบบรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยจัดใหมีบริการบําบัดรักษา

ในระดับปฐมภูมิที่ไดมาตรฐาน ฟนฟูสุขภาพ และการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานอยางทั่วถึง

วัตถุประสงค :  เพื่อลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดทุลพลภาพจากการใชยาและสารเสพติด และเพื่อใหผูติดยาและสารเสพติด

เขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ โดยจัดใหมีการรณรงคปองกันการติดยาและสารเสพติด 

การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติด

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
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08 แผนงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. บริหารศูนยสาธารณสุข สํานักอนามัย         360,552,280

2. เครือขายสุขภาพภาคประชาชน สํานักอนามัย          45,908,175

3. เภสัชกรรม สํานักอนามัย         132,161,665

4. ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ สํานักอนามัย          30,924,480

5. ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล สํานักอนามัย         123,899,220

6. สงเคราะหสาธารณสุข สํานักอนามัย            6,794,100

7. สนับสนุนกลางศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย            2,071,045

       702,310,965รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของสํานักอนามัยไดอยางทั่วถึง โดยจัดใหมี

ศูนยบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดหายา เวชภัณฑ การตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล การสรางเครือขายสุขภาพภาคประชาชน และการใหการ

สงเคราะหทางดานสาธารณสุขแกผูที่มีปญหาทางสุขภาพหรือไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพ

เงินนอกงบประมาณ

             301,175

            301,175
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09 แผนงานบริการโรงพยาบาลและการแพทยฉุกเฉิน 

ผลผลิต/โครงการที่จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย         770,383,000

2. โรงพยาบาลตากสิน สํานักการแพทย         755,321,400

3. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค

โรงพยาบาลตากสิน สํานักการแพทย         494,565,000

4. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สํานักการแพทย         778,538,100

5. โรงพยาบาลหลวงพอทวศีกัดิ์ ชฺตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย         232,716,000

6. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ สํานักการแพทย         226,040,100

7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สํานักการแพทย         175,767,000

8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน สํานักการแพทย         239,230,900

9. โรงพยาบาลสิรินธร สํานักการแพทย         462,893,300

10. โรงพยาบาลคลองสามวา สํานักการแพทย          32,268,300

11. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน สํานักการแพทย         112,637,200

12. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สํานักการแพทย          27,251,100

13. บริการทางการแพทยฉุกเฉิน สํานักการแพทย          75,685,700

    4,383,297,100รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพื่อใหประชาชนที่เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุไดรับการชวยเหลือและเขาถึงบริการรักษาพยาบาล

ที่มีคุณภาพและประหยัด โดยจัดใหมีเครือขายโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ และระบบบริการการ

แพทยฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เงินนอกงบประมาณ

     1,224,482,100

     1,120,566,000

     1,301,791,460

        233,670,000

        269,467,560

        107,175,690

        422,933,060

    5,846,050,072

     1,070,800,500

           2,050,650

         39,646,600

           3,003,800

         50,462,652
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ดานพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง

1. แผนงาน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.แผนงานสงเสริม

นันทนาการและการกีฬา

3. แผนงานพฒันาสังคม

และชุมชนเมือง
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งบประมาณรายจาย บาท

01 แผนงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว           24,151,817

2. หอศิลปกรุงเทพมหานคร สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว            1,204,285

3. สังคตีกรุงเทพมหานคร สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว           60,902,130

         86,258,232

07 ดานพัฒนาสังคมและชมุชนเมือง

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรมอันดี 

โดยจัดใหมีการอนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม คานิยม เอกลักษณความเปนไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น

1,303,460,611                        

เงินนอกงบประมาณ
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02 แผนงานสงเสริมนันทนาการและการกีฬา 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. สงเสริมกีฬาเพ่ือการแขงขัน สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว         205,570,650

2. สอนนันทนาการและกีฬาเพ่ือสุขภาพ สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว         105,419,884

3. ศูนยกีฬา ศูนยเยาวชนและลานกีฬา สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว         471,008,414

4. สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว         104,636,730

5. สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย สํานักวัฒนธรรม กีฬา

และการทองเที่ยว         224,652,170

     1,111,287,848

วัตถุประสงค :  เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลไดพัฒนาความพรอมทางกายภาพ พัฒนาทักษะและความเปนเลิศทางการกีฬา 

โดยจัดใหมีการพัฒนานักกีฬาอาชีพ พัฒนาบุคลากรการกีฬา และสนับสนุนและจัดการแขงขันกีฬาทั้งในระดับทองถ่ิน

และระดับประเทศ

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ
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03 แผนงานพัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. พัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน สํานักพัฒนาสังคม           47,658,200

2. สงเคราะหและสวัสดิการสังคม สํานักพัฒนาสังคม           40,775,494

3. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร สํานักพัฒนาสังคม               450,900

4. บานพักและศูนยบริการผูสูงอายุ สํานักพัฒนาสังคม           17,029,937

       105,914,531รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพและความสามารถในการ

จัดการชุมชนบนหลักการมีสวนรวมและพ่ึงตนเองได โดยจัดใหมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม

ของประชาชน เสริมสรางศักยภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน

เงินนอกงบประมาณ
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แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดานการศึกษา
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งบประมาณรายจาย บาท

01 แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. บริหารงานบุคคลทางการศกึษา สํานักการศึกษา           44,828,713

2. พัฒนาบุคลากรทางการศกึษา สํานักการศึกษา           52,183,935

3. บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักการศึกษา           12,914,097

4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

และโรงเรียน สํานักการศึกษา         581,185,267

5. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนา IQ, EQ 

และพัฒนาการทางกายของนักเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา            4,950,800

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลยีการจัดการศึกษา สํานักการศึกษา           15,383,409

       711,446,221

08 ดานการศึกษา

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดตามเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดใหมีการวางนโยบายและแผนการบริหาร

การศกึษาสวนกลาง การใหการสนับสนุนในดานการบริหารงานบุคคลทางการศกึษา การพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา

การจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล การดูแล อาคารสถานท่ี

และแหลงเรียนรู ตลอดจนกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาจําเปนตองดําเนินการรวมกัน

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

711,446,221                           
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การจัดบริการของสํานักงานเขต
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งบประมาณรายจาย บาท

งาน/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตพระนคร            10,350,780

2. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย            10,169,990

3. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              8,439,306

4. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางรัก              4,077,288

5. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตปทุมวัน            44,951,692

6. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตยานนาวา            12,819,524

7. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตดุสิต            25,751,540

8. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตพญาไท            10,880,460

9. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตหวยขวาง              7,921,885

10. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตพระโขนง            10,301,427

11. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางกะป            10,257,960

12. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางเขน              9,032,840

13. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตมีนบุรี            18,460,273

14. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตลาดกระบัง              8,320,400

15. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตหนองจอก            13,102,060

16. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตธนบุรี            10,137,772

17. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตคลองสาน            13,075,456

18. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางกอกใหญ              9,053,790

19. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางกอกนอย            13,858,700

20. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตตลิ่งชัน            13,378,590

21. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตภาษีเจริญ            10,141,840

16,344,955,867                      

การจัดบริการสํานักงานเขต

เงินนอกงบประมาณ
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งาน/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

22. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตหนองแขม            10,530,690

23. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางขุนเทียน            10,781,490

24. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ            15,715,630

25. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตดอนเมือง            16,303,247

26. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตจตุจักร            14,905,551

27. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตลาดพราว            10,668,380

28. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบึงกุม            12,088,520

29. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตสาทร            17,396,712

30. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางคอแหลม            17,832,453

31. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางซื่อ            17,149,940

32. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตราชเทวี            14,485,880

33. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตคลองเตย            12,418,854

34. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตประเวศ            14,486,800

35. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางพลัด            10,407,240

36. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตจอมทอง              9,309,570

37. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตดินแดง            15,690,020

38. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตสวนหลวง            10,718,668

39. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตวัฒนา            23,411,300

40. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางแค            16,594,260

41. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตหลักสี่            20,217,640

42. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตสายไหม              9,376,550

43. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตคันนายาว            15,147,030

44. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตสะพานสูง              7,661,420

45. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตวังทองหลาง              5,785,960
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46. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตคลองสามวา            11,119,170

47. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางนา            11,318,776

48. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตทวีวัฒนา              9,250,738

49. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตทุงครุ            12,767,830

50. งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตบางบอน            10,393,960

51. งานปกครอง สํานักงานเขตพระนคร 7,768,340             

52. งานปกครอง สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 6,489,120             

53. งานปกครอง สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 9,208,670             

54. งานปกครอง สํานักงานเขตบางรัก 11,980,232           

55. งานปกครอง สํานักงานเขตปทุมวัน 7,485,728             

56. งานปกครอง สํานักงานเขตยานนาวา 3,030,656             

57. งานปกครอง สํานักงานเขตดุสิต 2,437,880             

58. งานปกครอง สํานักงานเขตพญาไท 9,316,780             

59. งานปกครอง สํานักงานเขตหวยขวาง 13,427,215           

60. งานปกครอง สํานักงานเขตพระโขนง 7,340,473             

61. งานปกครอง สํานักงานเขตบางกะป 10,496,440           

62. งานปกครอง สํานักงานเขตบางเขน 11,064,260           

63. งานปกครอง สํานักงานเขตมีนบุรี 2,412,227             

64. งานปกครอง สํานักงานเขตลาดกระบัง 11,561,500           

65. งานปกครอง สํานักงานเขตหนองจอก 14,437,540           

66. งานปกครอง สํานักงานเขตธนบุรี 9,643,268             

67. งานปกครอง สํานักงานเขตคลองสาน 4,194,244             

68. งานปกครอง สํานักงานเขตบางกอกใหญ 10,264,810           
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69. งานปกครอง สํานักงานเขตบางกอกนอย 12,492,800           

70. งานปกครอง สํานักงานเขตตลิ่งชัน 8,841,160             

71. งานปกครอง สํานักงานเขตภาษีเจริญ 9,318,760             

72. งานปกครอง สํานักงานเขตหนองแขม 9,455,610             

73. งานปกครอง สํานักงานเขตบางขุนเทียน 9,921,260             

74. งานปกครอง สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 6,661,890             

75. งานปกครอง สํานักงานเขตดอนเมือง 1,991,463             

76. งานปกครอง สํานักงานเขตจตุจักร 4,480,279             

77. งานปกครอง สํานักงานเขตลาดพราว 9,972,100             

78. งานปกครอง สํานักงานเขตบึงกุม 12,256,300           

79. งานปกครอง สํานักงานเขตสาทร 2,473,088             

80. งานปกครอง สํานักงานเขตบางคอแหลม 3,120,057             

81. งานปกครอง สํานักงานเขตบางซื่อ 1,939,560             

82. งานปกครอง สํานักงานเขตราชเทวี 5,207,020             

83. งานปกครอง สํานักงานเขตคลองเตย 6,572,046             

84. งานปกครอง สํานักงานเขตประเวศ 5,453,800             

85. งานปกครอง สํานักงานเขตบางพลัด 8,823,370             

86. งานปกครอง สํานักงานเขตจอมทอง 8,047,330             

87. งานปกครอง สํานักงานเขตดินแดง 1,909,780             

88. งานปกครอง สํานักงานเขตสวนหลวง 9,474,132             

89. งานปกครอง สํานักงานเขตวัฒนา 2,825,300             

90. งานปกครอง สํานักงานเขตบางแค 3,844,060             

91. งานปกครอง สํานักงานเขตหลักสี่ 3,380,380             

92. งานปกครอง สํานักงานเขตสายไหม 8,143,800             
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93. งานปกครอง สํานักงานเขตคันนายาว              5,152,770

94. งานปกครอง สํานักงานเขตสะพานสูง              7,151,500

95. งานปกครอง สํานักงานเขตวังทองหลาง            15,046,510

96. งานปกครอง สํานักงานเขตคลองสามวา            11,677,340

97. งานปกครอง สํานักงานเขตบางนา              4,429,224

98. งานปกครอง สํานักงานเขตทวีวัฒนา              7,886,862

99. งานปกครอง สํานักงานเขตทุงครุ              7,590,070

100. งานปกครอง สํานักงานเขตบางบอน              8,788,380

101. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตพระนคร              8,162,100

102. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย              6,831,500

103. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              7,051,800

104. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางรัก              6,562,600

105. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตปทุมวัน              8,737,300

106. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตยานนาวา              5,303,100

107. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตดุสิต              7,983,700

108. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตพญาไท              7,276,900

109. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตหวยขวาง              8,077,110

110. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตพระโขนง              6,944,400

111. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางกะป              9,613,030

112. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางเขน            10,819,910

113. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตมีนบุรี              8,128,520

114. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตลาดกระบัง              7,958,300

115. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตหนองจอก              7,489,300
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116. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตธนบุรี              8,956,200

117. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน              7,268,000

118. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางกอกใหญ              7,878,500

119. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางกอกนอย              8,490,700

120. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตตลิ่งชัน              8,886,400

121. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ              9,543,100

122. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตหนองแขม              9,052,600

123. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางขุนเทียน              8,306,700

124. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              7,326,800

125. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตดอนเมือง            10,746,700

126. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตจตุจักร            10,275,800

127. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตลาดพราว              8,518,900

128. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบึงกุม              7,688,900

129. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตสาทร              6,953,200

130. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางคอแหลม              7,248,600

131. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางซื่อ            10,054,010

132. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตราชเทวี              7,546,500

133. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตคลองเตย              8,614,000

134. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตประเวศ              9,308,420

135. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางพลัด              8,260,600

136. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตจอมทอง              8,983,000

137. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตดินแดง              8,921,200

138. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตสวนหลวง              6,530,000

139. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตวัฒนา              7,125,000
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140. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางแค              9,279,600

141. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตหลักสี่              7,626,300

142. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตสายไหม              9,364,500

143. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตคันนายาว              9,358,900

144. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตสะพานสูง              7,250,200

145. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตวังทองหลาง              6,290,500

146. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตคลองสามวา              8,128,200

147. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางนา              7,974,800

148. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตทวีวัฒนา              7,450,400

149. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตทุงครุ              7,135,400

150. งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน สํานักงานเขตบางบอน              7,658,200

151. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตพระนคร              5,395,400

152. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย              4,965,500

153. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              4,938,200

154. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางรัก              4,745,000

155. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตปทุมวัน              4,296,100

156. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตยานนาวา              5,095,450

157. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตดุสิต              6,378,210

158. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตพญาไท              4,586,520

159. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตหวยขวาง              6,616,500

160. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตพระโขนง              5,064,400

161. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางกะป              4,549,510

162. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางเขน              6,474,710
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163. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตมีนบุรี              6,668,630

164. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตลาดกระบัง              6,515,400

165. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตหนองจอก              7,384,900

166. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตธนบุรี              5,737,650

167. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตคลองสาน              5,968,400

168. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางกอกใหญ              5,481,200

169. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางกอกนอย              5,645,000

170. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตตลิ่งชัน              6,193,830

171. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตภาษีเจริญ              5,818,500

172. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตหนองแขม              6,068,600

173. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางขุนเทียน              5,466,720

174. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              5,866,820

175. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตดอนเมือง              6,611,100

176. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตจตุจักร              5,115,600

177. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตลาดพราว              5,313,700

178. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบึงกุม              5,900,720

179. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตสาทร              5,114,700

180. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางคอแหลม              4,631,600

181. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางซื่อ              5,981,400

182. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตราชเทวี            14,382,680

183. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตคลองเตย              4,284,700

184. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตประเวศ              5,504,500

185. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางพลัด              7,729,920

186. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตจอมทอง              6,259,500

เงินนอกงบประมาณ
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187. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตดินแดง              5,393,800

188. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตสวนหลวง              7,143,700

189. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตวัฒนา              5,335,300

190. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางแค              6,075,420

191. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตหลักสี่              5,901,200

192. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตสายไหม              5,630,600

193. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตคันนายาว              6,402,920

194. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตสะพานสูง              5,646,900

195. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตวังทองหลาง              4,900,000

196. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตคลองสามวา              6,469,700

197. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางนา              5,414,600

198. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตทวีวัฒนา              5,532,700

199. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตทุงครุ              5,775,600

200. งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง สํานักงานเขตบางบอน              5,463,300

201. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตพระนคร              5,067,750

202. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย              5,171,110

203. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              3,508,800

204. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางรัก              6,440,000

205. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตปทุมวัน              6,195,000

206. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตยานนาวา              6,185,400

207. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตดุสิต              4,712,600

208. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตพญาไท              5,529,400

209. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตหวยขวาง            10,156,400

เงินนอกงบประมาณ
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210. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตพระโขนง              7,102,600

211. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางกะป              8,921,100

212. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางเขน              9,265,600

213. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตมีนบุรี              6,401,600

214. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตลาดกระบัง              8,168,000

215. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตหนองจอก              8,708,300

216. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตธนบุรี              6,395,100

217. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตคลองสาน              6,947,700

218. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางกอกใหญ              7,841,300

219. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางกอกนอย              9,475,700

220. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตตลิ่งชัน              7,409,230

221. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตภาษีเจริญ              8,208,250

222. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตหนองแขม              6,233,600

223. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางขุนเทียน              9,736,520

224. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              6,457,520

225. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตดอนเมือง            10,263,510

226. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตจตุจักร            11,748,400

227. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตลาดพราว              5,247,600

228. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบึงกุม              4,762,700

229. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตสาทร              4,446,300

230. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางคอแหลม              5,924,500

231. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางซื่อ              7,187,010

232. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตราชเทวี              8,051,570

233. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตคลองเตย              5,235,700

เงินนอกงบประมาณ
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234. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตประเวศ            10,727,100

235. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางพลัด              6,329,500

236. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตจอมทอง              9,881,900

237. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตดินแดง              6,208,400

238. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตสวนหลวง              6,143,100

239. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตวัฒนา            10,545,700

240. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางแค            11,598,940

241. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตหลักสี่              7,049,900

242. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตสายไหม              8,188,500

243. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตคันนายาว              6,815,700

244. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตสะพานสูง              7,041,200

245. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตวังทองหลาง              5,693,900

246. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตคลองสามวา              7,766,320

247. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางนา              6,720,900

248. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตทวีวัฒนา              6,117,610

249. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตทุงครุ              8,451,900

250. งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได สํานักงานเขตบางบอน              6,292,500

251. งานบริหารทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตพระนคร            31,933,646

252. งานบริหารทั่วไป สํานักงานเขต

ฝายรักษาความสะอาด ปอมปราบศัตรูพาย            21,017,498

253. งานบริหารทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตสัมพันธวงศ            12,563,800

เงินนอกงบประมาณ
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254. งานบริหารทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางรัก              5,887,448

255. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตปทุมวัน            34,990,330

256. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตยานนาวา            23,166,520

257. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตดุสิต            17,724,802

258. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตพญาไท            25,132,594

259. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตหวยขวาง              6,797,606

260. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตพระโขนง              5,210,694

261. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางกะป              7,870,895

262. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางเขน            22,741,130

263. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตมีนบุรี              4,498,726

264. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตลาดกระบัง            25,853,500

265. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตหนองจอก            15,574,222

เงินนอกงบประมาณ
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266. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตธนบุรี            36,396,170

267. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตคลองสาน            21,351,960

268. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางกอกใหญ            16,771,430

269. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางกอกนอย            24,611,700

270. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตตลิ่งชัน            16,383,835

271. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตภาษีเจริญ            18,747,650

272. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตหนองแขม            23,213,680

273. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางขุนเทียน            25,348,930

274. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ            18,786,000

275. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตดอนเมือง            17,259,980

276. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตจตุจักร            39,505,393

277. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตลาดพราว            20,484,250

เงินนอกงบประมาณ
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278. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบึงกุม            17,027,870

279. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตสาทร              9,435,650

280. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางคอแหลม            18,368,080

281. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางซื่อ            12,428,220

282. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตราชเทวี            14,166,686

283. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตคลองเตย              6,180,718

284. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตประเวศ            22,616,490

285. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางพลัด            19,436,320

286. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตจอมทอง            24,949,938

287. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตดินแดง            39,247,590

288. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตสวนหลวง            21,491,910

289. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตวัฒนา            13,012,690

เงินนอกงบประมาณ
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290. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางแค              6,917,477

291. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตหลักสี่            19,801,570

292. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตสายไหม            18,122,150

293. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตคันนายาว            14,490,600

294. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตสะพานสูง            12,811,760

295. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตวังทองหลาง            19,692,150

296. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตคลองสามวา            15,996,510

297. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางนา              3,764,531

298. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตทวีวัฒนา            26,002,670

299. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตทุงครุ            25,296,680

300. งานบริหารงานทั่วไป

ฝายรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางบอน            18,610,275

301. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตพระนคร            54,800,253

เงินนอกงบประมาณ
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302. งานกวาดทําความสะอาดที่ สํานักงานเขต

และทางสาธารณะ ปอมปราบศัตรูพาย            31,614,680

303. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตสัมพันธวงศ            26,883,625

304. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางรัก            33,559,844

305. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตปทุมวัน            46,129,220

306. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตยานนาวา            35,451,520

307. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตดุสิต            61,391,147

308. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตพญาไท            37,186,160

309. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตหวยขวาง            46,526,558

310. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตพระโขนง            36,959,701

311. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางกะป            49,032,267

312. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางเขน            38,003,840

313. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตมีนบุรี            43,949,732

เงินนอกงบประมาณ
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314. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตลาดกระบัง            42,271,945

315. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตหนองจอก            26,347,890

316. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตธนบุรี            43,307,200

317. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตคลองสาน            33,773,230

318. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางกอกใหญ            27,756,630

319. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางกอกนอย            40,522,830

320. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตตลิ่งชัน            27,508,440

321. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตภาษีเจริญ            29,957,900

322. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตหนองแขม            27,341,310

323. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางขุนเทียน            43,286,440

324. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ            37,933,710

325. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตดอนเมือง            40,338,640

เงินนอกงบประมาณ
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326. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตจตุจักร            83,530,969

327. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตลาดพราว            34,292,340

328. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบึงกุม            25,435,130

329. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตสาทร            34,033,770

330. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางคอแหลม            34,654,840

331. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางซื่อ            30,950,080

332. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตราชเทวี            31,337,338

333. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตคลองเตย            46,700,890

334. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตประเวศ            46,470,500

335. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางพลัด            30,266,320

336. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตจอมทอง            44,589,465

337. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตดินแดง            43,860,260

เงินนอกงบประมาณ
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338. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตสวนหลวง            34,809,075

339. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตวัฒนา            33,411,230

340. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางแค            46,415,151

341. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตหลักสี่            37,329,270

342. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตสายไหม            26,953,670

343. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตคันนายาว            23,441,235

344. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตสะพานสูง            21,535,170

345. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตวังทองหลาง            33,614,940

346. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตคลองสามวา            27,227,340

347. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางนา            39,821,416

348. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตทวีวัฒนา            28,436,430

349. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตทุงครุ            32,390,390

เงินนอกงบประมาณ
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350. งานกวาดทําความสะอาดที่

และทางสาธารณะ สํานักงานเขตบางบอน            31,548,185

351. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตพระนคร 91,270,331           

352. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 58,154,762           

353. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 31,750,375           

354. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางรัก 62,272,908           

355. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตปทุมวัน 57,092,250           

356. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตยานนาวา 61,526,760           

357. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตดุสิต 84,280,281           

358. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตพญาไท 69,972,886           

359. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตหวยขวาง 82,603,476           

360. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตพระโขนง 46,972,405           

361. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางกะป 93,303,468           

362. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางเขน 70,468,230           

363. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตมีนบุรี 59,488,462           

364. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตลาดกระบัง 84,654,855           

365. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตหนองจอก 47,662,188           

366. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตธนบุรี 71,207,650           

367. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตคลองสาน 64,057,610           

368. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางกอกใหญ 47,994,040           

369. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางกอกนอย 72,700,370           

370. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตตลิ่งชัน 49,211,635           

371. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตภาษีเจริญ 58,058,700           

เงินนอกงบประมาณ
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372. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตหนองแขม 47,240,610           

373. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางขุนเทียน 78,410,630           

374. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 41,260,910           

375. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตดอนเมือง 58,568,370           

376. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตจตุจักร 104,499,538          

377. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตลาดพราว 63,551,310           

378. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบึงกุม 50,941,740           

379. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสาทร 67,031,380           

380. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางคอแหลม 46,116,380           

381. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางซื่อ 71,776,230           

382. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตราชเทวี 96,086,136           

383. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตคลองเตย 96,012,692           

384. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตประเวศ 51,601,210           

385. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางพลัด 53,393,660           

386. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตจอมทอง 71,919,697           

387. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตดินแดง 58,732,950           

388. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสวนหลวง 66,182,315           

389. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตวัฒนา 90,924,080           

390. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางแค 90,322,182           

391. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตหลักสี่ 50,621,560           

392. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสายไหม 51,567,780           

393. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตคันนายาว 47,411,405           

394. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสะพานสูง 37,488,570           

395. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตวังทองหลาง 59,564,310           
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396. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตคลองสามวา 47,533,950           

397. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางนา 53,638,353           

398. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตทวีวัฒนา 43,384,230           

399. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตทุงครุ 36,975,430           

400. งานเก็บมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางบอน 57,162,890           

401. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตพระนคร            24,271,880

402. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย            15,119,500

403. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              7,972,300

404. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางรัก            10,928,600

405. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตปทุมวัน            19,780,900

406. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตยานนาวา            20,228,200

407. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตดุสิต            20,729,300

408. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตพญาไท            25,037,000

409. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตหวยขวาง            24,442,000

410. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตพระโขนง            18,758,500

411. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางกะป            27,857,600

412. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางเขน            25,072,690

413. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตมีนบุรี            26,964,300

414. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตลาดกระบัง            45,755,500

415. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตหนองจอก            33,516,300

416. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตธนบุรี            19,755,800

417. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตคลองสาน            19,467,000

418. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางกอกใหญ            13,160,200
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419. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางกอกนอย            15,077,400

420. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตตลิ่งชัน            35,651,300

421. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตภาษีเจริญ            18,330,800

422. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตหนองแขม            32,837,700

423. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางขุนเทียน            22,971,300

424. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ            21,153,800

425. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตดอนเมือง            26,090,700

426. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตจตุจักร            29,598,000

427. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตลาดพราว            17,992,000

428. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบึงกุม            19,721,800

429. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตสาทร            17,783,400

430. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางคอแหลม            13,705,600

431. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางซื่อ            16,785,200

432. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตราชเทวี            25,968,200

433. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตคลองเตย            22,868,500

434. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตประเวศ            30,275,300

435. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางพลัด            13,345,800

436. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตจอมทอง            20,864,100

437. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตดินแดง            18,836,100

438. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตสวนหลวง            22,845,200

439. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตวัฒนา            14,098,300

440. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางแค            36,686,000

441. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตหลักสี่            21,176,500

442. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตสายไหม            18,134,300
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443. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตคันนายาว            28,035,300

444. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตสะพานสูง            23,240,100

445. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตวังทองหลาง            18,554,700

446. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตคลองสามวา            29,687,300

447. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางนา            18,576,300

448. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตทวีวัฒนา            44,472,540

449. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตทุงครุ            15,467,000

450. งานดูแลสวนและพ้ืนที่สีเขียว สํานักงานเขตบางบอน            23,619,500

451. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตพระนคร            29,396,350

452. งานบริหารทั่วไป สํานักงานเขต

และสอบสวนดําเนินคดี ปอมปราบศัตรูพาย            16,247,910

453. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              7,792,740

454. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางรัก              8,281,200

455. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตปทุมวัน            12,074,140

456. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตยานนาวา              2,772,208

457. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตดุสิต              6,916,460

458. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตพญาไท              7,973,438
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459. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตหวยขวาง              5,073,680

460. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตพระโขนง              2,076,124

461. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางกะป              6,244,805

462. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางเขน              7,751,158

463. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตมีนบุรี              5,936,483

464. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตลาดกระบัง              6,763,040

465. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตหนองจอก              7,672,800

466. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตธนบุรี              8,387,725

467. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตคลองสาน              7,922,700

468. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางกอกใหญ              5,264,920

469. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางกอกนอย            11,802,550

470. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตตลิ่งชัน              7,781,860
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471. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตภาษีเจริญ              8,633,170

472. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตหนองแขม              6,230,740

473. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางขุนเทียน              7,899,680

474. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              8,397,350

475. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตดอนเมือง              6,241,717

476. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตจตุจักร              9,334,832

477. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตลาดพราว              6,094,538

478. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบึงกุม              4,691,960

479. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตสาทร              2,897,420

480. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางคอแหลม              5,416,570

481. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางซื่อ              8,792,840

482. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตราชเทวี              5,867,248

เงินนอกงบประมาณ
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483. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตคลองเตย              9,831,636

484. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตประเวศ              4,601,482

485. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางพลัด              6,544,370

486. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตจอมทอง              8,700,060

487. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตดินแดง              7,791,600

488. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตสวนหลวง              7,267,815

489. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตวัฒนา              5,084,240

490. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางแค              7,851,100

491. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตหลักสี่              3,215,750

492. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตสายไหม              5,374,951

493. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตคันนายาว              4,452,360

494. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตสะพานสูง              4,798,720

เงินนอกงบประมาณ
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495. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตวังทองหลาง              4,658,580

496. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตคลองสามวา              5,341,960

497. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางนา              5,027,915

498. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตทวีวัฒนา              5,526,460

499. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตทุงครุ              4,695,000

500. งานบริหารทั่วไป

และสอบสวนดําเนินคดี สํานักงานเขตบางบอน              5,622,680

501. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตพระนคร            43,185,320

502. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย            11,041,790

503. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตสัมพันธวงศ            14,909,360

504. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางรัก            12,421,800

505. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตปทุมวัน            10,749,960

506. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตยานนาวา            10,939,192

507. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตดุสิต            23,849,840

508. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตพญาไท            12,218,682

509. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตหวยขวาง            12,443,220

510. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตพระโขนง              8,912,376

511. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางกะป            14,044,605

เงินนอกงบประมาณ
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512. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางเขน              9,703,152

513. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตมีนบุรี            10,027,717

514. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตลาดกระบัง            12,200,460

515. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตหนองจอก            11,506,500

516. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตธนบุรี            13,913,475

517. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตคลองสาน            13,037,700

518. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางกอกใหญ              7,897,380

519. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางกอกนอย            11,802,550

520. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตตลิ่งชัน              9,907,140

521. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตภาษีเจริญ            12,922,230

522. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตหนองแขม            10,197,560

523. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางขุนเทียน            12,026,920

524. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              8,397,350

525. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตดอนเมือง            12,177,283

526. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตจตุจักร            14,967,428

527. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตลาดพราว              8,601,172

528. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบึงกุม              7,037,940

529. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตสาทร            13,470,580

530. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางคอแหลม              9,053,830

531. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางซื่อ            13,189,260

532. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตราชเทวี            18,206,532

533. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตคลองเตย            12,432,864

534. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตประเวศ            11,846,238

เงินนอกงบประมาณ
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535. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางพลัด              9,914,340

536. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตจอมทอง            13,372,740

537. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตดินแดง            13,721,200

538. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตสวนหลวง            11,168,785

539. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตวัฒนา            15,444,660

540. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางแค            12,766,720

541. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตหลักสี่            10,191,960

542. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตสายไหม              8,419,249

543. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตคันนายาว              7,130,740

544. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตสะพานสูง              7,198,080

545. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตวังทองหลาง              6,974,520

546. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตคลองสามวา              7,936,140

547. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางนา              8,887,885

548. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตทวีวัฒนา              9,267,340

549. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตทุงครุ              7,572,800

550. งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย สํานักงานเขตบางบอน              8,434,020

551. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตพระนคร              1,525,560

552. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย              1,701,000

553. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              1,602,660

554. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางรัก              2,329,540

555. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตปทุมวัน              2,749,100

556. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตยานนาวา              1,672,630

557. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตดุสิต              2,680,210

เงินนอกงบประมาณ



71

งาน/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

558. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตพญาไท              1,756,254

559. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตหวยขวาง              3,883,160

560. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตพระโขนง              3,730,253

561. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางกะป              1,326,951

562. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางเขน              2,429,244

563. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตมีนบุรี              4,650,387

564. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตลาดกระบัง              3,389,090

565. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตหนองจอก              3,080,420

566. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตธนบุรี              2,553,700

567. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตคลองสาน              2,527,488

568. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางกอกใหญ              1,176,320

569. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางกอกนอย              1,458,240

570. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตตลิ่งชัน              3,612,700

571. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตภาษีเจริญ              2,565,040

572. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตหนองแขม              3,147,780

573. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางขุนเทียน              2,887,040

574. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              1,621,720

575. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตดอนเมือง              3,027,990

576. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตจตุจักร              3,684,880

577. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตลาดพราว              2,032,200

578. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบึงกุม              3,675,850

579. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตสาทร              1,960,419

580. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางคอแหลม              1,967,580

581. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางซื่อ              6,646,080
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582. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตราชเทวี              2,788,204

583. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตคลองเตย              2,084,566

584. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตประเวศ              2,416,110

585. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางพลัด              1,869,930

586. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตจอมทอง              7,474,420

587. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตดินแดง              3,421,060

588. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตสวนหลวง              2,503,248

589. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตวัฒนา              2,909,100

590. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางแค              2,703,435

591. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตหลักสี่              3,409,220

592. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตสายไหม              2,139,676

593. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตคันนายาว              4,938,410

594. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตสะพานสูง              2,373,600

595. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตวังทองหลาง              2,894,080

596. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตคลองสามวา              3,866,720

597. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางนา              1,563,744

598. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตทวีวัฒนา              3,898,460

599. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตทุงครุ              3,099,220

600. งานบริหารทั่วไปฝายโยธา สํานักงานเขตบางบอน              1,896,950

601. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตพระนคร              2,390,520

602. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร สํานักงานเขต

และผังเมือง ปอมปราบศัตรูพาย              3,133,880

เงินนอกงบประมาณ
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603. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              2,623,600

604. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางรัก              2,096,460

605. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตปทุมวัน              2,889,800

606. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตยานนาวา              2,481,960

607. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตดุสิต              1,410,040

608. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตพญาไท              3,143,333

609. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตหวยขวาง              2,439,360

610. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตพระโขนง              3,279,799

611. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางกะป                  82,585

612. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางเขน              4,207,410

613. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตมีนบุรี              5,436,436

614. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตลาดกระบัง              3,559,690

เงินนอกงบประมาณ
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615. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตหนองจอก              5,354,900

616. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตธนบุรี              2,656,000

617. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตคลองสาน              1,446,210

618. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางกอกใหญ              2,492,770

619. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางกอกนอย              2,600,120

620. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตตลิ่งชัน              3,878,560

621. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตภาษีเจริญ              3,700,000

622. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตหนองแขม              4,217,120

623. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางขุนเทียน              4,223,470

624. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              3,246,690

625. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตดอนเมือง              2,793,470

626. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตจตุจักร              3,545,880

เงินนอกงบประมาณ
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627. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตลาดพราว              3,487,540

628. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบึงกุม              7,338,980

629. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตสาทร              1,743,168

630. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางคอแหลม              3,075,920

631. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางซื่อ              2,615,040

632. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตราชเทวี              3,279,800

633. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตคลองเตย              3,319,470

634. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตประเวศ              3,270,050

635. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางพลัด              2,985,390

636. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตจอมทอง              3,084,150

637. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตดินแดง              1,653,250

638. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตสวนหลวง              3,226,308

เงินนอกงบประมาณ
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639. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตวัฒนา              4,751,830

640. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางแค              3,297,445

641. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตหลักสี่              4,712,060

642. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตสายไหม              3,458,400

643. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตคันนายาว              1,305,570

644. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตสะพานสูง              5,124,330

645. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตวังทองหลาง              6,295,120

646. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตคลองสามวา              8,553,380

647. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางนา              3,769,931

648. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตทวีวัฒนา              5,343,720

649. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตทุงครุ              3,953,440

650. งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคาร

และผังเมือง สํานักงานเขตบางบอน              3,767,510

เงินนอกงบประมาณ
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651. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตพระนคร              5,799,620

652. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย              4,225,000

653. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              5,450,440

654. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางรัก              4,309,000

655. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตปทุมวัน              5,275,500

656. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตยานนาวา              6,125,410

657. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตดุสิต              6,616,450

658. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตพญาไท              5,604,533

659. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตหวยขวาง            10,003,780

660. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตพระโขนง              5,287,648

661. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางกะป            15,915,474

662. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางเขน            10,906,326

663. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตมีนบุรี            12,200,077

664. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตลาดกระบัง            13,751,620

665. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตหนองจอก            25,110,780

666. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตธนบุรี              6,948,000

667. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตคลองสาน              7,327,302

668. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางกอกใหญ              5,395,510

669. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางกอกนอย              7,486,320

670. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตตลิ่งชัน            10,484,560

671. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตภาษีเจริญ              9,113,160

672. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตหนองแขม            12,396,900

673. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางขุนเทียน            22,773,820

เงินนอกงบประมาณ
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674. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              7,763,690

675. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตดอนเมือง            13,414,840

676. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตจตุจักร              9,402,360

677. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตลาดพราว            10,505,860

678. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบึงกุม            10,663,820

679. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตสาทร              3,612,313

680. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางคอแหลม              6,244,600

681. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางซื่อ              2,334,900

682. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตราชเทวี              5,015,536

683. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตคลองเตย              6,539,064

684. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตประเวศ            23,817,090

685. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางพลัด              8,473,380

686. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตจอมทอง            10,119,230

687. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตดินแดง              7,966,600

688. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตสวนหลวง              9,346,344

689. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตวัฒนา              4,178,970

690. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางแค            13,509,060

691. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตหลักสี่              8,189,720

692. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตสายไหม            19,381,524

693. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตคันนายาว            14,144,760

694. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตสะพานสูง              8,285,990

695. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตวังทองหลาง            10,136,120

696. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตคลองสามวา            14,422,500

697. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางนา              8,469,025
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698. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตทวีวัฒนา            16,173,320

699. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตทุงครุ            16,695,140

700. งานบํารุงรักษาซอมแซม สํานักงานเขตบางบอน              9,722,650

701. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตพระนคร              6,641,000

702. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย              5,370,100

703. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              5,373,800

704. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางรัก              5,778,700

705. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตปทุมวัน              6,153,900

706. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตยานนาวา              9,270,200

707. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตดุสิต              9,363,700

708. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตพญาไท            16,440,800

709. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตหวยขวาง            17,830,300

710. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตพระโขนง            36,963,000

711. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางกะป            16,502,900

712. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางเขน            27,438,780

713. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตมีนบุรี            22,370,500

714. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตลาดกระบัง            25,231,100

715. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตหนองจอก            16,504,100

716. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตธนบุรี            10,496,200

717. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตคลองสาน              9,817,700

718. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางกอกใหญ            16,449,700

719. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางกอกนอย            14,027,400

720. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตตลิ่งชัน            15,133,900
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721. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตภาษีเจริญ            11,758,400

722. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตหนองแขม            19,627,000

723. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางขุนเทียน            18,616,720

724. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ            15,213,300

725. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตดอนเมือง            13,432,400

726. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตจตุจักร            19,398,000

727. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตลาดพราว            18,901,400

728. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบึงกุม            18,518,500

729. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตสาทร              9,386,200

730. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางคอแหลม              7,300,400

731. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางซื่อ            11,460,900

732. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตราชเทวี              6,681,900

733. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตคลองเตย              8,470,200

734. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตประเวศ            22,068,400

735. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางพลัด            12,002,900

736. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตจอมทอง            13,764,100

737. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตดินแดง            11,166,400

738. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตสวนหลวง            19,126,800

739. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตวัฒนา            10,100,300

740. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางแค            17,118,300

741. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตหลักสี่            14,092,500

742. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตสายไหม            15,326,100

743. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตคันนายาว            15,685,900

744. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตสะพานสูง            15,663,800
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745. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตวังทองหลาง            15,988,200

746. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตคลองสามวา            17,332,600

747. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางนา              8,695,800

748. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตทวีวัฒนา            12,172,700

749. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตทุงครุ            12,249,600

750. งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม สํานักงานเขตบางบอน            13,478,400

751. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตพระนคร              3,236,140

752. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย              3,245,360

753. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              2,684,820

754. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางรัก              1,897,680

755. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตปทุมวัน              3,787,320

756. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตยานนาวา              2,765,660

757. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตดุสิต              7,928,400

758. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตพญาไท              5,412,180

759. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหวยขวาง              1,711,325

760. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตพระโขนง              3,160,245

761. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางกะป              5,763,000

762. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางเขน              4,242,288

763. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตมีนบุรี            10,218,480

764. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตลาดกระบัง            12,926,600

765. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหนองจอก              5,086,110

766. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตธนบุรี              4,143,600

767. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตคลองสาน              2,236,780
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768. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางกอกใหญ              2,498,240

769. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางกอกนอย              4,068,330

770. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตตลิ่งชัน              3,278,860

771. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตภาษีเจริญ              3,096,020

772. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหนองแขม              4,317,500

773. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางขุนเทียน              4,284,955

774. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              3,016,070

775. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตดอนเมือง              2,259,395

776. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตจตุจักร              5,142,540

777. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตลาดพราว              4,538,160

778. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบึงกุม              3,011,080

779. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตสาทร              4,908,458

780. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางคอแหลม              2,057,007

781. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางซื่อ              8,721,120

782. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตราชเทวี              6,728,490

783. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตคลองเตย              3,449,846

784. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตประเวศ              3,400,106

785. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางพลัด              3,310,170

786. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตจอมทอง              4,011,450

787. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตดินแดง              4,956,380

788. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตสวนหลวง              3,034,580

789. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตวัฒนา              2,946,980

790. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางแค              6,517,260

791. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหลักสี่              3,092,390
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792. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตสายไหม              7,724,140

793. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตคันนายาว            12,131,680

794. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตสะพานสูง              5,551,200

795. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตวังทองหลาง              6,188,130

796. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตคลองสามวา              7,905,680

797. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางนา              1,620,288

798. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตทวีวัฒนา              3,286,400

799. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตทุงครุ              3,962,120

800. งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตบางบอน              2,912,630

801. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตพระนคร 7,733,260             

802. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 8,635,740             

803. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 14,952,480           

804. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางรัก 9,492,320             

805. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตปทุมวัน 22,738,280           

806. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตยานนาวา 15,839,240           

807. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตดุสิต 14,574,530           

808. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตพญาไท 14,735,320           

809. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตหวยขวาง 16,484,075           

810. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 23,119,255           

811. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางกะป 30,602,400           

812. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางเขน 23,869,532           

813. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตมีนบุรี 58,467,120           

814. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตลาดกระบัง 36,293,400           

815. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตหนองจอก 69,190,440           
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816. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตธนบุรี 17,478,200           

817. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตคลองสาน 12,228,120           

818. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางกอกใหญ 9,017,060             

819. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางกอกนอย 33,583,310           

820. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน 19,036,140           

821. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 15,603,040           

822. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตหนองแขม 52,133,800           

823. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางขุนเทียน 23,221,310           

824. คาใชจายในการลองเรือกินปู 

ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน สํานักงานเขตบางขุนเทียน                700,000

825. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 13,180,350           

826. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตดอนเมือง 28,831,605           

827. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตจตุจักร 37,631,280           

828. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตลาดพราว 18,371,360           

829. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบึงกุม 26,258,320           

830. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสาทร 11,729,042           

831. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางคอแหลม 35,096,893           

832. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางซื่อ 11,280,100           

833. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตราชเทวี 15,370,500           

834. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตคลองเตย 39,978,554           

835. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตประเวศ 27,606,934           

836. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางพลัด 28,320,530           

837. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง 16,026,150           

838. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตดินแดง 14,039,720           
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839. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสวนหลวง 34,661,020           

840. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตวัฒนา 10,866,120           

841. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางแค 9,211,140             

842. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตหลักสี่ 25,002,710           

843. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสายไหม 23,957,360           

844. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตคันนายาว 6,408,820             

845. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสะพานสูง 47,500,300           

846. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตวังทองหลาง 14,060,420           

847. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตคลองสามวา 21,483,820           

848. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางนา 15,667,012           

849. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตทวีวัฒนา 19,198,300           

850. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตทุงครุ 18,275,280           

851. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางบอน 8,940,380             

852. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตพระนคร              1,367,380

853. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม สํานักงานเขต

และสุขาภิบาล ปอมปราบศัตรูพาย              1,146,760

854. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              1,462,900

855. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางรัก                897,340

856. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตปทุมวัน              1,252,100
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857. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตยานนาวา                949,560

858. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตดุสิต              2,346,330

859. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตพญาไท              1,055,330

860. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตหวยขวาง              1,937,160

861. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตพระโขนง              2,114,142

862. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางกะป              2,755,350

863. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางเขน              1,041,030

864. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตมีนบุรี              1,770,710

865. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตลาดกระบัง              1,884,520

866. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตหนองจอก              1,218,590

867. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตธนบุรี              1,078,700

868. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตคลองสาน              1,701,930
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869. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางกอกใหญ              1,087,850

870. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางกอกนอย              1,307,780

871. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตตลิ่งชัน              1,590,280

872. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตภาษีเจริญ              1,683,640

873. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตหนองแขม              2,241,980

874. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางขุนเทียน              1,525,560

875. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              1,158,870

876. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตดอนเมือง              1,331,735

877. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตจตุจักร              1,755,944

878. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตลาดพราว              1,441,160

879. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบึงกุม              1,264,370

880. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตสาทร              3,195,026
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881. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางคอแหลม              2,158,671

882. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางซื่อ              2,073,830

883. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตราชเทวี              1,293,160

884. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตคลองเตย              4,834,690

885. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตประเวศ              1,221,300

886. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางพลัด                977,520

887. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตจอมทอง              1,502,920

888. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตดินแดง              1,988,270

889. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตสวนหลวง              1,480,680

890. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตวัฒนา              2,598,860

891. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางแค              4,112,925

892. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตหลักสี่              2,477,740
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893. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตสายไหม              1,916,170

894. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตคันนายาว              1,575,160

895. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตสะพานสูง              1,086,050

896. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตวังทองหลาง                944,180

897. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตคลองสามวา              1,163,340

898. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางนา              1,418,682

899. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตทวีวัฒนา              2,174,730

900. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตทุงครุ              1,832,460

901. งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางบอน              1,043,110

902. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพระนคร 2,652,060             

903. งานสุขาภิบาลอาหาร สํานักงานเขต

และอนามัยสิ่งแวดลอม ปอมปราบศัตรูพาย 2,012,360             

904. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 1,603,350             
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905. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางรัก 2,577,860             

906. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตปทุมวัน 2,752,900             

907. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตยานนาวา 2,384,280             

908. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตดุสิต 2,072,710             

909. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพญาไท 2,765,685             

910. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหวยขวาง 3,066,680             

911. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพระโขนง 1,604,801             

912. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางกะป 2,573,135             

913. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางเขน 2,948,930             

914. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตมีนบุรี 2,571,660             

915. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตลาดกระบัง 1,990,540             

916. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหนองจอก 3,132,400             
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917. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตธนบุรี 2,228,300             

918. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตคลองสาน 2,657,140             

919. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางกอกใหญ 2,832,950             

920. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางกอกนอย 3,573,420             

921. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตตลิ่งชัน 2,710,660             

922. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 2,831,040             

923. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหนองแขม 1,820,760             

924. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางขุนเทียน 3,265,520             

925. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 2,824,420             

926. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตดอนเมือง 2,634,725             

927. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตจตุจักร 3,263,188             

928. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตลาดพราว 2,352,820             
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929. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบึงกุม 2,193,290             

930. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสาทร 1,363,855             

931. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางคอแหลม 2,403,388             

932. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางซื่อ 3,505,550             

933. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตราชเทวี 3,251,680             

934. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตคลองเตย 811,390               

935. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตประเวศ 2,434,340             

936. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางพลัด 1,920,540             

937. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตจอมทอง 3,043,440             

938. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตดินแดง 2,217,370             

939. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสวนหลวง 3,063,960             

940. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตวัฒนา 3,484,350             
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941. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางแค 2,081,180             

942. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหลักสี่ 2,413,430             

943. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสายไหม 2,111,125             

944. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตคันนายาว 1,713,420             

945. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสะพานสูง 1,888,950             

946. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตวังทองหลาง 1,648,060             

947. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตคลองสามวา 1,992,720             

948. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางนา 1,858,459             

949. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตทวีวัฒนา 3,719,690             

950. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตทุงครุ 2,291,400             

951. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางบอน 2,692,690             

952. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตพระนคร 2,288,760             

เงินนอกงบประมาณ



94

งาน/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

953. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 2,106,080             

954. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 1,482,350             

955. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางรัก 1,730,600             

956. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตปทุมวัน 2,208,600             

957. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตยานนาวา 1,830,860             

958. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตดุสิต 1,461,560             

959. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตพญาไท 2,107,985             

960. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตหวยขวาง 1,634,760             

961. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตพระโขนง 1,327,357             

962. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางกะป 1,398,815             

963. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางเขน 2,068,640             

964. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตมีนบุรี 1,804,430             

965. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตลาดกระบัง 1,978,840             

966. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตหนองจอก 2,597,110             

967. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตธนบุรี 1,696,800             

968. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตคลองสาน 1,450,730             

969. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางกอกใหญ 2,128,400             

970. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางกอกนอย 2,508,800             

971. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตตลิ่งชัน 2,177,360             

972. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตภาษีเจริญ 2,139,640             

973. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตหนองแขม 1,832,460             

974. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางขุนเทียน 2,537,320             

975. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 2,298,720             
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976. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตดอนเมือง 772,940               

977. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตจตุจักร 2,689,488             

978. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตลาดพราว 1,830,320             

979. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบึงกุม 2,090,080             

980. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสาทร 1,463,819             

981. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางคอแหลม 1,274,541             

982. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางซื่อ 1,623,920             

983. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตราชเทวี 835,760               

984. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตคลองเตย 180,420               

985. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตประเวศ 1,816,560             

986. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางพลัด 1,735,240             

987. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตจอมทอง 2,401,740             

988. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตดินแดง 1,985,560             

989. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสวนหลวง 1,890,160             

990. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตวัฒนา 2,068,990             

991. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางแค 231,695               

992. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตหลักสี่ 887,930               

993. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสายไหม 2,130,005             

994. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตคันนายาว 2,187,320             

995. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสะพานสูง 1,955,200             

996. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตวังทองหลาง 1,719,360             

997. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตคลองสามวา 2,104,040             

998. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางนา 2,046,359             

999. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตทวีวัฒนา 2,904,840             
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1000. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตทุงครุ 1,999,040             

1001. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางบอน 2,302,400             

1002. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตพระนคร            12,376,830

1003. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย              2,803,140

1004. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตสัมพันธวงศ              7,784,564

1005. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางรัก              4,467,810

1006. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตปทุมวัน              7,594,720

1007. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตยานนาวา              5,163,330

1008. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตดุสิต              9,827,280

1009. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตพญาไท              3,699,440

1010. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตหวยขวาง              2,499,130

1011. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตพระโขนง              2,531,551

1012. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางกะป              1,021,308

1013. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางเขน            10,259,860

1014. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตมีนบุรี              3,523,820

1015. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตลาดกระบัง            24,686,100

1016. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตหนองจอก            35,072,620

1017. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตธนบุรี            11,864,320

1018. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตคลองสาน              4,445,710

1019. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางกอกใหญ              5,900,500

1020. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางกอกนอย            21,112,300

1021. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตตลิ่งชัน            12,932,140

1022. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตภาษีเจริญ            16,141,120

เงินนอกงบประมาณ
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1023. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตหนองแขม            11,696,500

1024. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางขุนเทียน            24,046,410

1025. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ              5,799,100

1026. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตดอนเมือง              3,039,885

1027. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตจตุจักร              8,069,816

1028. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตลาดพราว            10,330,000

1029. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบึงกุม              6,736,162

1030. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตสาทร              8,421,836

1031. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางคอแหลม              2,836,803

1032. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางซื่อ              4,323,160

1033. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตราชเทวี              5,048,360

1034. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตคลองเตย              2,164,912

1035. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตประเวศ            25,185,170

1036. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางพลัด            11,418,025

1037. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตจอมทอง            19,344,382

1038. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตดินแดง              3,387,080

1039. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตสวนหลวง              8,292,030

1040. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตวัฒนา              3,638,240

1041. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางแค              9,369,360

1042. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตหลักสี่              3,442,470

1043. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตสายไหม            26,506,840

1044. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตคันนายาว              7,524,720

1045. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตสะพานสูง              6,501,787

1046. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตวังทองหลาง              3,965,270

เงินนอกงบประมาณ
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1047. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตคลองสามวา            41,511,145

1048. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางนา            11,638,460

1049. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตทวีวัฒนา              8,949,020

1050. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตทุงครุ            13,261,040

1051. งานบริหารทั่วไปฝายการศกึษา สํานักงานเขตบางบอน            13,505,600

1052. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตพระนคร 20,618,670           

1053. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 11,898,860           

1054. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 5,416,320             

1055. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางรัก 11,467,890           

1056. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตปทุมวัน 27,747,280           

1057. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตยานนาวา 26,029,870           

1058. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตดุสิต 33,186,620           

1059. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตพญาไท 7,343,960             

1060. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตหวยขวาง 28,617,980           

1061. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตพระโขนง 22,175,349           

1062. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางกะป 106,343,202          

1063. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางเขน 47,270,240           

1064. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตมีนบุรี 87,992,450           

1065. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตลาดกระบัง 135,551,100          

1066. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตหนองจอก 152,603,180          

1067. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตธนบุรี 44,485,440           

1068. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตคลองสาน 40,063,190           

1069. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางกอกใหญ 17,352,900           

เงินนอกงบประมาณ
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1070. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางกอกนอย 29,533,100           

1071. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตตลิ่งชัน 48,147,760           

1072. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ 65,852,100           

1073. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตหนองแขม 66,821,800           

1074. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางขุนเทียน 118,797,670          

1075. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 40,864,400           

1076. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตดอนเมือง 72,976,345           

1077. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตจตุจักร 63,081,024           

1078. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตลาดพราว 43,995,700           

1079. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม 63,236,725           

1080. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสาทร 7,623,864             

1081. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางคอแหลม 33,688,997           

1082. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางซื่อ 33,176,340           

1083. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตราชเทวี 18,100,740           

1084. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตคลองเตย 21,256,188           

1085. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตประเวศ 87,585,730           

1086. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางพลัด 32,660,785           

1087. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตจอมทอง 52,964,318           

1088. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตดินแดง 48,812,420           

1089. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสวนหลวง 53,720,270           

1090. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตวัฒนา 42,960,960           

1091. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางแค 87,450,940           

1092. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตหลักสี่ 44,507,840           

1093. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสายไหม 81,171,660           

เงินนอกงบประมาณ
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1094. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตคันนายาว 13,994,080           

1095. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสะพานสูง 39,324,925           

1096. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตวังทองหลาง 10,737,550           

1097. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตคลองสามวา 94,647,318           

1098. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางนา 51,550,340           

1099. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตทวีวัฒนา 60,612,000           

1100. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตทุงครุ 68,754,280           

1101. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางบอน 65,365,200           

     16,344,955,867

เงินนอกงบประมาณ
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1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตร

และการสื่อสาร และประเมินผล             3,912,900

2. งานปกครอง สํานักงานเขตพระนคร             2,211,750

3. งานปกครอง สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย             1,815,060

4. งานปกครอง สํานักงานเขตสัมพันธวงศ             1,211,440

5. งานปกครอง สํานักงานเขตบางรัก             1,942,680

6. งานปกครอง สํานักงานเขตปทุมวัน             1,941,180

7. งานปกครอง สํานักงานเขตยานนาวา             3,146,370

8. งานปกครอง สํานักงานเขตดุสิต             4,053,110

9. งานปกครอง สํานักงานเขตพญาไท             2,845,860

10. งานปกครอง สํานักงานเขตหวยขวาง             2,936,640

11. งานปกครอง สํานักงานเขตพระโขนง             3,957,100

12. งานปกครอง สํานักงานเขตบางกะป             5,165,000

13. งานปกครอง สํานักงานเขตบางเขน             6,703,800

14. งานปกครอง สํานักงานเขตมีนบุรี             4,491,000

15. งานปกครอง สํานักงานเขตลาดกระบัง             6,020,900

16. งานปกครอง สํานักงานเขตหนองจอก             5,212,800

17. งานปกครอง สํานักงานเขตธนบุรี             4,038,400

18. งานปกครอง สํานักงานเขตคลองสาน             2,851,600

19. งานปกครอง สํานักงานเขตบางกอกใหญ             2,880,900

20. งานปกครอง สํานักงานเขตบางกอกนอย             4,445,400

21. งานปกครอง สํานักงานเขตตลิ่งชัน             4,088,500

648,779,050                           

เงินนอก
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22. งานปกครอง สํานักงานเขตภาษีเจริญ 4,689,600            

23. งานปกครอง สํานักงานเขตหนองแขม 5,360,410            

24. งานปกครอง สํานักงานเขตบางขุนเทียน 5,657,920            

25. งานปกครอง สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 3,091,250            

26. งานปกครอง สํานักงานเขตดอนเมือง 6,059,360            

27. งานปกครอง สํานักงานเขตจตุจักร 5,577,710            

28. งานปกครอง สํานักงานเขตลาดพราว 4,416,990            

29. งานปกครอง สํานักงานเขตบึงกุม 5,084,900            

30. งานปกครอง สํานักงานเขตสาทร 3,137,200            

31. งานปกครอง สํานักงานเขตบางคอแหลม 3,697,290            

32. งานปกครอง สํานักงานเขตบางซื่อ 4,969,470            

33. งานปกครอง สํานักงานเขตราชเทวี 2,589,580            

34. งานปกครอง สํานักงานเขตคลองเตย 3,254,900            

35. งานปกครอง สํานักงานเขตประเวศ 6,300,400            

36. งานปกครอง สํานักงานเขตบางพลัด 3,433,900            

37. งานปกครอง สํานักงานเขตจอมทอง 5,055,700            

38. งานปกครอง สํานักงานเขตดินแดง 4,015,690            

39. งานปกครอง สํานักงานเขตสวนหลวง 4,459,900            

40. งานปกครอง สํานักงานเขตวัฒนา 2,947,300            

41. งานปกครอง สํานักงานเขตบางแค 6,811,150            

42. งานปกครอง สํานักงานเขตหลักสี่ 3,989,060            

43. งานปกครอง สํานักงานเขตสายไหม 6,488,350            

44. งานปกครอง สํานักงานเขตคันนายาว 3,764,800            

45. งานปกครอง สํานักงานเขตสะพานสูง 3,608,300            

เงินนอก

งบประมาณ
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46. งานปกครอง สํานักงานเขตวังทองหลาง 3,712,740            

47. งานปกครอง สํานักงานเขตคลองสามวา 5,839,500            

48. งานปกครอง สํานักงานเขตบางนา 3,866,900            

49. งานปกครอง สํานักงานเขตทวีวัฒนา 3,494,900            

50. งานปกครอง สํานักงานเขตทุงครุ 3,293,600            

51. งานปกครอง สํานักงานเขตบางบอน 3,393,990            

52. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตพระนคร 50,000                

53. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 109,700               

54. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 50,000                

55. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางรัก 254,500               

56. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตปทุมวัน 288,800               

57. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตยานนาวา 199,300               

58. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตดุสิต 50,000                

59. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตพญาไท 253,000               

60. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตหวยขวาง 229,100               

61. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตพระโขนง 169,400               

62. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางกะป 348,500               

63. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางเขน 575,300               

64. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตมีนบุรี 169,400               

65. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตลาดกระบัง 229,100               

66. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตหนองจอก 50,000                

67. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตธนบุรี 169,400               

68. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตคลองสาน 199,300               

เงินนอก

งบประมาณ
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69. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางกอกใหญ 582,800               

70. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางกอกนอย 699,200               

71. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตตลิ่งชัน 347,000               

72. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตภาษีเจริญ 285,800               

73. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตหนองแขม 109,700               

74. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางขุนเทียน 342,500               

75. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 372,400               

76. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตดอนเมือง 139,600               

77. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตจตุจักร 585,800               

78. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตลาดพราว 139,600               

79. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบึงกุม 139,600               

80. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสาทร 284,300               

81. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางคอแหลม 169,400               

82. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางซื่อ 957,400               

83. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตราชเทวี 345,500               

84. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตคลองเตย 169,400               

85. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตประเวศ 467,900               

86. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางพลัด 287,300               

87. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตจอมทอง 318,700               

88. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตดินแดง 109,700               

89. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสวนหลวง 490,300               

90. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตวัฒนา 169,400               

91. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางแค 466,400               

92. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตหลักสี่ 223,100               

เงินนอก

งบประมาณ
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93. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสายไหม 139,600               

94. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตคันนายาว 288,800               

95. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตสะพานสูง 229,100               

96. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตวังทองหลาง 229,100               

97. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตคลองสามวา 229,100               

98. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตบางนา 139,600               

99. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล สํานักงานเขตทวีวัฒนา 139,600               

100. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูลสํานักงานเขตทุงครุ 461,900               

101. งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูลสํานักงานเขตบางบอน 79,900                

102. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตพระนคร 20,000                

103. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 157,000               

104. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 20,000                

105. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางรัก 20,000                

106. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตปทุมวัน 33,900                

107. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตยานนาวา 20,000                

108. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตดุสิต 199,500               

109. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตพญาไท 20,000                

110. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตหวยขวาง 75,000                

111. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 20,000                

112. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางกะป 20,000                

113. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางเขน 223,400               

114. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตมีนบุรี 433,400               

115. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตลาดกระบัง 20,000                

เงินนอก

งบประมาณ
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116. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตหนองจอก 20,000                

117. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตธนบุรี 20,000                

118. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตคลองสาน 20,000                

119. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางกอกใหญ 20,000                

120. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางกอกนอย 20,000                

121. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน 20,000                

122. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 127,800               

123. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตหนองแขม 20,000                

124. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางขุนเทียน 73,800                

125. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 20,000                

126. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตดอนเมือง 20,000                

127. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตจตุจักร 20,000                

128. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตลาดพราว 314,900               

129. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบึงกุม 516,100               

130. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสาทร 20,000                

131. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางคอแหลม 20,000                

132. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางซื่อ 290,900               

133. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตราชเทวี 20,000                

134. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตคลองเตย 469,100               

135. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตประเวศ 440,700               

136. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางพลัด 20,000                

137. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง 20,000                

138. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตดินแดง 20,000                

139. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสวนหลวง 363,500               

เงินนอก

งบประมาณ



107

ผลผลิต/งาน/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

140. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตวัฒนา 20,000                

141. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางแค 20,000                

142. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตหลักสี่ 219,600               

143. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสายไหม 80,600                

144. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตคันนายาว 170,500               

145. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตสะพานสูง 469,200               

146. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตวังทองหลาง 20,000                

147. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตคลองสามวา 138,200               

148. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางนา 75,800                

149. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตทวีวัฒนา 20,000                

150. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตทุงครุ 331,200               

151. งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเขตบางบอน 20,000                

152. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพระนคร 319,900               

153. งานสุขาภิบาลอาหาร สํานักงานเขต

และอนามัยสิ่งแวดลอม ปอมปราบศัตรูพาย 277,900               

154. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 318,000               

155. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางรัก 294,900               

156. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตปทุมวัน 323,800               

157. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตยานนาวา 299,900               

เงินนอก

งบประมาณ
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158. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตดุสิต 287,900               

159. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพญาไท 307,900               

160. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหวยขวาง 294,900               

161. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพระโขนง 276,000               

162. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางกะป 292,900               

163. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางเขน 297,900               

164. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตมีนบุรี 286,000               

165. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตลาดกระบัง 327,900               

166. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหนองจอก 271,000               

167. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตธนบุรี 281,000               

168. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตคลองสาน 287,900               

169. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางกอกใหญ 266,000               

เงินนอก

งบประมาณ
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170. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางกอกนอย 299,900               

171. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตตลิ่งชัน 301,000               

172. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 281,000               

173. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหนองแขม 276,000               

174. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางขุนเทียน 291,000               

175. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 266,000               

176. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตดอนเมือง 277,900               

177. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตจตุจักร 311,900               

178. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตลาดพราว 287,900               

179. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบึงกุม 266,000               

180. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสาทร 282,900               

181. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางคอแหลม 276,000               

เงินนอก

งบประมาณ
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182. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางซื่อ 276,000               

183. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตราชเทวี 294,900               

184. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตคลองเตย 299,900               

185. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตประเวศ 287,900               

186. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางพลัด 281,000               

187. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตจอมทอง 281,000               

188. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตดินแดง 287,900               

189. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสวนหลวง 292,900               

190. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตวัฒนา 328,800               

191. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางแค 292,900               

192. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตหลักสี่ 276,000               

193. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสายไหม 297,900               

เงินนอก

งบประมาณ
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194. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตคันนายาว 277,900               

195. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตสะพานสูง 266,000               

196. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตวังทองหลาง 292,900               

197. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตคลองสามวา 276,000               

198. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางนา 287,900               

199. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตทวีวัฒนา 281,000               

200. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตทุงครุ 253,000               

201. งานสุขาภิบาลอาหาร

และอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางบอน 281,000               

202. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตพระนคร 140,800               

203. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 98,400                

204. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 126,800               

205. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางรัก 105,800               

206. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตปทุมวัน 119,800               

207. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตยานนาวา 126,800               

208. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตดุสิต 338,000               

เงินนอก

งบประมาณ
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209. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตพญาไท 204,200               

210. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตหวยขวาง 168,800               

211. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตพระโขนง 302,600               

212. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางกะป 204,200               

213. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางเขน 542,200               

214. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตมีนบุรี 450,400               

215. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตลาดกระบัง 457,400               

216. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตหนองจอก 676,000               

217. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตธนบุรี 309,600               

218. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตคลองสาน 295,600               

219. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางกอกใหญ 225,200               

220. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางกอกนอย 295,600               

221. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตตลิ่งชัน 302,600               

222. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตภาษีเจริญ 380,000               

223. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตหนองแขม 520,800               

224. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางขุนเทียน 373,000               

225. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 190,200               

226. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตดอนเมือง 669,000               

227. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตจตุจักร 295,600               

228. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตลาดพราว 253,600               

229. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบึงกุม 267,600               

230. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสาทร 183,200               

231. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางคอแหลม 204,200               

232. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางซื่อ 352,000               

เงินนอก

งบประมาณ
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233. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตราชเทวี 168,800               

234. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตคลองเตย 288,600               

235. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตประเวศ 302,600               

236. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางพลัด 338,000               

237. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตจอมทอง 352,000               

238. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตดินแดง 161,800               

239. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสวนหลวง 317,000               

240. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตวัฒนา 112,800               

241. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางแค 345,000               

242. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตหลักสี่ 570,200               

243. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสายไหม 556,200               

244. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตคันนายาว 295,600               

245. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตสะพานสูง 204,200               

246. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตวังทองหลาง 133,800               

247. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตคลองสามวา 570,200               

248. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางนา 260,600               

249. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตทวีวัฒนา 112,800               

250. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตทุงครุ 204,200               

251. งานปองกันและควบคุมโรค สํานักงานเขตบางบอน 84,400                

252. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตพระนคร 3,745,100            

253. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขต

ปอมปราบศัตรูพาย 1,648,300            

254. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 764,200               

255. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางรัก 2,350,300            

เงินนอก
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256. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตปทุมวัน 4,594,400            

257. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตยานนาวา 3,611,400            

258. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตดุสิต 4,591,800            

259. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตพญาไท 1,366,400            

260. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตหวยขวาง 4,035,200            

261. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตพระโขนง 3,239,300            

262. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางกะป 15,119,000           

263. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางเขน 7,649,300            

264. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตมีนบุรี 13,892,000           

265. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตลาดกระบัง 20,658,000           

266. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตหนองจอก 24,556,400           

267. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตธนบุรี 6,845,600            

268. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตคลองสาน 6,086,100            

269. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางกอกใหญ 2,459,000            

270. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางกอกนอย 6,077,700            

271. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตตลิ่งชัน 7,205,700            

272. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตภาษีเจริญ 10,146,400           

273. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตหนองแขม 10,414,900           

274. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางขุนเทียน 18,934,300           

275. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 5,841,900            

276. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตดอนเมือง 10,089,900           

277. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตจตุจักร 9,045,600            

278. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตลาดพราว 6,939,900            

279. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม 9,597,300            

เงินนอก

งบประมาณ
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ผลผลิต/งาน/โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565

หนวย : บาท

ผลผลิต/งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

280. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสาทร 1,254,300            

281. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางคอแหลม 5,281,800            

282. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางซื่อ 4,089,700            

283. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตราชเทวี 2,308,500            

284. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตคลองเตย 3,121,800            

285. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตประเวศ 16,544,800           

286. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางพลัด 4,571,900            

287. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตจอมทอง 9,955,700            

288. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตดินแดง 7,298,300            

289. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสวนหลวง 8,815,100            

290. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตวัฒนา 6,018,700            

291. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางแค 11,892,700           

292. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตหลักสี่ 6,473,200            

293. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสายไหม 14,746,700           

294. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตคันนายาว 3,065,300            

295. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตสะพานสูง 6,034,400            

296. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตวังทองหลาง 1,588,700            

297. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตคลองสามวา 19,833,600           

298. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางนา 8,683,400            

299. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตทวีวัฒนา 8,482,700            

300. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตทุงครุ 11,318,800           

301. งานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานเขตบางบอน 9,639,200            

        648,779,050รวมทั้งสิ้น

เงินนอก

งบประมาณ
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01 รายจายเพื่อชวยเหลือสนับสนุน

งบประมาณรายจาย -           บาท

02 รายจายเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณรายจาย -           บาท

03 รายจายเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

งบประมาณรายจาย บาท

หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักงานเลขานุการ

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สภากรุงเทพมหานคร           2,277,900

2. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักงานเลขานุการ

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 ผูวากรุงเทพมหานคร           3,785,400

3. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง สํานักงานคณะกรรมการ

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน ขาราชการ

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 กรุงเทพมหานคร           7,205,600

4. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร          29,133,300

ดานตามลักษณะรายจาย

เงินนอกงบประมาณ

6,002,711,400                     
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หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

5. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงหอง

ปฏิบัติงานของสํานักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร          19,900,000

6. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุง

หองน้ําชาย-หญิง หองรัตนโกสินทร

ภายในอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร           2,730,000

7. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกันสําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย           4,443,700

8. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย          36,390,800

9. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย          37,236,300

เงินนอกงบประมาณ
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หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

10. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย          34,855,500

11. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย           8,376,800

12. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย           7,010,200

13. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย           9,023,900

14. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย          18,533,300

เงินนอกงบประมาณ
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หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

15. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย           8,154,100

16. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย           1,509,300

17. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย              961,200

18. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักการแพทย              564,500

เงินนอกงบประมาณ
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หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

19. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการ

ชุดศูนยกลางติดตามการทํางาน

ของสัญญาณชีพ พรอมเครื่องติดตาม

สัญญาณชีพขางเตียง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษา

และเครื่องติดตามสัญญาณชีพสําหรับ

เคลื่อนยายผูปวย 1 ชุด 4 จุด 1 ชุด สํานักการแพทย           3,990,000

20. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่

ไดรับการแจงหนี้ โครงการกอสราง

อาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงาน

สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน

สําหรับเปนคางานงวดที่ 11 สํานักการแพทย          36,228,700

21. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่

ไดรับการแจงหนี้ โครงการกอสราง

อาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงาน

สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน

สําหรับเปนคางานงวดที่ 12 และ

คางานงวดท่ี 13 (งวดสุดทาย) สํานักการแพทย          42,698,100

เงินนอกงบประมาณ
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หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

22. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายตามที่ไดรับการแจงหนี้

โครงการเพ่ิมศักยภาพหนวยหอง

ปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

รายการจัดซื้อเครื่องเอกซเรยตรวจ

สวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสอง

ระนาบ จํานวน 1 เครื่อง สํานักการแพทย          26,079,500

23. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุง

ระบบบําบัดน้ําเสีย อาคารอเนก-

ประสงค 6 ชั้น โรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย           2,298,000

24. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการสวานเจาะ

กระดูกและควานโพรงกระดูกพรอม

เลื่อยตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวตอได

โดยใชกําลังไฟจากแบตเตอรี่พรอม

แทนชารจ 1 ชุด สํานักการแพทย           2,700,000

25. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อเครื่อง

ทดสอบสมรรถภาพการทํางานของ

หัวใจขณะออกกําลังกาย 1 เครื่อง

(กลุมงานอายุรกรรม) โรงพยาบาล

สิรินธร สํานักการแพทย           1,292,000

เงินนอกงบประมาณ
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หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

26. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการเครื่องตรวจ

อวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง

ชนิด 4 มิติ พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง

(หองสูตินรีเวชกรรม) สํานักการแพทย           2,970,000

27. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการชุดเครื่องมือ

กลองสองตรวจโพรงมดลูกและขูดตัด

เนื้อเยื่อในโพรงมดลูกดวยลวดไฟฟา

ชนิด 2 ขั้ว พรอมเครื่องจายน้ํา 1 ชุด สํานักการแพทย           1,198,000

28. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวย

คลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล

แบบประสิทธิภาพสูง พรอมอุปกรณ

1 ชุด (กลุมงานรังสีวิทยา)

โรงพยาบาลสิรินธร สํานักการแพทย           5,250,000

29. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการชุดศูนยกลาง

ติดตามการทํางานของสัญญาณชีพ

ขางเตียงมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ในการรักษา 1 ชุด สํานักการแพทย           5,988,000

เงินนอกงบประมาณ
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30. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อ

ชุดถายทอดสัญญาณภาพการผาตัด

ผานกลองชนิดรายละเอียดสูง

สําหรับศัลยกรรมชองทอง 1 ชุด สํานักการแพทย           5,950,000

31. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการเตียงผูปวย

วิกฤตชนิดควบคุมดวยระบบไฟฟา

พรอมเครื่องชั่งน้ําหนักและเสาน้ําเกลือ

8 เตียง สํานักการแพทย           2,320,000

32. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อ

ชุดเครื่องมือผาตัดกระดูกสันหลัง

ผานกลอง 1 ชุด สํานักการแพทย           2,995,000

33. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการเครื่องตรวจ

อวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง

1 เครื่อง สํานักการแพทย           1,980,000

34. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อเครื่อง

ตรวจวินิจฉัยการไดยินระดับ

กานสมอง 1 เครื่อง สํานักการแพทย           1,420,000

เงินนอกงบประมาณ
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35. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการเครื่อง

ชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตร

และความดันสามารถใชไดทั้งแบบ

ใสทอชวยหายใจและแบบไมใสทอ

ชวยหายใจ 4 เครื่อง สํานักการแพทย           3,580,000

36. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อ

เครื่องผาตัดตอกระจกดวยคลื่นเสียง

ความถี่สูง พรอมอุปกรณในการ

สลายตอกระจก 6 ชุด 1 เครื่อง สํานักการแพทย           3,100,000

37. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการเตียงผาตัด

ควบคุมการทํางานดวยไฟฟาพรอม

อุปกรณประกอบ 4 ชุด สํานักการแพทย           9,100,000

38. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการโคมไฟ

ผาตัดใหญแบบ LED ชนิดแกนรวม

2 โคม 4 ชุด สํานักการแพทย           5,100,000

39.ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการรถโดยสาร

ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 2 คัน สํานักอนามัย           2,574,000

เงินนอกงบประมาณ
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40. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักอนามัย        101,309,200

41. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้โครงการกอสรางอาคารเรียน

และอาคารประกอบโรงเรียนบานขุน

ประเทศ สํานักงานเขตหนองแขม

สําหรับเปนคางานงวดที่ 6 - 8 (สุดทาย) สํานักการศึกษา           9,760,000

42. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้ โครงการกอสรางอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร

สํานักงานเขตคลองสามวา สําหรับเปน

คางานงวดท่ี 6 - 7 สํานักการศึกษา           5,415,000

43. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับ

การแจงหนี้ โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค 4 ชั้น โรงเรียนซอยแอนเนกซ

(กาญจนาภิเษก 2) สํานักงานเขตสายไหม

สําหรับเปนคางานงวดที่ 4 - 5 (สุดทาย) สํานักการศึกษา           4,692,000

เงินนอกงบประมาณ
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44. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้ โครงการกอสรางอาคารบานพัก

อาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดลาดกระบัง

(ศีลาภิรัตอุปถัมภ)สํานักงานเขตลาดกระบัง

สําหรับเปนคางานงวดที่ 3 - 4 (หลังหักเงิน

ลวงหนา 10%) สํานักการศึกษา           3,508,700

45. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้ โครงการกอสรางอาคารเรียน 5 ชั้น

โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง (มานะราษฎร-

บํารุง) สํานักงานเขตคลองสามวา

สําหรับเปนคางานงวดที่ 5-6 สํานักการศึกษา           2,435,700

46. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับ

การแจงหนี้ โครงการกอสรางอาคารเรียน

5 ชั้น และปรับปรุงลานอเนกประสงค โรงเรียน

วัดบางกระดี่ สํานักงานเขตบางขุนเทียน

สําหรับเปนคางานงวดที่ 5 สํานักการศึกษา           1,751,200

47. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้ โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค 3 ชั้น โรงเรียนวัดตลิ่งชัน

(ปนทองสัณฐาคาร) สํานักงานเขตตลิ่งชัน

สําหรับเปนคางานงวดที่ 2 สํานักการศึกษา           2,830,000

เงินนอกงบประมาณ
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48. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้โครงการกอสรางอาคารเรียน 5 ชั้น

โรงเรียนสุเหราหะยีมินา สํานักงานเขต

หนองจอก สําหรับเปนคางานงวดที่ 5 - 6 สํานักการศึกษา           6,020,000

49. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค 3 ชั้น โรงเรียนประชานุกูล

สํานักงานเขตสายไหม สําหรับเปนคางาน

งวดที่ 3 (หลังหักเงินลวงหนา 10%) สํานักการศึกษา           2,547,000

50. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง รวมทั้ง

เงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกันสําหรับ

งวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักการศึกษา          13,450,000

51. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้ โครงการปรับปรุงถนนประชารวมใจ

ถนนมิตรไมตรี สําหรับเปนคางานงวดที่ 1

(หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) สวนที่เหลือ สํานักการโยธา        113,163,600

เงินนอกงบประมาณ
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52. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายโครงการตามพระราช-

กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะ

เวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงทองถิ่น

สายเชื่อมระหวางถนนสุขาภิบาล 5

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช) กับถนนนิมิตใหม

พ.ศ. 2560 พ้ืนที่เขตบางเขน

และเขตคลองสามวา สํานักการโยธา      2,755,088,700

53. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักการโยธา          48,889,900

54. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้ โครงการกอสรางอาคารศนูย

บริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

ฟกอุดม สําหรับเปนคางานงวดที่ 1 (หลัง

หักเงินประกันผลงาน 10%) สวนที่เหลือ สํานักการโยธา           7,218,800

55. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้โครงการปรับปรุงสะพานขาม

คลองพระโขนง สําหรับคางานงวดที่ 4

(สุดทาย) และคืนเงินประกันผลงาน 10%

ของงวดงานที่ 1 - 3 สํานักการโยธา          14,367,700

เงินนอกงบประมาณ
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56. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับ

การแจงหนี้โครงการปรับปรุงทางเทาถนน

ประชาอุทิศ ชวงจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขต

กรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎรบูรณะ

และเขตทุงคร ุสําหรับเปนคางานหลังหักเงนิ

ประกันผลงาน 10 % งวดที่ 2(สวนที่เหลือ)

- 3 (สุดทาย) และคืนเงินประกันผลงาน

10% ของงานงวดที่ 1 - 2 สํานักการโยธา 34,399,500         

57. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 2

โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวม

ริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณซอยราษฎรบูรณะ 3 สํานักการระบายน้ํา          12,315,100

58. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุงบอสูบน้ํา

ซอยพหลโยธิน 32 (เสนานิคม) ตอนลง

คลองลาดพราว สํานักการระบายน้ํา          29,960,000

59. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักการระบายน้ํา          75,234,900

เงินนอกงบประมาณ
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60. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 1-3

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.และสถานี

สูบน้ําคลองมหาศรจากคลองบางไผถึง

บริเวณคลองภาษีเจริญ สํานักการระบายน้ํา          30,000,000

61. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 43

(สวนที่เหลือ) - 48 และคืนเงินประกันผลงาน

งวดที่ 35-40 โครงการจางเดินระบบ

บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุม

คุณภาพน้ําดินแดง ระยะที่ 3 สํานักการระบายน้ํา          90,724,400

62. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 49

(สวนที่เหลือ)-51 และคืนเงินประกันผลงาน

10% งานงวดที่ 40-42 โครงการเดินระบบ

บํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค

ระบายน้ําจากบึงมักกะสัน ลงสูแมน้ํา

เจาพระยา (ระยะที่ 2) สํานักการระบายน้ํา          21,852,000

63. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 5

(สวนเหลือ) - 6 โครงการจางเดินระบบ

บํารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม

คุณภาพน้ําหนองแขม - ทุงครุ ระยะที่ 4 สํานักการระบายน้ํา          19,272,800

เงินนอกงบประมาณ
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64. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนราชวิถีและถนนขาว และ

ปรับปรุงบอสูบน้ําสังคโลกตอนลงแมน้ํา

เจาพระยา สํานักการระบายน้ํา          20,490,000

65. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 3

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.

(ดาดทองคลอง) คลองบางออจากบริเวณ

โรงงานไมอัดไทยไปทางประตูระบายน้ํา

คลองบางออ สํานักการระบายน้ํา           4,656,800

66. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 4

(บางสวน) โครงการกอสรางแกมลิง

สวนเบญจกิติ สํานักการระบายน้ํา          11,334,200

67. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 44-48

โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษาและ

บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร

ระยะที่ 3 สํานักการระบายน้ํา          40,996,300

68. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 1 

(สวนที่เหลือ) - 3 โครงการปรับปรุงเพ่ิม

ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําหนา สน.หัวหมาก สํานักการระบายน้ํา          31,683,400

เงินนอกงบประมาณ
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69. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิลวงหนา 10%

(สวนที่ขาด) โครงการปรับปรุงเพ่ิม

ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองจิต สํานักการระบายน้ํา           3,990,000

70. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 2

(สวนที่เหลือ) - 4 โครงการจางเดินระบบ

บํารุงรักษาและบริหารจัดการศูนยการ

ศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ

ระยะที่ 2 สํานักการระบายน้ํา          24,157,100

71. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 4

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง)

คลองบางออจากบริเวณโรงงานไม

อัดไทยไปทางประตูระบายน้ําคลองบางออ สํานักการระบายน้ํา           4,808,000

72. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 42-44

โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสราง

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจาก

บึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา สํานักการระบายน้ํา           5,400,000

73. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันโครงการปรับปรุงเพ่ิม

ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบานหลาย สํานักการระบายน้ํา          12,000,000

เงินนอกงบประมาณ
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74. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 27

(สวนที่เหลือ) - 28 โครงการกอสราง

อุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสู

แมน้ําเจาพระยา สํานักการระบายน้ํา          52,567,000

75. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 2

(สวนที่เหลือ) - 4 โครงการจางเดินระบบ

บํารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม

คุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะที่ 4 สํานักการระบายน้ํา          17,032,300

76. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันโครงการปรับปรุง

เพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองจิก สํานักการระบายน้ํา          10,000,000

77. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุง

แนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย

ชวงคลองสวนมะมวงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา สํานักการระบายน้ํา          23,280,000

78. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 49-51

โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา

และบริหารจัดการโรงควบคุมคณุภาพน้ํา

ดินแดง ระยะที่ 3 สํานักการระบายน้ํา          45,103,300

เงินนอกงบประมาณ
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79. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันโครงการกอสรางเข่ือน

ก้ันน้ําเพ่ือรับรองการพัฒนาพื้นที่

โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน สํานักการระบายน้ํา           7,000,000

80. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่

49 - 51โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา

และบริหารจัดการโรงควบคุมคณุภาพน้ํา

จตุจักร ระยะที่ 3 สํานักการระบายน้ํา 28,369,900         

81. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 5-6

โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา

และบริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมบางซื่อ ระยะที่ 2 สํานักการระบายน้ํา          21,317,900

82. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายคางานงวดท่ี 41-42

โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา

และบริหารจัดการโรงควบคุมคณุภาพน้ํา

ดินแดง ระยะที่ 3 สํานักการระบายน้ํา           3,439,500

83. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายคางานงวดท่ี 42-43

โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษาและ

บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร

ระยะที่ 3 สํานักการระบายน้ํา           1,839,600

เงินนอกงบประมาณ
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84. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักการคลัง          27,697,300

85. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือจายเปนเงินบํานาญปกติขาราชการครู

บํานาญกรุงเทพมหานคร สําหรับงวดเดือน

กันยายน 2563 สํานักการคลัง        232,722,200

86. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุง

อาคารและบริเวณโดยรอบสํานักเทศกิจ สํานักเทศกิจ          11,500,000

87. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักเทศกิจ           8,584,400

88. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักการจราจรและขนสง           7,279,200

เงินนอกงบประมาณ



136

หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

89. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้โครงการจางสํารวจและจัดทําฐาน

ขอมูลระบบบริหารจัดการเครอืขายสาย

ไฟเบอร (Fiber Optic) สําหรับเปนคางาน

งวดที่ 2-3 (สุดทาย) และคืนเงินประกัน

ผลงาน 10% ของงานงวดที่ 1-2 สํานักการจราจรและขนสง          26,660,100

90. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการติดตั้งลูกกลิ้ง

กันอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

(SAFETY ROLLER BARRIER) 

ถนนรัชดาภิเษกชวงทางโคงหนาศาลอาญา

ความยาวประมาณ 1,000 เมตร สํานักการจราจรและขนสง          38,220,000

91. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้ โครงการนําสายสื่อสารลงดิน

ตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศ

เปนสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวง

บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ (เชิงสะพาน

พระราม 7 - แยกทาพระ) สําหรับเปนคางาน

งวดที่ 3 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) สํานักการจราจรและขนสง          21,944,600

เงินนอกงบประมาณ
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92. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการติดตั้งลูกกลิ้ง

กันอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

(SAFETY ROLLER BARRIER) สะพาน

รัชวิภา ใกลสํานักงานเขตจตุจักร ความยาว

ประมาณ 460 เมตร สํานักการจราจรและขนสง          17,667,700

93. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้ โครงการจัดหาพรอมติดตั้งกลอง

โทรทัศนวงจรปด(CCTV) บริเวณสวน

สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สําหรับ

เปนคางานงวดที่ 1 สวนที่เหลือ (หลังหักเงิน

ประกันผลงาน 10%) สํานักการจราจรและขนสง          36,281,600

94. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการติดตั้งลูกกลิ้ง

กันอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

(SAFETY ROLLER BARRIER) สะพาน

จตุรทิศ ชวงสะพานขามแยกราชปรารภ

ความยาวประมาณ 590 เมตร สํานักการจราจรและขนสง          22,500,000

เงินนอกงบประมาณ
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95. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้โครงการนําสายสื่อสารลงดินตาม

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศ

เปนสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวง

บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ

(เชิงสะพานพระราม 7 - แยกทาพระ)

สําหรับเปนคางานงวดที่ 4 (งวดสุดทาย)

และคืนเงินประกันผลงาน 10% ของงาน

งวดที่ 1-3 สํานักการจราจรและขนสง          26,924,500

96. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการติดตั้งสัญญาณ

ไฟจราจรทางขามชนิดกดปุม 11 แหง สํานักการจราจรและขนสง          24,540,000

97. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับการ

แจงหนี้โครงการนําสายสื่อสารลงดินตาม

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศ

เปนสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวง

บริเวณถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม 9

และบริเวณถนนรัชดาภิเษก - ถนนอโศก

สําหรับเปนคางานงวดที่ 1 (สวนที่เหลือ)

หลังหักประกันผลงาน 10% สํานักการจราจรและขนสง          16,772,100

98. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการติดตั้งสัญญาณ

ไฟจราจรกะพริบเตือนทางขาม 100 จุด สํานักการจราจรและขนสง          20,040,000

เงินนอกงบประมาณ
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99. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการติดตั้งปายแนะนํา

เสนทางชนิดแขนยื่นบริเวณจุดเบ่ียงการ

จราจรหรือทางรวมทางแยก

พ้ืนที่พระนครใต 6 จุด สํานักการจราจรและขนสง           3,756,000

100. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักปองกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 และบรรเทาสาธารณภัย                52,180

101. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงินอ่ืน

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกันสําหรับงวด สํานักปองกัน

เดือนสิงหาคม 2563 และบรรเทาสาธารณภัย                14,430

102. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักปองกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 และบรรเทาสาธารณภัย              366,700

103. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักปองกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 และบรรเทาสาธารณภัย              320,290

104. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อถังฉีดดับเพลิง สํานักปองกัน

แบบสะพายหลังชนิดแรงดันสูง 100 ชุด และบรรเทาสาธารณภัย          23,925,000

เงินนอกงบประมาณ
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105. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักงบประมาณ

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 กรุงเทพมหานคร           4,731,200

106. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักยุทธศาสตร

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 และประเมินผล           8,564,000

107. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาเชารถฯ

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค

ระยะที่ 3 สํานักสิ่งแวดลอม          29,458,300

108. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักสิ่งแวดลอม          74,325,200

109. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาจางเดือนพฤษภาคม

2563 โครงการจางเหมาเอกชน

กําจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย

ขนาด 300 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย

หนองแขม สํานักสิ่งแวดลอม           6,473,800

เงินนอกงบประมาณ
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110. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาเชารถฯ

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค

ระยะที่ 4 สํานักสิ่งแวดลอม          16,074,800

111. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาจาง เดือนพฤษภาคม

2563 (สวนที่ขาด) โครงการจางเหมาเอกชน

เดินเครื่องจักรและอุปกรณกําจัดมูลฝอย

ขนาดไมนอยกวา 600 ตันตอวัน

ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช สํานักสิ่งแวดลอม           8,185,500

112. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือจายเปนคาจางงวดวันที่ 31 มีนาคม -

10 พฤษภาคม 2563 โครงการจางเหมา

เอกชนขนมูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอย

สายไหม และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบ

อยางถูกสุขลักษณะ สํานักสิ่งแวดลอม          45,863,100

113. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 3-4

โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณ

ทางแยกตางระดับถนนรมเกลากับถนน

เจาคุณทหาร สํานักสิ่งแวดลอม          12,527,900

เงินนอกงบประมาณ
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114. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาจาง เดือนพฤษภาคม

 2563 (สวนที่ขาด) โครงการจางเหมาเอกชน

เดินระบบบําบัดน้ําเสียศนูยกําจัดมูลฝอย

สายไหม ระยะที่ 3 สํานักสิ่งแวดลอม              977,300

115. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาจาง เดือนพฤษภาคม

2563 โครงการจางเหมาเอกชน

เดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย

ขนาด 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย

ออนนุช ระยะที่ 3 สํานักสิ่งแวดลอม          12,013,700

116. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาจาง เดือนพฤษภาคม

2563 (สวนที่ขาด) โครงการจางเหมาเอกชน

เดินระบบบําบัดน้ําเสีย ศูนยกําจัดมูลฝอย

ออนนุช สํานักสิ่งแวดลอม           1,922,300

117. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาจาง งวดวันที่

22 เมษายน - 7 มิถุนายน 2563 โครงการ

จางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนยกําจัด

มูลฝอยหนองแขม และนําไปฝงกลบ

อยางถูกหลักสุขาภิบาล สํานักสิ่งแวดลอม          88,186,000

เงินนอกงบประมาณ
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118. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคาจางงวดที่ 1 - 6

โครงการจัดหาระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาด

ไมนอยกวา 800 ลูกบาศกเมตรตอวัน

พรอมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ ที่ศูนย

กําจัดมูลฝอยหนองแขม สํานักสิ่งแวดลอม          46,987,400

119. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุง สํานักวัฒนธรรม กีฬา

ศูนยเยาวชนวัดธาตุทอง และการทองเที่ยว          12,180,000

120. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักวัฒนธรรม กีฬา

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 และการทองเที่ยว          22,186,000

121. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุง สํานักวัฒนธรรม กีฬา

ศูนยเยาวชนคลองเตย และการทองเที่ยว           4,490,000

122. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุง สํานักวัฒนธรรม กีฬา

ศูนยเยาวชนบางขุนเทียน และการทองเที่ยว           4,941,200

123. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุงภูมิทัศน สํานักวัฒนธรรม กีฬา

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) และการทองเที่ยว           7,573,000

124. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุง สํานักวัฒนธรรม กีฬา

ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และการทองเที่ยว          10,980,000

เงินนอกงบประมาณ
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125. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุง

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร

(บางรัก) สํานักพัฒนาสังคม           7,200,000

126. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักพัฒนาสังคม          12,602,800

127. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานัการวางผังเมือง

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 และพัฒนาเมือง           7,080,600

128. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกันสําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตพระนคร          20,023,300

129. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

ปงบประมาณ 2563 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงนิอื่น

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักงานเขต

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 ปอมปราบศัตรูพาย          12,596,000

เงินนอกงบประมาณ
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130. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพัน รายการกอสราง

อาคารอเนกประสงค 3 ชั้น 1 หลัง

โรงเรียนวัดจักรวรรดิ สํานักงานเขตสัมพันธวงศ           5,157,800

131. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักงานเขตสัมพันธวงศ           9,683,300

132. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ประจําป

งบประมาณ 2563 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงนิอื่นที่

เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับ

งวดเดือน สิงหาคม 2563 สํานักงานเขตบางรัก          11,397,000

133. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักงานเขตปทุมวัน          14,920,200

134. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 สํานักงานเขตยานนาวา          13,235,500

เงินนอกงบประมาณ
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135. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานตามที่ไดรับ

การแจงหนี้ โครงการกอสรางเข่ือน

ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลองโบสถ

จากเข่ือนเดิมถึงปลายคลองโบสถ

สําหรับเปนคางาน งวดที่ 2 - 4

(หลังหักประกันผลงาน 10%) สํานักงานเขตยานนาวา           5,210,200

136. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

ปงบประมาณ 2563 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงนิอื่น

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตดุสิต          16,059,900

137. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

 เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

 รวมทั้งเงนิอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตพญาไท          15,160,800

138. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

ปงบประมาณ 2563 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงนิอื่น

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับ

งวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตหวยขวาง          14,376,000

เงินนอกงบประมาณ
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139. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม

2563 ประจําปงบประมาณ 2563 สํานักงานเขตพระโขนง          11,553,100

140. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนคางานที่ไดรับตาม

ใบแจงหนี้โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค 4 ชั้น โรงเรียน

วัดเทพลีลา สํานักงานเขตบางกะป           4,696,700

141. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืน ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตบางกะป          17,371,000

142. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตบางเขน          15,886,500

143. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

ปงบประมาณ 2563 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงนิอื่น

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับ

งวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตมีนบุรี          14,700,900

เงินนอกงบประมาณ
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144. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตลาดกระบัง          20,078,600

145. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตหนองจอก          16,609,300

146. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา

คาจางชั่วคราว และเงินอ่ืนที่เบิกจาย

ในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวด

เดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตธนบุรี          17,400,600

147. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสราง

ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร

ฉิมไพบูลย สําหรับเปนคางานงวดท่ี 7

(งวดสุดทาย) หลังหักเงินลวงหนา

10% และคืนเงินประกันผลงาน 10%

ของงานงวดที่ 1-6 สํานักงานเขตธนบุรี          15,646,500

148. ชดใชเงนิยืมสะสม ปงบประมาณ 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตคลองสาน          13,277,800

เงินนอกงบประมาณ
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149. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ปงบประมาณ

2563 เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักงานเขต

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 บางกอกใหญ          12,041,100

150. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ปงบประมาณ

2563 เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักงานเขต

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 บางกอกนอย          16,057,800

151. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

ปงบประมาณ 2563 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงนิอื่น

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกันสําหรับ

งวดเดือน สิงหาคม 2563 สํานักงานเขตตลิ่งชัน          14,166,400

152. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตภาษีเจริญ          14,437,200

153. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตหนองแขม          14,775,000

154. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักงานเขต

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 บางขุนเทียน          17,951,200

เงินนอกงบประมาณ
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155. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

ปงบประมาณ 2563 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงนิอื่น

ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สําหรับ สํานักงานเขต

งวดเดือนสิงหาคม 2563 ราษฎรบูรณะ          12,979,800

156. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตดอนเมือง          14,905,200

157. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตจตุจักร          21,335,200

158. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

กรุงเทพมหานครไปเปนเงินทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง

ชั่วคราว และเงินอ่ืนที่เบิกจาย

ในลักษณะเดียวกัน สําหรับงวดเดือน

พฤศจิกายน 2563 สํานักงานเขตลาดพราว          14,468,200

159. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม สํานักงานเขตบึงกุม          12,462,400

เงินนอกงบประมาณ
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160. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

 สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตสาทร          12,094,400

161. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สํานักงานเขต

 สําหรับงวดเดือน สิงหาคม 2563 บางคอแหลม          11,976,800

162. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือน สิงหาคม 2563 สํานักงานเขตบางซื่อ          13,912,800

163. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตราชเทวี          14,269,800

164. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตคลองเตย          14,882,400

165. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตประเวศ          16,172,100

เงินนอกงบประมาณ
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166. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

รายการปรับปรุงสะพานทางเดิน

ค.ส.ล. เลียบคลองทับชางบน

จากคลองประเวศบุรีรมยถึงถนน

มอเตอรเวย สํานักงานเขตประเวศ           9,618,500

167. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

รายการปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ สํานักงานเขตประเวศ           5,348,000

168. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

รายการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.

เลียบคลองบานมา จากคลองประเวศบุรีรมย

ถึงถนนมอเตอรเวย สํานักงานเขตประเวศ          13,853,000

169. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ประจําป

งบประมาณ 2563เพ่ือทดรองจายเงินเดือน

คาจาง รวมทั้งเงนิอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะ-

เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตบางพลัด          13,046,500

170. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ปงบประมาณ

2563 เพ่ือทดรองจายเงินเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตจอมทอง          16,253,600

171. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุงโรงเรียน

วัดนางนอง (พิพัฒน) สํานักงานเขตจอมทอง           1,378,000

172. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุงโรงเรียน

วัดยายรม (วัฒนราษฎรรังสรรค) สํานักงานเขตจอมทอง           5,150,000

เงินนอกงบประมาณ
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173. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ปงบประมาณ

2563 เพ่ือทดรองจาย เปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตดินแดง          15,144,600

174. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจาย เปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตสวนหลวง          15,218,000

175. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ปงบประมาณ

2563 เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตวัฒนา          13,622,900

176. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจาย ในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตบางแค          16,900,000

177. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพันรายการปรับปรุง

อาคารสํานักงานเขตหลักสี่ สํานักงานเขตหลักสี่           9,830,000

178. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตหลักสี่          12,713,800

เงินนอกงบประมาณ
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179. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ปงบประมาณ

2563 เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตสายไหม          12,697,600

180. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตคันนายาว          11,964,700

181. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปน เงินเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือน สิงหาคม 2563 สํานักงานเขตสะพานสูง          10,791,900

182. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

รายการปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ

(200 ป) สํานักงานเขตสะพานสูง           1,668,900

183. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหราทับชางคลอง

บน

สํานักงานเขตสะพานสูง              951,000

184. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว สํานักงานเขตสะพานสูง           1,200,000

185. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสมป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตวังทองหลาง          12,464,700

เงินนอกงบประมาณ
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186. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตคลองสามวา          13,504,500

187. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือน คาจาง รวมทั้งเงนิอื่นที่เบิกจาย

ในลักษณะเดียวกันสําหรับงวดเดือน

สิงหาคม 2563 ประจําปงบประมาณ 2563 สํานักงานเขตบางนา          11,726,600

188. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ปงบประมาณ

 2563 เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตทวีวัฒนา          14,451,000

189. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ปงบประมาณ

2563 เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตทุงครุ          12,520,100

190. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

ไปทดรองจายเปนคากอสรางอาคาร

อเนกประสงค 2 ชั้น 1 หลัง โรงเรียน

ราษฎรบูรณะ (มูฮาํหมัดอุทิศ)

สํานักงานเขตทุงครุ สํานักงานเขตทุงครุ           4,684,300

191. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม

ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

สถานีดับเพลิงทุงครุ สํานักงานเขตทุงครุ           2,095,900

เงินนอกงบประมาณ
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หนวย : บาท

รายการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

192. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือทดรองจายเปนเงนิเดือน คาจาง

รวมทั้งเงินอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 สํานักงานเขตบางบอน          13,317,500

193. ชดใชเงนิยืมเงนิสะสม ป 2563

เพ่ือกอหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงโรงเรียน

พรหมราษฎรรังสรรค สํานักงานเขตบางบอน           6,800,000

    6,002,711,400

04 รายจายงบกลาง

งบประมาณรายจาย บาท

หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 2565

1. เงินสํารองจายท่ัวไป กรณีฉุกเฉิน สํานักงบประมาณ

หรือจําเปน กรุงเทพมหานคร        500,000,000

2. เงินสํารองจายท่ัวไป กรณีคาใชจายตางๆ สํานักงบประมาณ

 เก่ียวกับน้ําทวม กรุงเทพมหานคร        100,000,000

3. เงินสํารองจายท่ัวไป กรณีคาใชจาย สํานักงบประมาณ

เพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร        550,000,000

4. เงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง สํานักการคลัง      3,220,300,000

5. เงินบําเหน็จลูกจาง สํานักการคลัง      1,154,067,500

6. คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ สํานักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร        100,000,000

รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

14,417,767,187                    
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หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 2565

7. เงินสํารองสําหรับคางานสวนที่เพิ่ม สํานักงบประมาณ

ตามสัญญาแบบปรับราคาได กรุงเทพมหานคร          10,000,000

8. เงินสํารองสําหรับคาใชจาย สํานักงบประมาณ

เก่ียวกับบุคลากร กรุงเทพมหานคร          50,000,000

9. คาใชจายเก่ียวกับภารกิจและ สํานักงบประมาณ

หรือนโยบายท่ีไดรับมอบจากรัฐบาล กรุงเทพมหานคร      4,382,696,300

10. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพัน สํานักงบประมาณ

ที่คางจายตามกฎหมาย กรุงเทพมหานคร      1,500,113,387

11. เงินชวยคาครองชีพผูไดรับบํานาญ สํานักงบประมาณ

ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร        223,000,000

12. เงินสํารองสําหรับจายเปนเงินบําเหน็จ สํานักงบประมาณ

บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร      2,627,590,000

  14,417,767,187รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ
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05 รายจายเพื่ออุดหนุนหนวยงานในกํากับ

งบประมาณรายจาย บาท

หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 2565

เงินอดุหนุนทั่วไป

1. งานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช      2,046,016,400

2 โครงการกอสรางอาคารศูนยมะเร็ง

เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นวมินทราธิราช          59,000,000

3. โครงการกอสรางสถานีไฟฟายอย มหาวิทยาลัย

และระบบโครงขายไฟฟาพรอมติดตั้ง นวมินทราธิราช        402,292,000

4. โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย

พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

วชิรพยาบาล ซอยสุโขทัย 10 นวมินทราธิราช        159,624,000

5. โครงการกอสรางอาคารสถานพยาบาล มหาวิทยาลัย

บางบอน นวมินทราธิราช          10,000,000

6. โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรู

ดูแลผูปวยสูงอายุแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นวมินทราธิราช          10,000,000

7. โครงการติดตั้งงานระบบและครุภัณฑ

พรอมอุปกรณสําหรับอาคารเวชภัณฑกลาง

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช นวมินทราธิราช        122,400,000

8. โครงการนําสายไฟฟาและสายสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ลงใตดนิ นวมินทราธิราช           1,000,000

เงินนอกงบประมาณ

2,812,332,400                     
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หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 2565

9. โครงการกอสรางอาคารศูนยสาธิต

พัฒนาการเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย

ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง นวมินทราธิราช           1,000,000

10. โครงการกอสรางอาคารหอพักแพทย

พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร

วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช นวมินทราธิราช           1,000,000

    2,812,332,400

06 รายจายการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจาย บาท

ของประชาชน

แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร

หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

1. งานบริหารการธนานุบาล สํานักงานสถานธนานุบาล        232,999,250

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจํานํา

และระบบงานตางๆ ของสถานธนานุบาล

กรุงเทพมหานคร สํานักงานสถานธนานุบาล          11,400,000

3. โครงการจางบริการเฝาระวังและแจงเหตุ

สัญญาญเตือนภัย สํานักงานสถานธนานุบาล           1,104,500

รวมทั้งสิ้น

875,831,950                        

วัตถุประสงค :  เพ่ือพัฒนาเก่ียวกับการเพ่ิมรูปแบบการพาณิชยที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการ

วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการพาณิชย ศึกษา พัฒนา เก่ียวกับการเพ่ิมรูปแบบการพาณิชยที่เหมาะสม

และตอบสนองตอความตองการของประชาชน

เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
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หนวย : บาท

งาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ 2565

4. งานบริหารการตลาด สํานักงานตลาด

กรุงเทพมหานคร        624,115,900

5. งานบริหารการพัฒนาที่อยูอาศัย สํานักงานพัฒนาที่อยูอาศัย           6,212,300

      875,831,950รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ


