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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เ ร่ือง  งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร   พ.ศ. ๒๕๒๘   กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร
จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว   ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา   “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘   
เปนตนไป 

ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  ใหต้ังเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน
๓๕,๓๘๘,๖๐๔,๐๐๐ บาท จําแนกเปนรายจายตามที่ระบุตอไปในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ขอ ๔ งบประมาณรายจายกรุงเทพมหานครใหต้ังจายเปน  จํานวน   ๓๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
ประกอบดวยรายจายประจํา  จํานวน  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) งบกลาง รวม ๒,๙๐๖,๒๖๑,๔๐๐  บาท 
 ๑. เงินสํารองจายทั่วไป  ๙๑๖,๙๗๔,๕๐๐ บาท 
  ๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  ๓๐๑,๙๗๔,๕๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีคาใชจายตาง  ๆ เกี่ยวกับน้ําทวม  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีคาใชจายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง  ๖๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. เงินบําเหน็จลูกจาง  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. เงินสํารองสําหรับเงินเดือนและคาจางที่กําหนดใหม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. คาติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. เงินสํารองสําหรับคาสาธารณูปโภคและคาบํารุงรักษาอุปกรณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๘. เงินสํารองสําหรับคาซอมแซมยานพาหนะ  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. เงินสํารองคาใชจายในการพัฒนาเขต  ๕๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐. เงินสํารองสําหรับคางานสวนที่เพิ่ม 
  ตามสัญญาแบบปรับราคาได  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. คาใชจายโครงการตามพระราชดําริ  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. คาใชจายเก่ียวกับการเลือกต้ัง  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓. เงินสํารองสําหรับคาใชจายดานการศึกษา  ๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. เงินรางวัลประจําป  ๓๓๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕. คาใชจายในการกอสรางปรับปรุง ถนน ตรอก 
  ซอย และส่ิงกอสราง  ๑๑๖,๕๗๐,๙๐๐ บาท 
 ๑๖. เงินสํารองสําหรับเงินประจําตําแหนง  ๓๒,๖๕๖,๐๐๐ บาท 
  และเงินคาตอบแทน  สก.  สข. 
(๒) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม ๑๗๒,๓๔๒,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๗๒,๓๔๒,๗๐๐  บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๗๒,๓๔๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไป  ๑๖๙,๗๔๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเชารถนั่งสวนกลาง ๒ คัน  ๔๕๖,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ๗ คัน ๒,๑๔๒,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ 
 กรุงเทพมหานคร รวม ๕๐,๓๓๕,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๕๐,๓๓๕,๒๐๐  บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป  ๕๐,๓๓๕,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป  ๕๐,๓๓๕,๒๐๐ บาท 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
 กรุงเทพมหานค รวม ๕๗,๔๙๙,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๕๗,๔๙๙,๐๐๐  บาท 
 แผนงานบริหารงานบุคคล  ๕๗,๔๙๙,๐๐๐ บาท 
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  งานบริหารงานบุคคล  ๕๗,๔๙๙,๐๐๐ บาท 
(๕) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร รวม ๖๙๔,๑๐๒,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๖๙๔,๑๐๒,๒๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๐๖,๘๓๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป  ๑๐๖,๘๓๗,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๙๖๗,๕๐๐ บาท 
  งานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๙๖๗,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๖,๔๑๘,๓๐๐ บาท 
  งานตรวจสอบภายใน  ๑๖,๔๑๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานบริหารงานบุคคล  ๗๐,๙๗๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการเจาหนาที่  ๕๘,๗๑๗,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เพื่อรองรับระบบการบริหารงานบุคคล  ๑๒,๒๕๙,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร  ๔๗๙,๙๐๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาบุคลากรและองคการ  ๒๓๗,๒๘๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานกฎหมายและคดี  ๒๑,๘๐๑,๗๐๐ บาท 
  ๓. งานประชาสัมพันธ  ๑๔๕,๐๖๓,๓๐๐ บาท 
  ๔. งานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  ๕๔,๐๙๓,๖๐๐ บาท 
  ๕. งานการตางประเทศ  ๒๑,๖๖๐,๖๐๐ บาท 
(๖) สํานักการแพทย รวม ๒,๕๑๔,๕๐๕,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒,๕๑๔,๕๐๕,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๓๘,๐๒๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการแพทย  ๓๘,๐๒๒,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการดานการแพทย  ๒,๓๘๑,๓๖๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลกลาง  ๓๘๗,๙๓๖,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถใตดิน 
   ๔  ชั้น  โรงพยาบาลกลาง  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓. งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน  ๓๖๐,๘๖๑,๖๐๐ บาท 
  ๔. งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ  ๓๑๙,๓๔๘,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางอาคารศูนยเวชศาสตร 
   การกีฬาและเวชศาสตรฟนฟูหอพักพยาบาล 
   พรอมที่จอดรถ  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาล 
   หลวงพอทวีศักด์ิ  ชุตินฺธโร  อุทิศ  ๖๕,๐๒๓,๒๐๐ บาท 
  ๗. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
   ๖  ชั้น  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ  ๒๙,๐๖๘,๕๐๐ บาท 
  ๘. งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลหนองจอก ๕๙,๑๘๗,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
   โรงพยาบาลหนองจอก  ๗๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลลาดกระบัง 
   กรุงเทพมหานคร  ๕๓,๕๘๕,๓๐๐ บาท 
  ๑๑. งานวิทยาลัยแพทยศาสตรและวชิรพยาบาล ๗๙๙,๙๖๖,๖๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลาง 
   วิทยาลัยแพทยศาสตรและวชิรพยาบาล  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลราชพิพัฒน ๕๘,๕๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๑๔. งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสิรินธร  ๑๐๓,๖๔๓,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย  ๙๕,๑๒๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานผลิตบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย ๖๕,๑๕๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานวิชาการ  ๒๙,๙๖๓,๔๐๐ บาท 
(๗) สํานักอนามัย รวม ๒,๐๐๖,๕๗๑,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒,๐๐๖,๕๗๑,๙๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๔๖,๕๕๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานอนามัย  ๖,๕๙๘,๖๐๐ บาท 
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  ๒. งานบริหารการพยาบาล  ๙,๙๕๖,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๘๐,๑๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  ๒๑,๓๒๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานสุขาภิบาลอาหาร  ๕๘,๗๙๖,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานอนามัย  ๑,๘๗๙,๘๙๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานเภสัชกรรม  ๑๐๗,๓๕๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารกองเภสัชกรรม ๒๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานสงเสริมสุขภาพ  ๘๔,๘๗๗,๖๐๐ บาท 
  ๔. งานทันตสาธารณสุข  ๙๔,๒๘๘,๗๐๐ บาท 
  ๕. งานควบคุมโรค  ๑๐๒,๑๐๒,๑๐๐ บาท 
  ๖. งานควบคุมโรคสัตว  ๕๐,๒๕๗,๙๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดต้ังโรงฆาสัตวกรุงเทพมหานคร ๕๓๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  ๓๙,๑๗๐,๒๐๐ บาท 
  ๙. งานจัดบริการสาธารณสุข  ๖๘๗,๓๗๔,๕๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการกอสรางอาคารศูนยฯ  ๒๖ 
   เจาคุณพระประยูรวงศ  ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการกอสรางอาคารศูนยฯ  ๗ 
   บุญมี  ปุรุราชรังสรรค  ๓๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยฯ  ๕๖  ทับเจริญ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการกอสรางอาคารศูนยฯ  ๓๑ 
   เอิบ – จิตร  ทังสุบุตร  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการกอสรางบานสานสองวัย 
   และสาธารณประโยชนศูนยบริการ 
   สาธารณสุข  ๑๙  วงศสวาง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางบานสานสองวัย 
   และสาธารณประโยชนศูนยบริการ 
   สาธารณสุข  ๔๕  รมเกลา  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๖. งานควบคุมโรคเอดส  ๑๐,๗๗๒,๒๐๐ บาท 
  ๑๗. งานชันสูตรสาธารณสุข  ๓๐,๙๐๒,๑๐๐ บาท 
  ๑๘. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข  ๑๕,๓๔๘,๖๐๐ บาท 
(๘) สํานักการศึกษา รวม ๑,๒๙๕,๒๓๗,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑,๒๙๕,๒๓๗,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๐๑,๗๔๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการศึกษา  ๑๐๑,๗๔๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ๓๖๘,๕๙๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานนิเทศการศึกษา  ๖๕,๖๖๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทดสอบและประเมินผล  ๑๒,๗๙๙,๕๐๐ บาท 
  ๓. งานสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร  ๒๓,๘๒๓,๗๐๐ บาท 
  ๔. งานแผนงาน  ๒๒,๑๓๙,๖๐๐ บาท 
  ๕. โครงการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  ๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ระยะที่ ๒ ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานบริการและผลิตส่ือการเรียนการสอน ๓๓,๑๖๘,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๒๔,๘๘๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริการโรงเรียน  ๗๖๗,๖๒๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานลูกเสือและยุวกาชาด  ๓๑,๐๙๔,๑๐๐ บาท 
  ๓. งานมัธยมศึกษา  ๒๖,๑๖๙,๑๐๐ บาท 
(๙) สํานักการโยธา รวม ๔,๘๐๗,๐๔๑,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๔,๘๐๗,๐๔๑,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๘๑๑,๗๓๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการโยธาและระบบจราจร ๔๕,๐๐๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๒) ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๓) ๔๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๔. โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง (ระยะที่ ๔) ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ๑๗,๐๔๗,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการพัฒนาพื้นที่ปดลอม  ๓๙,๖๙๑,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการโยธา  ๒,๘๗๘,๕๔๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานสํารวจออกแบบและกอสราง  ๑๖๘,๒๑๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการตอเชื่อมถนน  ตรอก  ซอย  ๑๔,๑๖๖,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางถนนกรุงเทพกรีฑา – รมเกลา  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางถนนพรานนก –  
   พุทธมณฑลสาย  ๔  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสรงประภา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานคร  
   (เพิ่มเติม)  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงถนนคูบอน  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนศรีนครินทรจากบริเวณ 
   แยกถนนพัฒนาการถึงถนนสุขุมวิท  ๑๐๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางสะพานขามทางแยกรัชดาภิเษก 
   กับถนนสาธุประดิษฐ  ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการทางยกระดับบนถนนรามคําแหง 
   จากแยกลําสาลีถึงคลองบานมา  ๑๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเชื่อมสัมพนัธ ๑๒๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางบอน  ๕   
   จากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางขุนเทียน  –   
   ชายทะเลชวงจากถนนพระรามที่  ๒   
   ถึงสะพานขามคลองเชิงตาแพ  ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการบานกึ่งวิถีสุนัข  (ระยะที่  ๒)  ๙๖,๓๙๐,๑๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังสะพาน 
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   ขามทางแยกลาดพราว  ๕๕,๘๕๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางถนนเจาคุณทหาร  (ดานฝงทิศเหนือ)   
   จากถนนรมเกลาถึงถนนฉลองกรุง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังสะพานขามทางแยก 
   ถนนศรีอยุธยา – ถนนพญาไท  ๑๐๙,๘๘๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังสะพาน 
   ขามทางแยกถนนพระรามที่  ๓  –  ถนน 
   สาธุประดิษฐตัดใหม – ถนนวงแหวนอตุสาหกรรม ๙๙,๖๘๖,๕๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังสะพาน 
   ขามทางแยกถนนดินแดง  –  ถนน 
   ประชาสงเคราะห  (โบสถแมพระฯ)  ๗๙,๗๙๙,๗๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังสะพาน 
   ขามทางแยกถนนสุขสวัสด์ิ  –   
   ถนนพระรามที่ ๒  ๒๑๔,๙๗๙,๓๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังสะพาน 
   ขามทางแยกถนนราชวิถี – ถนนพระรามที่  ๖ ๑๑๗,๖๓๒,๙๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการกอสรางอาคารควบคุมการสูบน้ํา 
   พรอมเข่ือนและประตูระบายน้ํา 
   บริเวณปากคลองบางยี่ขัน  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการกอสรางอุโมงคทางคนเดิน 
   ลอดถนนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย 
   สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชชวงระหวาง 
   ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน – ถนนอินทรพิทักษ  ๓๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการทางลอดถนนศรีนครินทร  –   
   ถนนสุขุมวิท  ๑๐๓  (อุดมสุข)  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังสะพานบางกะป –  
   ถนนนวมินทรและแยกถนนเสรีไทย  –   
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   ถนนศรีบูรพา  ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการจัดซ้ือพรอมติดต้ังสะพาน 
   ขามทางแยกถนนเพชรบุรี  –  ซอยนานา ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก   
   กลุม  A  ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก   
   กลุม  B  ๑๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก   
   กลุม  C  ๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการกอสรางอาคารโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการกอสรางอาคารหอพักแพทยพยาบาล 
   โรงพยาบาลหนองจอก  ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการกอสรางทางตางระดับถนนพัฒนาการ –  
   ถนนออนนุช  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา 
   บริเวณถนนราชวงศ – ถนนทาดินแดง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการถนนพุทธมณฑล สาย ๑ ชวง 
   จากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการถนนหทัยราษฎร  (สุวินทวงศ – สายไหม) ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการถนนไมตรีจิตรและถนนคลองเกา ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการสะพานขามแยกถนนรามคําแหง –  
   ถนนวงแหวนตะวันออก  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. งานควบคุมอาคาร  ๒๖,๒๓๘,๓๐๐ บาท 
  ๓๙. งานควบคุมการกอสราง  ๓๖,๖๔๒,๓๐๐ บาท 
  ๔๐. งานวิเคราะหและวิจัย  ๑๔,๒๑๕,๖๐๐ บาท 
  ๔๑. งานสํารวจและแผนที่ที่ดิน  ๓๕,๕๑๘,๕๐๐ บาท 
  ๔๒. งานจัดกรรมสิทธิ์  ๒๑๕,๓๘๐,๙๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร  ๑,๑๑๖,๗๕๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานกอสรางและบูรณะ  ๙๙๕,๗๕๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดซอมและเสริมกําลังสะพาน 
   ขามคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๑๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) สํานักการระบายน้ํา รวม ๒,๙๓๐,๖๑๖,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒,๙๓๐,๖๑๖,๔๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๒๖,๕๕๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการระบายน้ํา  ๒๖,๕๕๕,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา  ๑,๐๐๗,๑๑๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบหลัก  ๗๕,๗๑๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา 
   คลองแสนแสบ  และคลองลาดพราว 
   ลงสูแมน้ําเจาพระยา  ๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาและคลองบางกอกนอย ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมคลองมหาสวัสด์ิชวงคลองขุนศรีบุรีรักษ 
   ถึงคลองทวีวัฒนา  ๓๔,๒๘๔,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   คลองเปรมประชากรจากตลาดบางซื่อ 
   ถึงระยะที่กําหนดให  ๓๑,๖๐๖,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 
   และระบบระบายน้ําตามโครงการแกมลิง 
   คลองมหาชัย – คลองสนามชัย  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ระบบระบายน้ําและระบบน้ําไหลเวียน 
   แนวคลองดานคลองสนามชัย 
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   และคลองดาวคะนอง  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ระบบระบายน้ําและระบบน้ําไหลเวียน 
   ในแนวคลองชักพระ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางระบบปดลอมพื้นที่ลุม 
   บริเวณบึงกุม – บางกะป  ๔๐,๘๓๙,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 
   ริมคลองบางกอกนอยชวงคลองวัดดุสิตาราม 
   ถึงคลองขนมจีน  ๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   พื้นที่ลุมวังทองหลาง  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา 
   จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา  ๒๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองวัดไกเต้ีย ๑๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   คลองจิกมิตรมหาดไทย  ตอนคลองแสนแสบ ๑๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   ถนนแจงวัฒนะไปลงสูคลองบางตลาด  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาชวงจากคลองโองอาง 
   ถึงทาน้ําราชวงศ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองยายเผื่อน 
   ตอนคลองแสนแสบ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 
   ริมคลองบางกอกนอยชวงคลองเพรสซิเดนทคอนโด 
   ถึงวัดสุวรรณคีรี  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการสํารวจออกแบบและจัดทํา 
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   แผนแมบทระบายน้ําในพื้นที่เขตพญาไท  
   ดินแดง และหวยขวาง  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. งานสารสนเทศระบายน้ํา  ๒๙,๙๒๗,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑,๒๐๘,๗๕๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานเครื่องจักรกล  ๑๐๘,๑๑๘,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานระบบอาคารบังคับน้ํา  ๓๐๙,๓๑๙,๖๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํานางลิ้นจ่ี  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ประตูระบายน้ําคลองบางสะแก 
   ดานถนนเทอดไท  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ประตูระบายน้ําคลองบางน้ําชนดานถนนเทอดไท ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานระบบทอระบายน้ํา  ๒๘๑,๓๗๐,๓๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ถนนระนอง  ๑  ถนนกําแพงเพชร  ๕   
   และถนนประดิพัทธจากถนนพระราม  ๖   
   ถึงคลองเปรมประชากร  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจางเหมาทําความสะอาด 
   ทอระบายน้ําดวยเคร่ืองจักร  ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําซอยสุขุมวิท ๑๑  
   จากถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบ  ๔,๑๖๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานระบบคลอง  ๓๐๙,๐๓๙,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง)   
   คลองราษฎรเจริญสุขจากบริเวณจุดปลอยน้ําทิ้ง 
   โรงบําบัดน้ําเสียหนองแขมถึงคลองทวีวัฒนา ๑๐,๓๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  
   (สมอยึดดานหลัง) คลองจั่น 
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   จากถนนลาดพราวถึงคลองแสนแสบ  ๓๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง)  
   ลํารางขางวัดกลางจากคลองแสนแสบ 
   ถึงถนนลาดพราว  ๑๐,๙๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการปรับปรุงเข่ือน  ค.ส.ล.  เดิม   
   เปนแบบดาดทองคลองพรอมวางทอสงน้ํา 
   ใตคลองคลองนาซองจากบริเวณซอยรัชดาภิเษก  ๓   
   ถึงบริเวณถนนประชาสงเคราะห  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองโตะยอ   
   และคลองหัวหมากจากถนนรามคําแหง 
   ถึงเข่ือนเดิมบริเวณสุเหราลําสาลี  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  พรอมวาง 
   ทอสงน้ําใตคลองทวีวัฒนาจากบริเวณ 
   ถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ 
   และกอสรางสถานีสูบน้ํา  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.  
   (สมอยึดดานหลัง) คลองหัวหมาก  
   จากเขื่อนเดิมถึงซอยรามคําแหง  ๖๘  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานควบคุมคุณภาพน้ํา ๒๖๓,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. โครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่  ๔  ๓๘,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย  ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา  ๔๒๔,๔๕๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา  ๑๗๖,๐๕๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการ 
   บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการ 
   บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร  ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการบําบัดน้ําเสียบางซื่อ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการ 
   บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) สํานักการคลัง รวม ๑,๑๒๖,๒๓๑,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑,๑๒๖,๒๓๑,๑๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๒๕,๐๐๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป  ๒๕,๐๐๘,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๙๔๐,๔๐๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบัญชี  ๑๒,๘๗๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานการเงิน  ๑๖,๖๐๕,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานรายได  ๘๒,๘๘๑,๕๐๐ บาท 
  ๔. งานจัดเก็บคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ๙๑,๐๓๘,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานตรวจจาย  ๑๗,๐๖๗,๒๐๐ บาท 
  ๖. งานเศรษฐกิจการคลัง  ๑๒,๕๗๐,๙๐๐ บาท 
  ๗. งานบําเหน็จบํานาญ  ๗๐๗,๓๗๐,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร  ๑๖๐,๘๑๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  ๒๙,๑๗๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบํารุงรักษาซอมยานพาหนะ 
   และเคร่ืองจักรกล  ๑๓๑,๖๓๖,๘๐๐ บาท 
(๑๒) สํานักเทศกิจ รวม ๗๙,๔๙๗,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๗๙,๔๙๗,๘๐๐  บาท 
 ก. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร  ๑๔,๔๔๐,๑๐๐ บาท 
  งานศูนยวิทยุส่ือสารกรุงเทพมหานคร  ๑๔,๔๔๐,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๕,๙๘๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการรักษาความสะอาด 
  และความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๙๘๔,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและสงเสริม  ๕,๘๘๕,๓๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน  ๕,๘๘๕,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๔๓,๑๘๗,๕๐๐ บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ  ๔๓,๑๘๗,๕๐๐ บาท 
(๑๓) สํานักการจราจรและขนสง รวม ๘๒๘,๒๔๗,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๘๒๘,๒๔๗,๙๐๐  บาท  
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๓,๓๙๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการโยธาและระบบจราจร ๑๓,๓๙๗,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร ๘๑๔,๘๕๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. โครงการทางยกระดับคลองภาษีเจริญ 
   และสวนตอเนื่อง  ๑๔๖,๖๔๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานการขนสง  ๒๗,๒๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๓. โครงการระบบขนสงมวลชนกรงุเทพมหานคร ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการระบบรถโดยสารประจําทาง 
   ดวนพิเศษ (BRT)  ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร 
   สวนตอขยายสายพหลโยธิน  
   (หมอชิต – สะพานใหม)  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร 
   สวนตอขยายสายสีลม (ตากสิน – เพชรเกษม) ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานจัดระเบียบจราจร  ๖,๓๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานวิศวกรรมจราจร  ๒๒๖,๒๗๙,๓๐๐ บาท 
  ๙.  งานนโยบายและแผนงาน  ๒๑,๓๗๖,๘๐๐ บาท 
  ๑๐.  งานพัฒนาระบบจราจร  ๑๘,๙๕๑,๒๐๐ บาท 
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(๑๔) สํานักผังเมือง รวม ๒๕๑,๒๗๑,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๕๑,๒๗๑,๔๐๐  บาท  
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๖,๔๐๒,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการโยธาและระบบจราจร ๑๖,๔๐๒,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร  ๒๓๔,๘๖๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานผังเมือง  ๘๕,๘๘๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดทํามาตรฐานดานผังเมือง 
   ของกรุงเทพมหานคร  ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจัดเก็บขอมูลอาคารในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานครเพื่อการปรับปรุงแผนที่ 
   การใชประโยชนที่ดินมาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐   
   ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางทางเดิน 
   ริมแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุรีจากสะพานพระราม ๘  
   ถึงสะพานพระราม ๖  ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานนโยบายและแผนงาน  ๑๒,๑๘๕,๓๐๐ บาท 
(๑๕) สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๓๘๖,๕๓๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๘๖,๕๓๕,๐๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๒๕๓,๗๗๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนาและบริการสังคม ๒๕๓,๗๗๕,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๑๓๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการและแผนงาน  ๔๑๔,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางสถานีดับเพลิง  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๙๘,๐๗๓,๓๐๐ บาท 
  ๔. งานปฏิบัติการดับเพลิง  ๔,๒๗๑,๙๐๐ บาท 
(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม ๕๐,๔๒๘,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา   ๕๐,๔๒๘,๑๐๐  บาท 
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 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๘,๗๓๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป  ๑๘,๗๓๒,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๓๑,๖๙๕,๙๐๐ บาท 
  งานงบประมาณ  ๓๑,๖๙๕,๙๐๐ บาท 
(๑๗) สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล รวม ๕๐๖,๘๓๗,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๕๐๖,๘๓๗,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๔,๒๔๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป  ๑๔,๒๔๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร  ๔๕๖,๕๘๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  ๕๕,๙๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร  ๓๔๖,๓๓๓,๙๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจางผูใหบริการศูนย  กทม. ๑๕๕๕ ๑๔,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานบริการระบบคอมพิวเตอร  ๑๓,๓๘๔,๓๐๐ บาท 
  ๕. งานยุทธศาสตรบริหารจัดการ  ๙,๐๖๕,๓๐๐ บาท 
  ๖. งานยุทธศาสตรเศรษฐกิจ  การเงิน  และการคลัง ๔,๘๕๙,๕๐๐ บาท 
  ๗. งานยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๓,๔๐๕,๑๐๐ บาท 
  ๘. งานยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ๓,๖๓๑,๐๐๐ บาท 
  ๙. งานยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยและสังคม ๕,๔๒๐,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร  ๓๖,๐๐๓,๑๐๐ บาท 
  งานสารสนเทศภูมิศาสตร  ๓๖,๐๐๓,๑๐๐ บาท 
(๑๘) สํานักส่ิงแวดลอม รวม ๓,๒๙๕,๒๘๐,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓,๒๙๕,๒๘๐,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๒๗,๒๓๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการรักษาความสะอาด ๒๗,๒๓๖,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและสงเสริม  ๒๒,๙๐๕,๘๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน  ๒๒,๙๐๕,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๒,๕๒๓,๖๐๘,๙๐๐ บาท 
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  ๑. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ๑๖๗,๘๓๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๒  ๑๐๙,๗๖๖,๒๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๒  ตัน  ๖๓,๔๔๒,๓๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ 
   รองรับมูลฝอย  ขนาด  ๘  ลบ.ม.  ๗๔,๖๐๐,๒๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดถนน 
   และส่ิงกอสรางพื้นที่  ๑  (กลุมเจาพระยา) ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุน 
   เพื่อทําความสะอาดถนน  ตรอก  ซอย   
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๑๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย 
   บนถนนสายหลักและสายรอง  ๑๑,๒๓๕,๔๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน 
   กําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม  ระยะที่  ๓   ๔๐,๐๒๔,๓๐๐ บาท 
  ๙. งานกําจัดมูลฝอย  ๑๐๘,๗๖๓,๗๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการกอสรางสถานีขนถายมูลฝอย   
   (ระบบใหม)  ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจางเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน 
   พรอมเดินเคร่ืองจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย 
   ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วันที่โรงงานกาํจัดมูลฝอย 
   ออนนุช  ๑๑๙,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ 
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   โดยอัดและหอมูลฝอยดวยแผนพลาสติก   
   (WRAPPING)  ๓๒๗,๒๓๐,๔๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานี 
   ขนถายมูลฝอยทาแรงเขตบางเขนและนําไป 
   ทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ   
   (แบบใหม)  ระยะที่  ๒  ๒๗๑,๔๒๐,๓๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากโรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขมและ 
   นําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ   
   (แบบใหม)  ระยะที่  ๒  ๓๕๐,๖๙๗,๒๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางอาคารที่พักอาศัย 
   ของสํานักรักษาความสะอาดบริเวณ 
   โรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุชและหนองแขม ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขน   
   และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อระยะที่  ๒  ๒๖,๒๓๐,๕๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยสถานี 
   ขนถายมูลฝอยระบบใหมจากศูนยกําจัด 
   มูลฝอยหนองแขมและนําไปทําลายโดยวิธี 
   ฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการจางเหมาเอกชนจัดการมูลฝอย 
   แบบผสมผสานทีศู่นยกําจัดมูลฝอยออนนุช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. งานจัดการขยะ  ของเสียอันตราย   
   และส่ิงปฏิกูล  ๓๓๖,๑๑๗,๕๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓  ๗๐,๔๑๙,๘๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒  ๒๙,๙๑๖,๙๐๐ บาท 
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  ๒๒. โครงการกอสรางโรงหมักปุยบริเวณ 
   โรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุช  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบกระบะเททาย ขนาด ๖ ตัน  ๖๕,๒๐๓,๕๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการเชาภาชนะรองรับมูลฝอย  
   ขนาด ๓ ลบ.ม.  ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการเชาภาชนะรองรับมูลฝอย  
   ขนาด ๘ ลบ.ม.  ๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗๒๑,๕๒๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารสวนสาธารณะ  ๖๒๓,๕๗๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ๒๐,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค   
   ระยะ  ๒  ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงสวนวชิรเบญจทัศ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงสวนลุมพินี  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ๖๐,๕๓๖,๓๐๐ บาท 
(๑๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการทองเที่ยว รวม ๑,๑๕๒,๙๗๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑,๑๕๒,๙๗๑,๐๐๐  บาท  
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๓๔,๒๕๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนาและบริการสังคม ๓๔,๒๕๓,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม  ๖๓๔,๒๙๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานหองสมุดประชาชน  ๖๔,๕๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานศูนยเยาวชน  ๑๕๑,๒๐๑,๘๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางศูนยเยาวชน  ๔  เขต  ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานนันทนาการ  ๓๐,๑๖๘,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางหอศิลปวัฒนธรรม 
   แหงกรุงเทพมหานคร  ๒๔๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. งานนโยบายและแผนงาน  ๕๓๐,๒๐๐ บาท 
  ๗. งานศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร   
   (ไทย – ญี่ปุน)  ๔๑,๖๙๕,๑๐๐ บาท 
  ๘. งานการสังคีต  ๒๔,๖๙๑,๖๐๐ บาท 
  ๙. งานวัฒนธรรม  ๓๑,๕๕๘,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานการทองเที่ยว  ๒๑,๗๑๔,๐๐๐ บาท 
  งานการทองเที่ยว  ๒๑,๗๑๔,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา  ๔๖๒,๗๐๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการกีฬา  ๓๙๖,๗๐๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารสนามกีฬาในรม 
   ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา  ๒๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงกายภาพศูนยกีฬาบางบอน ๑๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางหอพักโรงเรียนกีฬา 
   กรุงเทพมหานครแหงที่  ๓  ศูนยกีฬา 
   เฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม รวม ๕๐๙,๐๐๔,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๕๐๙,๐๐๔,๖๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๒๘,๔๖๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนาและบริการสังคม ๑๒๘,๔๖๘,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม  ๖๗,๕๙๕,๖๐๐ บาท 
  งานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม  ๖๗,๕๙๕,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๑๐,๙๗๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน  ๑๐๔,๕๘๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานนโยบายและแผนงาน  ๖,๓๙๔,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานสงเสริมอาชีพ  ๒๐๑,๙๖๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานสงเสริมอาชีพ  ๑๐๐,๑๙๐,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานสงเสริมอาชีพการเกษตร  ๘,๖๓๕,๓๐๐ บาท 
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  ๓. งานการศึกษาอาชีพ  ๘๒,๐๔๑,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางอาคารโรงเรียนฝกอาชีพ 
   กรุงเทพมหานคร  (ดินแดง  ๑)  ๑๑,๐๙๙,๑๐๐ บาท 
(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร รวม ๒๑๓,๐๓๖,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๑๓,๐๓๖,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๙๙๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๒,๖๗๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๕,๓๑๗,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๔,๓๙๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๐,๑๐๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๔,๒๘๓,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๔,๕๒๖,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๑๐๔,๕๒๖,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๒๖,๓๓๓,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๒๖,๓๓๓,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๕,๖๒๘,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๕,๖๒๘,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๘๗๗,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๘๗๗,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๑๔๕,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๑๔๕,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๔,๔๖๐,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๔,๔๖๐,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๘๘๔,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๘๘๔,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๓,๗๙๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๓,๗๙๕,๑๐๐ บาท 
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(๒๒) สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย รวม ๑๓๙,๕๐๒,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๓๙,๕๐๒,๙๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๘๔๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๙,๒๘๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๕๖๑,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๐,๘๓๙,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๙๐๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๙๓๓,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๔,๑๙๓,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๔,๑๙๓,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๖๑๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๑,๖๑๙,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๙,๒๘๖,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๙,๒๘๖,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๕,๔๓๒,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๕,๔๓๒,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๕,๗๕๘,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๕,๗๕๘,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๒๘๑,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๒๘๑,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๓,๐๓๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๑๓,๐๓๐,๔๐๐ บาท 
(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ รวม ๑๒๒,๓๑๕,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๒๒,๓๑๕,๘๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๕๙๐,๑๐๐ บาท 
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  ๑. งานปกครอง  ๑๑,๐๐๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๕๘๒,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๓,๐๔๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๗๒๗,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๓๒๐,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๓,๑๕๘,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๔๓,๑๕๘,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๑๒๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๒,๑๒๗,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๒,๑๗๐,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๒,๑๗๐,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒,๙๐๙,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒,๙๐๙,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๓,๐๔๘,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๓,๐๔๘,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๔๕๔,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๘,๔๕๔,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๘๐,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๘๐,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙,๐๒๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๙,๐๒๙,๑๐๐ บาท 
(๒๔) สํานักงานเขตบางรัก รวม ๑๔๓,๑๒๕,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๔๓,๑๒๕,๔๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๘๘๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๑,๐๔๑,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๘๔๘,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๙๖๑,๔๐๐ บาท 
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  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๕๐๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๔๕๕,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๒,๓๐๑,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๒,๓๐๑,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๖๐๔,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๐,๖๐๔,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๓,๖๘๗,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๓,๖๘๗,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๗๐๑,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๗๐๑,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๕,๙๐๔,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๕,๙๐๔,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๑๒๔,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๘,๑๒๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๖๐๘,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๖๐๘,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙,๓๔๒,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๙,๓๔๒,๑๐๐ บาท 
(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน รวม ๑๘๙,๕๑๑,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๙,๕๑๑,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๗๙๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๙,๗๙๒,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๐๐๑,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๓,๒๒๑,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๗๙๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๔๒๒,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๘,๗๗๗,๙๐๐ บาท 
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  งานรักษาความสะอาด  ๘๘,๗๗๗,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๕๙๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๒,๕๙๓,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๑,๗๗๒,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๑,๗๗๒,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๗๘๖,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๗๘๖,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๖,๖๑๓,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๖,๖๑๓,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๐,๗๒๕,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๐,๗๒๕,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๖๙๐,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๖๙๐,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๕,๕๓๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๕,๕๓๗,๑๐๐ บาท 
(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา รวม ๑๘๖,๕๐๐,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๖,๕๐๐,๙๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๓๖๑,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๗,๗๘๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๕๗๓,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๔๑๗,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๕๕๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๘๖๗,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๗,๑๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๗,๑๗๗,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๑๓๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๘,๑๓๔,๔๐๐ บาท 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 จ. แผนงานการโยธา  ๑๔,๕๙๔,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๔,๕๙๔,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๘,๓๐๔,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๘,๓๐๔,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๕๒๘,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๙,๕๒๘,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๙,๐๑๒,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๙,๐๑๒,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๙๔๕,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๙๔๕,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท 
(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต รวม ๒๒๐,๐๐๘,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๒๐,๐๐๘,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๒๔๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๔๐๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๘๔๑,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๔,๒๘๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๑,๗๖๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๕๒๘,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๗,๐๐๔,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๙๗,๐๐๔,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๖,๑๑๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๖,๑๑๓,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘,๗๔๓,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๘,๗๔๓,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๑๙๕,๑๐๐ บาท 
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  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๑๙๕,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๒๕๐,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๙,๒๕๐,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๘,๘๘๒,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๘,๘๘๒,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๔,๒๘๕,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๔,๒๘๕,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๙,๙๙๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๙,๙๙๙,๑๐๐ บาท 
(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท รวม ๑๖๙,๖๘๗,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๖๙,๖๘๗,๘๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๔๕๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๘๐๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๖๕๔,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๐๕๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๒๔๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๘๐๘,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๘,๔๖๒,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๗๘,๔๖๒,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๑๘๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๑,๑๘๘,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๑,๑๓๙,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๑,๑๓๙,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๓๒๖,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๓๒๖,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๑๖๐,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๙,๑๖๐,๔๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๐๒๘,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๘,๐๒๘,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๕๖๓,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๕๖๓,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖,๓๐๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๖,๓๐๙,๗๐๐ บาท 
(๒๙) สํานักงานเขตหวยขวาง รวม ๑๘๖,๖๗๙,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๖,๖๗๙,๘๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๓๕๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๒๙๕,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๒๒๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๑๕๑,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๐๗๓,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๓,๕๑๕,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๗๓,๕๑๕,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๖๙๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๙,๖๙๗,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๙,๓๒๓,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๙,๓๒๓,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๖๐๙,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๖๐๙,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๐,๗๗๘,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๐,๗๗๘,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๗,๓๗๓,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๗,๓๗๓,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๑๒,๑๐๐ บาท 
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  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๑๒,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๘,๗๙๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๑๘,๗๙๓,๙๐๐ บาท 
(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง รวม ๑๖๓,๓๔๙,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๖๓,๓๔๙,๖๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๙๗๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๒๙๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๖๗๗,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๔๙๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๕๖๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๙๒๑,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๘,๐๔๗,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๔๘,๐๔๗,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๘๔๒,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๘๔๒,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๓,๑๕๙,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๓,๑๕๙,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๑๑๑,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๑๑๑,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๗๓๕,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๗๓๕,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๖,๒๖๒,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๖,๒๖๒,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๙๐๓,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๙๐๓,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๒,๘๒๐,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๑๒,๘๒๐,๖๐๐ บาท 
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(๓๑) สํานักงานเขตบางกะป รวม ๒๓๔,๕๕๘,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๓๔,๕๕๘,๖๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๙๐๓,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๕๔๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๓๖๑,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๓,๓๗๕,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๐,๐๒๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๓๔๗,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๕,๒๒๕,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๗๕,๒๒๕,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๕๑๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๐,๕๑๐,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๖,๒๕๘,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๖,๒๕๘,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๗,๑๐๕,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๗,๑๐๕,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๙๘๒,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๒,๙๘๒,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๒,๕๔๙,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๒,๕๔๙,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๙๕๔,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๙๕๔,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๙,๖๙๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๔๙,๖๙๔,๔๐๐ บาท 
(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน รวม ๒๐๔,๒๓๗,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๐๔,๒๓๗,๕๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๐๕๐,๓๐๐ บาท 
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  ๑. งานปกครอง  ๑๑,๔๘๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๕,๕๖๖,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๕๐๗,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๒๑๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๒๙๑,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๒,๔๗๙,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๒,๔๗๙,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๒๑๙,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๘,๒๑๙,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๑,๔๓๘,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๑,๔๓๘,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๙๔๓,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๙๔๓,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๕๐๐,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๙,๕๐๐,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๑๕๐,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๑๕๐,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๑,๕๒๓,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๑,๕๒๓,๔๐๐ บาท 
(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี รวม ๒๐๗,๙๘๓,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๐๗,๙๘๓,๔๐๐   บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๐๑๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๐,๑๐๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๙๑๒,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๙๕๘,๑๐๐ บาท 
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  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๓๓๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๖๒๒,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๑,๐๖๑,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๑,๐๖๑,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๓๗๕,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๓๗๕,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๒,๓๐๙,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๒,๓๐๙,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๐๙๓,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๐๙๓,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๗๗๔,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๒,๗๗๔,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๖,๗๓๘,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๖,๗๓๘,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๓๓๔,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๓๓๔,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๐,๓๒๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๔๐,๓๒๐,๙๐๐  บาท 
(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง รวม ๒๔๕,๑๓๕,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๔๕,๑๓๕,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๒๙๗,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๙,๘๓๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๔๖๐,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๒๓๖,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๖๖๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๕๗๔,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๘,๙๒๘,๔๐๐ บาท 
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  งานรักษาความสะอาด  ๕๘,๙๒๘,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๕๗๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๘,๕๗๕,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๔๒,๕๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๔๒,๕๗๗,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๗๖๑,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๗๖๑,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๕,๕๐๕,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๕,๕๐๕,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๐,๐๘๑,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๐,๐๘๑,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๖๐๖,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๖๐๖,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๓,๕๖๕,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๖๓,๕๖๕,๕๐๐ บาท 
(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก รวม ๒๒๖,๓๑๖,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา   ๒๒๖,๓๑๖,๓๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๗๗๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๓,๒๙๓,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๓,๕๒๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๐,๓๓๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๑๘๗,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๓๙,๐๘๘,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๓๙,๐๘๘,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๓๗๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๓๗๒,๕๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา  ๔๒,๙๓๗,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๔๒,๙๓๗,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๒๔๑,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๒๔๑,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๔,๓๓๘,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๔,๓๓๘,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๑,๔๖๘,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๑,๔๖๘,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๖๗๐,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๖๗๐,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๑,๘๙๙,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๖๑,๘๙๙,๖๐๐ บาท 
(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี รวม ๒๒๒,๒๗๒,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๒๒,๒๗๒,๓๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๑๐๐,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๗,๕๕๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๕๔๒,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๓,๘๑๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๗๔๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๔,๐๖๓,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๑,๒๔๕,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๙๑,๒๔๕,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๔๔๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๐,๔๔๒,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๐,๗๔๖,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๐,๗๔๖,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๙,๕๑๔,๑๐๐ บาท 
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  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๙,๕๑๔,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๗๙๔,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๙,๗๙๔,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๐,๖๕๖,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๐,๖๕๖,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๕,๐๙๕,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๕,๐๙๕,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๘,๘๖๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๘,๘๖๓,๑๐๐ บาท 
(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน รวม ๑๗๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๗๒,๐๖๘,๐๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๗๗๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๗๒๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๐๕๓,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๗๗๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๙๘๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๗๙๔,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๗,๙๒๗,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๗,๙๒๗,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๒๓๕,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๐,๒๓๕,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘,๖๓๔,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๘,๖๓๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๕๙๔,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๕๙๔,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๗๕๖,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๗๕๖,๙๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๖๓๗,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๘,๖๓๗,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๒๐๔,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๒๐๔,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๒,๕๒๔,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๒,๕๒๔,๕๐๐ บาท 
(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ รวม ๑๕๑,๙๙๒,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๕๑,๙๙๒,๖๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๑๐๓,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๒,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๔๘๒,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๓,๒๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๐,๐๙๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๑๔๗,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๓,๔๒๘,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๓,๔๒๘,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๕๓๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๕๓๐,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๗,๒๓๓,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๗,๒๓๓,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๙,๓๔๔,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๙,๓๔๔,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๖,๙๔๙,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๖,๙๔๙,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๔,๘๕๙,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๔,๘๕๙,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๐๘๖,๖๐๐ บาท 
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  งานควบคุมอนามัย  ๓,๐๘๖,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๐,๒๑๑,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๐,๒๑๑,๐๐๐ บาท 
(๓๙) สํานักงานเขตบางกอกนอย รวม ๒๑๗,๔๔๕,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๑๗,๔๔๕,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๘๕๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๓,๘๘๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๕,๙๗๓,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๔๓๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๔๖๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๙๖๙,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๒,๒๘๕,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๘๒,๒๘๕,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๑,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๐,๑๓๔,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๐,๑๓๔,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๗,๑๔๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๑๔๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) 
   คลองวัดเจาอาม จากบริเวณเขื่อนเดิม 
   ถึงบริเวณถนนบางขุนนนท  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๕,๒๑๔,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๕,๒๑๔,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๑,๕๙๕,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๑,๕๙๕,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๕,๑๕๖,๖๐๐ บาท 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  งานควบคุมอนามัย  ๕,๑๕๖,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๓,๓๗๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๔๓,๓๗๖,๙๐๐ บาท 
(๔๐) สํานักงานเขตตลิ่งชัน รวม ๑๗๓,๘๘๐,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๗๓,๘๘๐,๕๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๕๙๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๖๔๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๙๕๐,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๓๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๑๕๗,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๒๐๕,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๔,๙๑๑,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๔๔,๙๑๑,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๑๙๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๑๙๕,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๓,๐๓๘,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๓,๐๓๘,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๘๓๕,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๘๓๕,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๑๐๗,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๑,๑๐๗,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๑,๙๐๔,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๑,๙๐๔,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๙๙๑,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๙๙๑,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๔๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท 
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(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ รวม ๒๐๐,๔๙๑,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๐๐,๔๙๑,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๙๒๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๓,๓๖๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๕๖๗,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๘๓๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๙๓๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๙๐๗,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๘,๔๕๘,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๘,๔๕๘,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๒๒๔,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๐,๒๔๔,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๐,๖๙๖,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๐,๖๙๖,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๗๕๘,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๗๕๘,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๐,๐๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๐,๐๑๘,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๙,๕๕๕,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๙,๕๕๕,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๔๕๘,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๔๕๘,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๑,๕๕๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๕๑,๕๕๒,๐๐๐ บาท 
(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม รวม ๑๘๔,๖๘๗,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๔,๖๘๗,๖๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๑,๓๙๕,๙๐๐ บาท 
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  ๑. งานปกครอง  ๗,๕๓๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๘๕๖,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๓๔๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๖๒๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๗๒๔,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๘,๕๘๖,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๔๘,๕๘๖,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๐๘๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๐๘๕,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๙,๗๐๖,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๙,๗๐๖,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๙๒๔,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๙๒๔,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๓๔๖,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๓๔๖,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๐๓๖,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๐๓๖,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๔,๙๗๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๔,๙๗๑,๓๐๐ บาท 
(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน รวม ๒๔๖,๒๒๙,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๔๖,๒๒๙,๘๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๕๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๐,๔๐๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๑๑๓,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๐๖๔,๗๐๐ บาท 
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  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๑๒๔,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๙๔๐,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๔,๕๒๑,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๔,๕๒๑,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๖๗๕,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๘,๖๗๕,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๕๔,๒๘๘,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๕๔,๒๘๘,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๗๑๓,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๗๑๓,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๗๘๙,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๗,๗๘๙,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๗,๒๘๓,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๗,๒๘๓,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๑๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๑๑๘,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๖,๒๕๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๖๖,๒๕๑,๙๐๐ บาท 
(๔๔) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ รวม ๑๗๒,๖๗๓,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๗๒,๖๗๓,๙๐๐บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๒๐๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๙,๑๔๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๐๕๕,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๓,๔๓๕,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๐,๗๓๐,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๗๐๔,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๙,๑๐๐,๓๐๐ บาท 
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  งานรักษาความสะอาด  ๕๙,๑๐๐,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๓๓๙,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๓๓๙,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๕,๕๖๗,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๕,๕๖๗,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๗๔,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๕๗๔,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๖๐๑,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๙,๖๐๑,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๖,๗๙๐,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๖,๗๙๐,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๒๗๖,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๒๗๖,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๗,๗๘๖,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๗,๗๘๖,๗๐๐ บาท 
(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง รวม ๑๙๔,๙๙๙,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๙๔,๙๙๙,๓๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๖๕๖,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๓๒๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๓๓๕,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๐,๕๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๘๒๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๗๖๗,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๗,๕๓๑,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๗,๕๓๑,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๐๒๔,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๙,๐๒๔,๖๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา  ๒๒,๐๕๐,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๒,๐๕๐,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๕๖๕,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๕๖๕,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๐,๐๐๘,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๐,๐๐๘,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๔,๓๐๕,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๔,๓๐๕,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๔๔๒,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๔๔๒,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๘,๘๒๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๘,๘๒๕,๓๐๐ บาท 
(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร รวม ๒๕๕,๓๓๑,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๕๕,๓๓๑,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๔๖๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๒๗๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๑๙๐,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๕,๒๔๔,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๑,๖๖๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๕๘๓,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๓,๔๐๐,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๑๑๓,๔๐๐,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๘๒๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๒,๘๒๖,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๒,๔๒๗,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๒,๔๒๗,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๐๐๗,๕๐๐ บาท 
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  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๐๐๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๑๖๓,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๑,๑๖๓,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๘๒๘,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๘๒๘,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๙๑๓,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๙๑๓,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๒,๐๕๑,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๒,๐๕๑,๒๐๐ บาท 
(๔๗) สํานักงานเขตลาดพราว รวม ๑๘๒,๖๕๓,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๒,๖๕๓,๕๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๓๑๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๑,๕๔๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๗๗๑,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๓๑๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๔๑๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๙๐๔,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๗,๕๙๖,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๗,๕๙๖,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๔๐๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๔๐๗,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๓,๑๕๑,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๓,๑๕๑,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๑๗๘,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๐,๑๗๘,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๐๒๒,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๗,๐๒๒,๔๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๗,๒๘๖,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๗,๒๘๖,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๐๖๔,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๐๖๔,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๙,๓๑๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๙,๓๑๒,๒๐๐ บาท 
(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุม รวม ๑๖๙,๖๕๐,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๖๙,๖๕๐,๑๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๐๗๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๙,๓๑๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๗๖๑,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๔,๓๑๐,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๑,๗๓๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๕๗๘,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๔,๕๒๙,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๔๔,๕๒๙,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๗๕๙,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๗๕๙,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๒๕,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๕๒๕,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๖,๘๙๗,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๖,๘๙๗,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๕,๙๗๙,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๕,๙๗๙,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๖๒,๒๐๐ บาท 
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  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๖๒,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๕,๖๖๓,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๕,๖๖๓,๘๐๐ บาท 
(๔๙) สํานักงานเขตสาทร รวม ๑๕๙,๑๑๗,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๕๙,๑๑๗,๓๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๑๑๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๖,๒๔๔,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๘๗๐,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๓,๓๔๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๐,๔๒๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๙๑๖,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๗,๖๔๓,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๗,๖๔๓,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๗๒๑,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๙,๗๒๑,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๓,๕๕๒,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๓,๕๕๒,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๐๓๓,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๐๓๓,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๑๔๑,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๑๔๑,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๔๒๕,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๘,๔๒๕,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๓๗๑,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๓๗๑,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖,๗๗๐,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๖,๗๗๐,๒๐๐ บาท 
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(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม รวม ๑๘๓,๔๔๔,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๓,๔๔๔,๓๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๙๐๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๐,๐๓๓,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๘๗๖,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๒๑๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๗๐๙,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๕๐๙,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๕,๑๔๓,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๕,๑๔๓,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๒๔๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๒๔๗,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘,๗๑๗,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๘,๗๑๗,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒๕,๘๕๕,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๕,๘๕๕,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๕,๒๔๘,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๕,๒๔๘,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๗๗๙,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๗๗๙,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๕๐๘,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๕๐๘,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๗,๘๑๖,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๗,๘๑๖,๗๐๐ บาท 
(๕๑) สํานักงานเขตบางซื่อ รวม ๑๘๘,๕๐๐,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๘,๕๐๐,๘๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๔,๖๑๖,๐๐๐ บาท 
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  ๑. งานปกครอง  ๑๙,๙๓๙,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๖๗๖,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๘๙๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๗๕๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๑๓๙,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๒,๕๔๑,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๗๒,๕๔๑,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๗๘๙,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๙,๗๘๙,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๐,๒๔๒,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๐,๒๔๒,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๘๐๔,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๘๐๔,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๔๕๒,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๔๕๒,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๔๗๓,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๔๗๓,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๘๗๖,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๘๗๖,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๖,๘๑๑,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๖,๘๑๑,๑๐๐ บาท 
(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี รวม ๑๖๙,๔๖๔,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๖๙,๔๖๔,๒๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๙๖๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๐,๖๙๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๕,๒๖๔,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๔,๐๒๙,๔๐๐ บาท 
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  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๐,๕๓๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๔๙๖,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๕,๘๐๓,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๗๕,๘๐๓,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๔๘๒,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๐,๔๘๒,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๗,๑๔๗,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๗,๑๔๗,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๒๓๐,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๒๓๐,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๓๓๐,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๓๓๐,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๕๑๙,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๘,๕๑๙,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๙๐๔,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๙๐๔,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๓,๐๕๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๓,๐๕๔,๗๐๐ บาท 
(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย รวม ๒๐๔,๘๙๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๐๔,๘๙๒,๐๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๑,๖๙๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๗,๙๒๑,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๗๗๘,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๔๘๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๐๓๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๐,๕๕๒,๕๐๐ บาท 
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  งานรักษาความสะอาด  ๙๐,๕๕๒,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๒๖๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๐,๒๖๙,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๔,๔๒๒,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๔,๔๒๒,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๑๔๒,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๑๔๒,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๓๐๖,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๙,๓๐๖,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๑,๕๐๒,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๑,๕๐๒,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๗๐,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๗๐,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๗,๗๓๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๑๗,๗๓๖,๓๐๐ บาท 
(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ รวม ๒๒๑,๖๖๖,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๒๑,๖๖๖,๖๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๙๑๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๙,๒๕๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๖๕๖,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๙๙๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๑๑๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๘๘๒,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๖,๐๔๐,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๖,๐๔๐,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๕๑๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๕๑๖,๐๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา  ๕๐,๐๔๔,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๕๐,๐๔๔,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๙๔๔,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๙๔๔,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๒๕๖,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๑,๒๕๖,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๙๖๘,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๙๖๘,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๖๑๘,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๖๑๘,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๗,๓๖๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๔๗,๓๖๘,๗๐๐ บาท 
(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด รวม ๑๘๕,๔๔๐,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๕,๔๔๐,๙๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๗๓๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๕๙๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๑๓๖,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๑๓๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๕๖๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๕๗๔,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๖,๓๒๒,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๖,๓๒๒,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๐๘๒,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๘,๐๘๒,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๓,๙๘๙,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๓,๙๘๙,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๐๕๐,๗๐๐ บาท 
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  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๔,๐๕๐,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๙๔๔,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๗,๙๔๔,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๑๗๕,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๑๗๕,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๐๒๓,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๐๒๓,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๒,๙๘๐,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๒,๙๘๐,๕๐๐ บาท 
(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง รวม ๒๑๔,๐๑๗,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๑๔,๐๑๗,๒๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๐๐๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๙,๒๒๑,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๗๘๖,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๔,๘๖๓,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๑,๕๑๓,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๓๔๙,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๗๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๘๙๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๘,๘๙๗,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๘,๕๗๙,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๘,๕๗๙,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๔๘๙,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๔๘๙,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๖๓๑,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๗,๖๓๑,๙๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๕๕๑,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๔,๕๕๑,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๔,๐๗๘,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๔,๐๗๘,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๐,๓๕๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๕๐,๓๕๔,๗๐๐ บาท 
(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง รวม ๑๙๒,๒๗๕,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๙๒,๒๗๕,๓๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๑,๕๐๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๗,๔๘๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๐๑๕,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๓๙๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๓๙๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๙๙๒,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๔,๔๑๒,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๘๔,๔๑๒,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๘๖๑,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๐,๘๖๑,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๕,๔๔๖,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๑๕,๔๔๖,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๓๔๕,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๓๔๕,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๖,๗๑๐,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๖,๗๑๐,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๖,๓๘๔,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๖,๓๘๔,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๘๘๙,๙๐๐ บาท 
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  งานควบคุมอนามัย  ๒,๘๘๙,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๗,๓๒๙,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๗,๓๒๙,๖๐๐ บาท 
(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง รวม ๑๙๖,๘๐๐,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๙๖,๘๐๐,๖๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๘๙๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๐,๓๖๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๕๓๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๒,๓๐๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๔๘๓,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๕,๐๐๕,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๕,๐๐๕,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๖๖๒,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๖๖๒,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๖,๗๖๖,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๖,๗๖๖,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๕๗,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๕๕๗,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๐,๕๖๓,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๐,๕๖๓,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๐,๖๓๗,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๐,๖๓๗,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๒๐๒,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๒๐๒,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา รวม ๑๗๓,๘๔๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๗๓,๘๔๕,๐๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๙,๗๒๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๖,๔๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๒๘๒,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๔,๐๑๖,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๑๑,๐๔๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๙๗๓,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๕,๘๘๔,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๕,๘๘๔,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๕๑๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๙,๕๑๙,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๓,๖๘๖,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๓,๖๘๖,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๐๗๓,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๐๗๓,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๕,๓๔๖,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๕,๓๔๖,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๑๙๙,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๘,๑๙๙,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๑๑,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๑๑,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๙,๖๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๙,๖๘๓,๗๐๐ บาท 
(๖๐) สํานักงานเขตบางแค รวม ๒๔๗,๖๘๔,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๔๗,๖๘๔,๐๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๔๔๘,๘๐๐ บาท 
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  ๑. งานปกครอง  ๑๖,๒๑๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๕,๒๓๓,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๔๐๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๙๘๗,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๔๑๗,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๗,๑๔๖,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๖๗,๑๔๖,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๖๓๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๙,๖๓๕,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๓,๒๔๙,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๓,๒๔๙,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๙๕๑,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๐,๙๕๑,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๐,๙๕๖,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๐,๙๕๖,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๕,๕๕๙,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๕,๕๕๙,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๔,๕๑๙,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๔,๕๑๙,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๒,๘๑๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๖๒,๘๑๑,๙๐๐ บาท 
(๖๑) สํานักงานเขตหลักส่ี รวม ๑๘๐,๔๑๖,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๘๐,๔๑๖,๓๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๐,๗๓๑,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๖,๗๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๙๕๖,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๙๗๗,๗๐๐ บาท 
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  ๑. งานบริหารการคลัง  ๙,๔๒๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๕๕๒,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๖,๔๖๒,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๖,๔๖๒,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๓๕๔,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๓๕๔,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๙,๒๘๙,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๙,๒๘๙,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๓๔๑,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๓๔๑,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๙๔๔,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๗,๙๔๔,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๒,๐๔๒,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๒,๐๔๒,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๒๙,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๒๙,๒๒๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๖,๕๔๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๖,๕๔๓,๙๐๐ บาท 
(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม รวม ๒๐๐,๑๔๖,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๐๐,๑๔๖,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๑๓๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๒,๑๙๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๙๔๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๐,๗๕๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๓๒๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๔๒๔,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๕,๒๑๐,๖๐๐ บาท 
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  งานรักษาความสะอาด  ๔๕,๒๑๐,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๑๐๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๑๐๙,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๕,๙๕๖,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๕,๙๕๖,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๓๕๑,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๓๕๑,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๖,๔๘๓,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๖,๔๘๓,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๔,๘๔๗,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๒๔,๘๔๗,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๐๖๒,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๐๖๒,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๔,๒๓๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๔๔,๒๓๕,๐๐๐ บาท 
(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว รวม ๑๔๕,๑๙๑,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๔๕,๑๙๑,๘๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๐,๘๙๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๗,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๖๖๙,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๐,๘๖๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๙๗๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๘๙๐,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๓๙,๖๐๗,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๓๙,๖๐๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๕,๐๘๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๕,๐๘๘,๖๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา  ๓๒,๒๕๔,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๒,๒๕๔,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๔๓๒,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๔๓๒,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๐๙๖,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๐๙๖,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๙๖๕,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๙๖๕,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๑๕๔,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๑๕๔,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๕,๘๓๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๑๕,๘๓๓,๖๐๐ บาท 
(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง รวม ๑๔๔,๕๖๔,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๔๔,๕๖๔,๕๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๔๗๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๑,๙๒๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๔,๕๔๖,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๐,๑๗๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๗๘๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๓๙๔,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๓๔,๗๕๒,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๓๔,๗๕๒,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๐๔๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๐๔๗,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๔,๔๓๒,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๔,๔๓๒,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๒๖๒,๙๐๐ บาท 
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  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๒๖๒,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๙๑๑,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๗,๙๑๑,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๐,๕๗๘,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๐,๕๗๘,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๑,๙๑๓,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๑,๙๑๓,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๔,๐๑๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๔,๐๑๑,๓๐๐ บาท 
(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง รวม ๑๕๐,๗๖๒,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๕๐,๗๖๒,๕๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๔๖๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๙,๖๗๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๗๙๒,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๙,๓๑๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๖,๔๐๘,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๙๑๐,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๔,๗๐๕,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๔,๗๐๕,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๒๗๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๗,๒๗๘,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๙,๐๑๕,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๙,๐๑๕,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๒๔๕,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๒๔๕,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๖๑๕,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๗,๖๑๕,๒๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๑,๗๖๕,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๑,๗๖๕,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๑๘๓,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๑๘๓,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙,๑๖๖,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๙,๑๖๖,๔๐๐ บาท 
(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา รวม ๑๙๐,๖๓๐,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๙๐,๖๓๐,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๑,๕๐๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๘,๓๗๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๑๒๙,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๔๐๖,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๙๕๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๔๔๙,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๓๗,๙๙๗,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๓๗,๙๙๗,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๘๗๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๘๗๘,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๐,๖๕๘,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๐,๖๕๘,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๙๕๑,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๙๕๑,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๗๗๗,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๗๗๗,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๕๔๗,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๕๔๗,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๑๙๑,๒๐๐ บาท 
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  งานควบคุมอนามัย  ๒,๑๙๑,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๐,๗๑๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๖๐,๗๑๕,๑๐๐ บาท 
(๖๗) สํานักงานเขตบางนา รวม ๑๖๖,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๖๖,๔๖๙,๙๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๑๐๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๐,๒๘๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๘๒๓,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๐,๕๗๗,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๓๑๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๓,๒๕๙,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๑,๔๙๓,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๑,๔๙๓,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๕๙๑,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๕๙๑,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๖,๕๐๙,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๖,๕๐๙,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๐๙๕,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๐๙๕,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๑๘๐,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๘,๑๘๐,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๑,๗๒๕,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๑๑,๗๒๕,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๔๕๙,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๔๕๙,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๙,๗๓๔,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๒๙,๗๓๔,๕๐๐ บาท 
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(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา รวม ๑๕๑,๘๘๕,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๕๑,๘๘๕,๗๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๔๙๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๑๒,๐๑๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๔๘๐,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๐,๓๖๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๐๓๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๓๒๒,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๓๙,๗๕๒,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๓๙,๗๕๒,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๘๘๑,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๘๘๑,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๐,๖๒๓,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๓๐,๖๒๓,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๗๓๕,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๗๓๕,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๕,๔๐๔,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๑๕,๔๐๔,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๗,๒๔๑,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๗,๒๔๑,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๓,๒๑๘,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๓,๒๑๘,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๘,๑๗๒,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๑๘,๑๗๒,๘๐๐  บาท 
(๖๙) สํานักงานเขตทุงครุ รวม ๑๕๙,๒๘๕,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๕๙,๒๘๕,๒๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๙๐๑,๓๐๐ บาท 
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  ๑. งานปกครอง  ๙,๖๙๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๒๐๑,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๐,๓๙๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๗,๕๐๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๘๘๖,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๖,๐๑๔,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๔๖,๐๑๔,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๓๕๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๓๕๐,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๓,๙๗๓,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๓,๙๗๓,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๓๔๒,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๓๔๒,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๖,๔๗๔,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๖,๔๗๔,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๙,๗๗๗,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๙,๗๗๗,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๑๓,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๑๓,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๖,๓๔๕,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๓๖,๓๔๕,๒๐๐ บาท 
(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน รวม ๑๕๖,๓๕๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๕๖,๓๕๒,๐๐๐  บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๐,๑๐๗,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง  ๖,๙๓๘,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน  ๓,๑๖๘,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑. งานบริหารการคลัง  ๘,๓๘๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๘๕๗,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๓,๑๙๙,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๔๓,๑๙๙,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๗๔๗,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๖,๗๔๗,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๓,๓๖๔,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา  ๒๓,๓๖๔,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๗๗๗,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๗๗๗,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๖,๖๘๑,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๖,๖๘๑,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๕,๒๙๙,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๕,๒๙๙,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๔๖,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๔๖,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๐,๑๘๙,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา  ๔๐,๑๘๙,๔๐๐ บาท 
ขอ ๕ งบประมาณรายจายการพาณิชยใหต้ังจายเปน  จํานวน  ๓๘๘,๖๐๔,๐๐๐  บาท  

ประกอบดวยรายจายประจํา  จํานวน  ๒๑๙,๘๘๔,๐๐๐  บาท  และรายจายพิเศษ  จํานวน  ๑๖๘,๗๒๐,๐๐๐  บาท  
จําแนก  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสถานธนานุบาล รวม ๒๑๗,๖๗๖,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา   ๙๗,๙๙๖,๐๐๐  บาท 
 ก. งบกลาง  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจายทั่วไป  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๙๐,๙๙๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล  ๙๐,๙๙๖,๐๐๐ บาท 
 รายจายพิเศษ  ๑๑๙,๖๘๐,๐๐๐  บาท 
 ก. งบกลาง  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจายทั่วไป  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๙๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล  ๙๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานตลาด รวม ๑๖๙,๕๑๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๒๐,๔๗๒,๐๐๐  บาท 
 ก. งบกลาง  ๖,๗๓๑,๗๐๐ บาท 
  ๑.  เงินสํารองจายทั่วไป  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร  ๓๗๓,๘๐๐ บาท 
  ๓. เงินชวยเหลือบุตร  ๓,๙๐๐ บาท 
  ๔. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ๓,๓๕๔,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๑๑๓,๗๔๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด  ๑๑๓,๗๔๐,๓๐๐ บาท 
 รายจายพิเศษ  ๔๙,๐๔๐,๐๐๐  บาท 
 ก. งบกลาง  ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจายทั่วไป  ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๒๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด  ๒๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยูอาศัยกรุงเทพมหานคร รวม ๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑,๔๑๖,๐๐๐  บาท 
 แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยูอาศัย  ๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท 
 



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๖ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ  ตามรายการ
และจํานวนเงินที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ขอ ๗ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เพ่ือใหหนวยงานตาง  ๆ   ไดมีงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๔๙  สําหรับใชเปนหลักในการจายเงินของกรุงเทพมหานคร   
จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 


