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ขอบัญญตัิกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุง เทพมหานคร   พ .ศ .   ๒๕๒๘   กรุง เทพมหานคร   โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุง เทพมหานครนี้ เรียกวา   “ขอบัญญัติกรุง เทพมหานคร   เรื่อง  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
เปนตนไป 

ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหต้ังเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
๔๖,๕๔๙,๓๔๘,๙๐๐  บาท  จําแนกเปนรายจายตามที่ระบุตอไปในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ขอ ๔ งบประมาณรายจายกรุงเทพมหานครใหต้ังจายเปน  จํานวน  ๔๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ประกอบดวยรายจายประจํา  จํานวน  ๔๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) งบกลาง รวม ๓,๖๖๓,๙๒๑,๒๐๐ บาท 
 ๑. เงินสํารองจายทั่วไป  ๙๓๑,๕๓๘,๕๐๐ บาท 
  ๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ๓๗๕,๗๘๗,๓๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีคาใชจายตาง ๆ  เกี่ยวกับน้ําทวม ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีคาใชจายเพื่อการพัฒนา 
   กรุงเทพมหานคร ๓๕๕,๗๕๑,๒๐๐ บาท 
 ๒. เงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง  ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. เงินบําเหน็จลูกจาง  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. เงินสํารองสําหรับเงินเดือนและคาจางที่กําหนดใหม ๑๐๐,๒๘๒,๗๐๐ บาท 
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 ๖. คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๗. เงินสํารองสําหรับคาสาธารณูปโภคและคาบํารุงรักษาอุปกรณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. เงินสํารองสําหรับคาซอมแซมยานพาหนะ   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. เงินสํารองคาใชจายในการพัฒนาเขต   ๗๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐. เงินสํารองสําหรับคางานสวนที่เพ่ิมตามสัญญาแบบปรับราคาได ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. คาใชจายโครงการตามพระราชดําริ    ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. คาใชจายในการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ  กทม.  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓. คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง    ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. เงินสํารองสําหรับคาใชจายดานการศึกษา   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕. เงินรางวัลประจําป    ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๖. คาใชจายในการปรับปรุงถนน  ตรอก  ซอย  และสิ่งกอสราง  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๗. คาใชจายในการประชาสัมพันธ    ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๘. เงินสําหรับโครงการเกษียณอายุราชการ 
  กอนกําหนดของกรุงเทพมหานคร    ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  รวม ๔๙๐,๘๙๐,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๙๐,๘๙๐,๓๐๐ บาท 
 ๑) แผนงานบริหารทั่วไป    ๔๙๐,๘๙๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๔๙๐,๘๙๐,๓๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   รวม ๖๑,๓๒๓,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๖๑,๓๒๓,๗๐๐ บาท 
 ๑) แผนงานบริหารทั่วไป    ๖๑,๓๒๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๖๑,๓๒๓,๗๐๐ บาท 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  รวม ๙๘,๕๗๔,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๙๘,๕๗๔,๔๐๐ บาท 
 ๑) แผนงานบริหารงานบุคคล    ๙๘,๕๗๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารงานบุคคล ๙๘,๕๗๔,๔๐๐ บาท 
(๕) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร   รวม ๗๘๙,๐๑๙,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๗๘๙,๐๑๙,๔๐๐ บาท 
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 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๑๔๔,๕๕๒,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไป ๑๔๔,๕๕๒,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    ๒๓,๕๑๔,๒๐๐ บาท 
  งานปกครองและทะเบียน  ๒๓,๕๑๔,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลัง   ๒๐,๗๑๐,๘๐๐ บาท 
  งานตรวจสอบภายใน  ๒๐,๗๑๐,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานบริหารงานบุคคล   ๗๕,๖๘๑,๒๐๐ บาท 
  งานการเจาหนาที่  ๗๕,๖๘๑,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร    ๕๒๔,๕๖๐,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาบุคลากรและองคการ  ๒๒๐,๕๙๗,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานกฎหมายและคดี  ๒๙,๓๘๔,๔๐๐ บาท 
  ๓. งานประชาสัมพันธ  ๑๖๕,๙๗๓,๔๐๐ บาท 
  ๔. งานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  ๖๔,๘๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานการตางประเทศ  ๔๓,๗๕๘,๘๐๐ บาท 
(๖) สํานักการแพทย   รวม ๓,๑๓๒,๖๓๗,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓,๑๓๒,๖๓๗,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป     ๕๐,๗๕๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสขุ ๕๐,๗๕๓,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการดานการแพทย  ๒,๙๔๔,๐๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลกลาง ๕๓๙,๙๕๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลตากสิน ๔๔๓,๖๘๓,๖๐๐ บาท 
  ๓. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ ๔๓๒,๓๙๙,๑๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางอาคารศูนยเวชศาสตร 
   การกีฬาและเวชศาสตรฟนฟู  หอพัก   
   พยาบาลพรอมที่จอดรถ   ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการกอสรางอาคารโภชนาการ   
   เวชภัณฑกลาง  ซักฟอก  พัสดุศูนยผูสูงอายุ 
   และศูนยเด็กเล็กนาอยูคูนมแม ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
   หลวงพอทวีศักดิ์  ชุตินธโร  อุทิศ ๘๓,๗๑๖,๙๐๐ บาท 
  ๘. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลหนองจอก ๙๒,๓๒๐,๙๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
   โรงพยาบาลหนองจอก  ระยะที่  ๒ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
   ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ๗๑,๕๘๑,๙๐๐ บาท 
  ๑๑. งานวิทยาลัยแพทยศาสตร 
   และวชิรพยาบาล ๑,๐๑๖,๕๗๗,๘๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลาง 
   วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
   และวชิรพยาบาล ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการการอนุรักษอาคารวชิรานุสรณ 
   (ตึกเหลือง)  วิทยาลัยแพทยศาสตร 
   กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
   ราชพิพัฒน ๙๔,๖๙๘,๕๐๐ บาท 
  ๑๕. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลสิรินธร ๑๔๒,๑๖๑,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย  ๑๓๗,๗๘๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานผลิตบุคลากร  วิทยาลัยพยาบาล 
   เกื้อการุณย ๗๗,๒๘๓,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคาร  ๖  ชั้น   
   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการณุย ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานวิชาการ ๓๒,๐๐๔,๑๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลผูปวยและ 
   จัดทํา  BMA  Health  Card  กรุงเทพมหานคร ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) สํานักอนามัย รวม ๒,๐๐๒,๓๑๐,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒,๐๐๒,๓๑๐,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๗๑,๐๓๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสขุ ๖๒,๑๗๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๕,๒๗๑,๗๐๐ บาท 
  ๓. งานบริหารการพยาบาล ๙๓,๕๙๐,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๘๕,๐๘๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ๕๑,๘๕๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานสุขาภิบาลอาหาร ๓๓,๒๓๒,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานอนามัย  ๑,๗๔๖,๑๙๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานเภสัชกรรม ๑๒๙,๘๗๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานสงเสริมสุขภาพ ๑๒๙,๙๔๗,๗๐๐ บาท 
  ๓. งานทันตสาธารณสุข ๑๒๙,๖๐๕,๕๐๐ บาท 
  ๔. งานควบคุมโรค ๑๕๖,๖๐๔,๓๐๐ บาท 
  ๕. งานควบคุมโรคสัตว ๘๑,๗๒๐,๔๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ 
   ทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๒๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด ๖๕,๗๗๖,๗๐๐ บาท 
  ๘. งานจัดบริการสาธารณสขุ ๙๑๖,๕๐๙,๒๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางอาคารศูนย ฯ  ๓๑   
   เอิบ - จิตร  ทังสุบุตร ๒๒,๙๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ 
   สาธารณสขุ  ๓  บางซื่อ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานควบคุมโรคเอดส ๑๒,๐๒๕,๕๐๐ บาท 
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  ๑๒. งานชันสูตรสาธารณสุข ๓๕,๑๕๕,๖๐๐ บาท 
  ๑๓. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข ๓๑,๖๙๖,๐๐๐ บาท 
(๘) สํานักการศึกษา รวม ๑,๗๒๐,๙๓๙,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑,๔๗๐,๙๓๙,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๗๖๖,๓๐๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการศึกษา ๖๔๑,๑๐๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม   
   สํานักงานเขตบางรัก ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนฉิมพลี  สํานักงานเขตตลิ่งชัน ๗,๖๖๗,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดยานนาวา  สํานักงานเขตสาทร ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานการเจาหนาที่ ๒๘,๙๑๔,๙๐๐ บาท 
  ๖. งานบริหารการคลัง ๕๑,๕๑๘,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ๔๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  โครงการคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา  ระยะที่  ๒ ๔๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๙๐๗,๓๓๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานยุทธศาสตรการศึกษา ๗๑๖,๓๘๘,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ๕๐,๘๕๙,๖๐๐ บาท 
  ๓. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา ๙๘,๘๘๓,๗๐๐ บาท 
  ๔. งานพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ๔๑,๒๐๒,๔๐๐ บาท 
(๙) สํานักการโยธา รวม ๓,๙๔๗,๓๒๖,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓,๙๔๗,๓๒๖,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑,๐๑๓,๐๐๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการโยธา 
   และระบบจราจร ๕๗,๗๗๓,๙๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการกอสรางอาคารศาลาวาการ 

   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๒) ๖๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๓) ๒๑๗,๔๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๔) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ๒๑,๖๒๑,๒๐๐ บาท 
  ๖. โครงการพัฒนาพื้นที่ปดลอม ๒๙,๕๔๗,๓๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงถนนราษฎรพัฒนา ๖๑,๒๕๗,๔๐๐ บาท 
  ๘. โครงการปรับปรุงถนนเคหะรมเกลา 
   สวนตอเนื่อง ๑๐,๒๖๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการโยธา  ๑,๘๙๙,๑๙๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานสํารวจออกแบบและกอสราง ๑๕๗,๗๘๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสรงประภา ๕๐,๔๐๕,๖๐๐ บาท 
  ๓. โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานคร 
   (เพ่ิมเติม) ๕๗,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนศรีนครินทร 
   จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนน 
   สุขุมวิท  ๑๐๓ ๔๙,๔๕๓,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางบอน  ๕ 
   จากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลอง 
   ภาษีเจริญฝงใต ๑๒๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 
   บางขุนเทียน - ชายทะเลชวงจากถนน 
   พระรามที่  ๒  ถึงสะพานขามคลอง 
   เชิงตาแพ ๒๕๔,๐๘๑,๙๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก   
   กลุม  A ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๘. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก   
   กลุม  B ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก   
   กลุม  C ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการกอสรางทางตางระดับถนน 
   พัฒนาการ - ถนนออนนุช ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการถนนพุทธมณฑลสาย  ๑   
   ชวงจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขต 
   กรุงเทพมหานคร ๒๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการถนนหทัยราษฎร   
   (สุวินทวงศ - สายไหม) ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการถนนไมตรีจิตรและ 
   ถนนคลองเกา ๑๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรามคําแหง 
   ถึงถนนศรีนครินทร   
   (ผานซอยรามคําแหง  ๒๔) ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางบอน  ๓   
   จากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญ 
   ฝงใต ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคูบอน   
   (ชวงที่  ๒)  จากจุดที่ปรับปรุงแลวถึงบริเวณ 
   ถนนหทัยราษฎร ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการกอสรางปรับปรุงซอย 
   เฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘  ชวงจากคลอง 
   โรงแถวถึงคลองตนตาลและจากแยกซอย 
   เฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘   
   ถึงวัดทุงเศรษฐี ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๘. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 
   พระยาสุเรนทร  ตอนที่  ๒  จากถนน 
   พระยาสุเรนทร  ตอนที่  ๑  (กม.๑+๒๐๐) 
   ถึงถนนคูบอน ๓๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางกระดี่ 
   ชวงจากถนนพระราม  ๒   
   ถึงคลองสนามชัย ๒๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสุขาภิบาล  ๒   
   ชวงจากถนนออนนุชถึงถนนวงแหวน 
   รอบนอก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. งานควบคุมอาคาร ๓๒,๘๖๘,๒๐๐ บาท 
  ๒๒. งานควบคุมการกอสราง ๔๔,๐๑๗,๒๐๐ บาท 
  ๒๓. งานวิเคราะหและวิจัย ๒๔,๗๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. งานสํารวจและแผนที่ท่ีดิน ๒๒,๕๐๔,๘๐๐ บาท 
  ๒๕. งานจัดกรรมสิทธิ์ ๓๒๙,๘๙๙,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร  ๑,๐๓๕,๑๒๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานกอสรางและบูรณะ ๙๒๙,๑๒๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดซอมและเสริมกําลังสะพาน 
   ขามคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทจากซอย  
   สุขุมวิท  ๘๑  ถึงซอยสุขุมวิท  ๑๐๓/๔ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) สํานักการระบายน้ํา รวม ๓,๖๑๓,๗๔๑,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓,๖๑๓,๗๔๑,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๔๑,๒๔๑,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการระบายน้ํา  ๔๑,๒๔๑,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา    ๖๗๕,๕๕๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบหลัก ๑๔๑,๑๖๒,๔๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลอง   
   แสนแสบและคลองลาดพราวลงสูแมน้ํา 
   เจาพระยา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา 
   เจาพระยา  และคลองบางกอกนอย   ๑๑๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 
   และระบบระบายน้ําตามโครงการแกมลิง 
   คลองมหาชัย - คลองสนามชัย ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาชวงจากทาน้ําราชวงศ 
   ถึงบอสูบน้ําและชวงจากวัดปทุมคงคา 
   ถึงศาลเจาโรงเกือก ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   บึงกุมตะวันออก ๙๓,๑๘๖,๕๐๐ บาท 
  ๗. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  และปองกัน 
   การกัดเซาะคลองพระโขนง  ชวงจากสถานี 
   สูบน้ําคลองพระโขนงถึงถนน 
   ทางรถไฟสายเกา ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   คลองจิกมิตรมหาดไทยตอนคลองจั่น ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางระบบ 
   ระบายน้ําคลองวัดตึก ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง 
   มหาสวัสดิ์บริเวณวัดปุรณาวาส  และบริเวณ 
   ปากคลองขุนศรีบุรีรักษ ๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา 
   เจาพระยาบริเวณชุมชนวัดภคินีนาถ ๑๑,๐๒๗,๐๐๐ บาท 
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  ๑๒. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา 

   เจาพระยาบริเวณโรงพยาบาลศิริราช 

   ถึงวัดระฆังโฆสิตาราม ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๓. โครงการสํารวจออกแบบและจัดทํา 

   แผนแมบทระบบระบายน้ําในพื้นที่เขต 

   ลาดพราวและบางสวนของเขตจตุจักร 

   และเขตบางเขน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๔. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา 

   เจาพระยาชวงจากบอสูบน้ํามังกร 

   ถึงทาน้ําสวัสดี ๙,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๕. โครงการกอสราง 

   ระบบระบายน้ําคลองระหัส ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๖. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง 

   บางกอกนอยบริเวณขางวัดใหมภาวนา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๗. งานสารสนเทศระบายน้ํา ๘๗,๙๘๗,๕๐๐ บาท 

 ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑,๙๑๙,๙๐๓,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานเครื่องจักรกล ๒๒๖,๐๒๕,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานระบบอาคารบังคับน้ํา ๕๖๑,๘๖๕,๘๐๐ บาท 

  ๓. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสวนกลาง 

   และโรงซอมบํารุง ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   ประตูระบายน้ําคลองยายลอม ๖,๐๗๒,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   ระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลองพระยา 

   ราชมนตรี ๑๒,๙๓๕,๐๐๐ บาท 

  ๖. งานระบบทอระบายน้ํา ๔๑๒,๑๗๕,๘๐๐ บาท 
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  ๗. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

   เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณสี่แยก 
   เกษตรศาสตร  ถนนพหลโยธิน ๒๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการปรับปรุงบอสูบน้ําบริเวณ 
   อนุสาวรียชัยสมรภูมิตอนลงคลองสามเสน ๕,๗๕๗,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําถนน 
   ราชปรารภ  (ฝงทิศตะวันออก)  จากถนน 
   นิคมมักกะสันถึงถนนเพชรบุรี ๕,๕๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา 
   ถนนราชวิถี  (ท้ังสองฝง)  จากอนุสาวรีย 
   ชัยสมรภูมิถึงคลองสามเสน ๖,๗๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานระบบคลอง ๓๙๙,๑๐๙,๕๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดทองคลอง)  และสถานีสูบน้ํา 
   ลํารางยายสุนจากถนนรัชดาภิเษก 
   ถึงคลองสามเสน ๕,๕๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  คลองเคล็ด  
   จากถนนออนนุชถึงคลองตาชาง ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง 
   และสมอยึดดานหลัง)  คลองราษฎรเจริญสุขจาก 
   จากบริเวณจุดปลอยน้ําทิ้งโรงบําบัดน้ําเสีย 
   หนองแขมถึงคลองมหาศร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน 
   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอย 
   รามคําแหง  ๒๙  ถึงบรเิวณวดัศรีบุญเรอืง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  คลองทวีวัฒนา 
   จากบริเวณคลองบางจากถึงบริเวณ 
   คลองบางขี้แกง ๔,๙๘๙,๐๐๐ บาท 
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  ๑๗. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเปนแบบ 
   ดาดทองคลอง  พรอมกอสรางสถานีสูบน้ํา 
   และวางทอสงน้ําคลองบางออนอยจาก 
   บริเวณถนนสุขุมวิทถึงบริเวณสถานี 
   สูบน้ําคลองบางออ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการกอสรางทางเดินและทางรถ  
   จักรยานริมคลองแสนแสบจากบริเวณ 
   ซอยรามคําแหง  ๒๙  ถึงบริเวณประตู 
   ระบายน้ําคลองตัน ๓๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจาก 
   ถนนพหลโยธินถึงบึงมักกะสัน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง) 
   คลองเจาคุณสิงหจากเขื่อนเดิมบริเวณ 
   โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนีย) 
   ถึงสถานีสูบน้ําตอนคลองแสนแสบ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  (สมอยึดดานหลัง) 
   คลองเปรมประชากรจากเขื่อนเดิม 
   บริเวณวัดเสมยีนนารีถึงคลองบางเขน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 
   และระบบระบายน้ําพ้ืนที่ปดลอมลําบึงขวาง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  (สมอยึดดานหลัง) 
   คลองหนองบอนจากคลอง 
   ประเวศบุรีรมยถึงบริเวณ 
   ถนนสุขุมวิท  ๗๗ ๖,๒๔๓,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา  ๙๗๗,๐๓๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา ๓๓๒,๒๘๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการ 
   บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ๖๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการ 
   บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม -  
   ทุงครุ ๗๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและอนุรักษ 
   สิ่งแวดลอมบางซื่อกรุงเทพมหานคร ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการ 
   บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ๑๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการ 
   บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ๓๙,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร 
   จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม - ทุงครุ 
   ระยะที่  ๒ ๓๐,๖๖๗,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร 
   จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี   
   ระยะที่  ๒ ๑๘,๑๖๗,๐๐๐ บาท 

(๑๑) สํานักการคลงั รวม ๒,๑๐๘,๘๙๔,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒,๑๐๘,๘๙๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๓๕,๘๐๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๓๕,๘๐๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑,๘๕๗,๕๖๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบัญชี ๑๖,๔๕๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานการเงิน ๒๖,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานรายได ๑๒๕,๔๑๓,๕๐๐ บาท 
  ๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สําหรับการจัดเก็บรายได 
   ของกรุงเทพมหานคร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานจัดเก็บคาธรรมเนียม 
   รถยนตและลอเลื่อน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. งานตรวจจาย ๑๗,๔๙๗,๕๐๐ บาท 
  ๗. งานเศรษฐกิจการคลัง ๕๗๗,๐๒๕,๔๐๐ บาท 
  ๘. โครงการกอสรางที่พักอาศัยเพ่ือขาราชการ 
   และลูกจางกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต 
   บางขุนเทียน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. งานบําเหน็จบํานาญ ๙๕๗,๓๙๙,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร  ๒๑๕,๕๒๐,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ๒๓,๕๒๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเชารถยนตใหกับ 
   กรุงเทพมหานคร ๘,๖๙๗,๘๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถบรรทุกขนาด  ๑  ตัน 
   ใหกับกรุงเทพมหานคร ๓,๕๔๔,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเชารถยนตใหกับกรุงเทพมหานคร 
   พรอมติดตั้งอุปกรณกาซธรรมชาติ  (NGV) 
   จํานวน  ๑๘๖  คัน ๗,๙๙๓,๖๐๐ บาท 
  ๕. งานบํารุงรักษาซอมยานพาหนะ 
   และเครื่องจักรกล ๑๗๑,๗๕๙,๐๐๐ บาท 

(๑๒) สํานักเทศกิจ รวม ๑๒๗,๓๓๕,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๒๗,๓๓๕,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๒๕,๓๘๒,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารท่ัวไปดานการรักษาความสะอาด ๒๕,๓๘๒,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร  ๑๖,๗๐๗,๕๐๐ บาท 
  งานศูนยวิทยุสื่อสารกรุงเทพมหานคร ๑๖,๗๐๗,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและสงเสรมิ  ๑๕,๓๐๘,๘๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน ๑๕,๓๐๘,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖๙,๙๓๗,๕๐๐ บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ ๖๙,๙๓๗,๕๐๐ บาท 
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(๑๓) สํานักการจราจรและขนสง รวม ๒,๓๓๒,๑๓๓,๖๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒,๓๓๒,๑๓๓,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๓๔,๒๖๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการโยธา 
  และระบบจราจร ๓๔,๒๖๐,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใชท่ีดินและระบบจราจร ๒,๒๙๗,๘๗๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการขนสง ๔๒๐,๗๔๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการระบบขนสงมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร ๑,๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบขนสง 
   มวลชนกรุงเทพมหานคร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรอง 
   (เรือ)  ในคลองแสนแสบ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานจัดระเบียบจราจร ๙,๒๘๖,๕๐๐ บาท 
  ๖. งานวิศวกรรมจราจร ๒๙๔,๑๒๑,๔๐๐ บาท 
  ๗. งานนโยบายและแผนงาน ๘๐,๕๓๒,๒๐๐ บาท 
  ๘. งานพัฒนาระบบจราจร ๑๖๓,๑๘๘,๖๐๐ บาท 

(๑๔) สํานักผังเมือง รวม ๑๖๑,๐๑๔,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๖๑,๐๑๔,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๒๒,๘๔๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการโยธา 
   และระบบจราจร ๒๒,๓๔๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการศูนยนิทรรศการเมือง 
   กรุงเทพมหานคร ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใชท่ีดินและระบบจราจร  ๑๓๘,๑๗๓,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานผังเมือง ๑๐๕,๓๓๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงฟนฟูยานคลองผดุง -  
   กรุงเกษม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓. งานนโยบายและแผนงาน ๑๔,๘๓๗,๖๐๐ บาท 
(๑๕) สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๕๐๗,๔๒๕,๖๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๕๐๗,๔๒๕,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๔,๖๕๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๔,๖๕๗,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๐๒,๗๖๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการและแผนงาน ๒๔,๐๙๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางสถานีดับเพลิง ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๓๕,๓๓๔,๗๐๐ บาท 
  ๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการทํางานสํานักปองกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ๓๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานปฏิบัติการดับเพลิง ๑๒,๐๓๗,๐๐๐ บาท 

(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม ๗๒,๖๖๖,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๗๒,๖๖๖,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๒๐,๑๖๑,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๒๐,๑๖๑,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๕๒,๕๐๔,๘๐๐ บาท 
  งานงบประมาณ ๕๒,๕๐๔,๘๐๐ บาท 

(๑๗) สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล รวม ๓๓๓,๖๗๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๓๓,๖๗๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๙,๓๕๘,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๑๙,๓๕๘,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร  ๒๘๔,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ๔๒,๐๙๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร ๑๘๑,๐๔๒,๓๐๐ บาท 
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  ๓. งานบริการระบบคอมพิวเตอร ๑๔,๔๖๓,๓๐๐ บาท 
  ๔. งานยุทธศาสตรบริหารจัดการ ๗,๕๓๔,๙๐๐ บาท 
  ๕. งานยุทธศาสตรเศรษฐกิจ   
   การเงินและการคลัง ๕,๙๐๙,๕๐๐ บาท 
  ๖. งานยุทธศาสตรสาธารณสุข 
   และสิ่งแวดลอม ๒๓,๑๑๑,๕๐๐ บาท 
  ๗. งานยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๔,๙๘๓,๙๐๐ บาท 
  ๘. งานยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยและสังคม ๔,๙๓๗,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใชท่ีดินและระบบจราจร  ๓๐,๒๔๑,๙๐๐ บาท 
  งานสารสนเทศภูมิศาสตร ๓๐,๒๔๑,๙๐๐ บาท 

(๑๘) สํานักสิ่งแวดลอม รวม ๓,๖๘๕,๒๒๔,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓,๖๘๕,๒๒๔,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๕๕,๘๐๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการรักษาความสะอาด ๕๕,๘๐๐,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและสงเสรมิ  ๒๔,๖๐๔,๒๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน ๒๔,๖๐๔,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๒,๕๘๐,๓๘๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๕  ตัน ๙๗,๔๗๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๒ ๘๔,๗๙๑,๖๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๒  ตัน ๕๓,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก 
   ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด  ๘  ลบ.ม. ๕๒,๐๕๐,๓๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดถนน 
   และสิ่งกอสรางพื้นที่  ๑  (กลุมเจาพระยา) ๑๓,๘๕๘,๑๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย 
   รวมรถบริเวณสถานีขนถายมูลฝอยทาแรง ๑๒๕,๙๐๙,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุนเพื่อทํา 
   ความสะอาดถนน  ตรอก  ซอยในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร ๔๘,๔๑๐,๔๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยเพ่ือเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยบนถนน 
   สายหลักและสายรอง ๓๖,๖๔๗,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน 
   กําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม  ระยะที่  ๓ ๒๕,๗๑๔,๕๐๐ บาท 
  ๑๐. งานกําจัดมูลฝอย ๑๔๗,๗๘๐,๑๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจางเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน 
   พรอมเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย 
   ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วันที่โรงงานกําจัดมูลฝอย 
   ออนนุช ๑๐๘,๕๒๕,๕๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย 
   อันตราย ๔๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบ 
   อยางถูกสุขลักษณะโดยอัดและหอมูลฝอย 
   ดวยแผนพลาสติก  (WRAPPING) ๓๔๔,๗๐๑,๓๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก 
   สถานีขนถายมูลฝอยทาแรง  เขตบางเขน 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูก 
   สุขลักษณะ(แบบใหม)  ระยะที่  ๒ ๒๖๔,๔๒๕,๒๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย  
   จากโรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขม 
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   และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูก 
   สุขลักษณะ  (แบบใหม)  ระยะที่  ๒ ๓๕๕,๔๖๒,๘๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางอาคารที่พักอาศัยของสํานัก  
   รักษาความสะอาดบริเวณโรงงานกําจัด 
   มูลฝอยออนนุชและหนองแขม ๑๔๓,๘๕๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัด 
   มูลฝอยติดเชื้อระยะที่  ๒ ๒๑,๕๗๙,๔๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหม 
   ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและนําไป 
   ทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 
   พรอมติดตั้งที่สถานีขนถายมูลฝอย 
   (ระบบใหม)  ศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม ๓๗,๔๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการจัดซื้อระบบกําจัดมลูฝอยติดเชื้อ 
   ดวยไอน้ําขนาดไมตํ่ากวา  ๒๐  ตัน/วัน   
   พรอมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ 
   ท่ีศูนยกําจัดมูลฝอยออนนชุ ๑๕,๒๖๕,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการปรับปรุงถนนภายในศูนยกําจัด 
   มูลฝอยหนองแขมจากโรงฆาสัตว 
   ถึงลานลางรถเก็บขนมูลฝอย ๕,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. งานจัดการขยะ   
   ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ๔๔๘,๓๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓ ๖๑,๓๐๔,๑๐๐ บาท 
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  ๒๗. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒ ๒๖,๐๔๔,๒๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบกระบะเททาย  ขนาด  ๖  ตัน ๕๖,๗๖๓,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการปรับปรุงโรงงานกําจัดไขมัน 
   และแปรรูปไขมันพรอมอุปกรณจัดเก็บไขมัน 
   บริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุช 
   และหนองแขม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบเปดขาง   
   ขนาด  ๑.๕  ตัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑,๐๒๔,๔๓๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารสวนสาธารณะ ๘๗๓,๖๘๘,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเชารถบรรทุกน้ํา 
   อเนกประสงค ๖๐,๖๒๗,๙๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค   
   ระยะที่  ๒ ๔๖,๖๔๑,๖๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางสวนสาธารณะในพื้นที่บริเวณ 
   ทะเลสาบคลองจั่น  (บึงลําพังพวย)   
   เขตบึงกุม ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางอุทยานสวนจตุจักร ๑๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ๒๒,๔๓๖,๗๐๐ บาท 

(๑๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการทองเที่ยว รวม ๙๕๓,๑๓๓,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๙๕๓,๑๓๓,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๓๓,๖๗๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๓๓,๖๗๙,๓๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริการสังคม  ๕๒๖,๘๑๘,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานหองสมุดประชาชน ๘๒,๘๗๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางหองสมุดเพื่อการเรียนรู 
   คลองสามวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานศูนยเยาวชน ๑๙๕,๘๔๘,๑๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางศูนยเยาวชน  ๒  เขต ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางศูนยเยาวชนคลองสามวา ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางปรับปรุงศักยภาพ 
   ศูนยเยาวชนลุมพินี ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานนันทนาการ ๗,๔๙๖,๒๐๐ บาท 
  ๗. งานนโยบายและแผนงาน ๘,๕๒๙,๘๐๐ บาท 
  ๘. งานศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
   (ไทย - ญี่ปุน) ๖๔,๓๐๘,๑๐๐ บาท 
  ๙. งานการสังคีต ๓๒,๖๖๑,๒๐๐ บาท 
  ๑๐. งานวัฒนธรรม ๑๑๐,๖๙๙,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานการทองเที่ยว  ๓๗,๖๔๗,๖๐๐ บาท 
  งานการทองเที่ยว ๓๗,๖๔๗,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา  ๓๕๔,๙๘๗,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการกีฬา ๓๕๑,๔๘๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
   กายภาพศูนยกีฬาบางบอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
   ศูนยกีฬารามอินทรา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม รวม ๔๔๗,๙๑๙,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๔๗,๙๑๙,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๘,๕๘๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๑๘,๕๘๐,๔๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริการสังคม  ๑๑๒,๐๗๘,๘๐๐ บาท 

  งานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม ๑๑๒,๐๗๘,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๓๕,๗๘๑,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานพัฒนาชุมชน ๑๒๖,๙๔๓,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานนโยบายและแผนงาน ๘,๘๓๗,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานสงเสริมอาชีพ  ๑๘๑,๔๗๘,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานสงเสริมอาชีพ ๔๗,๑๐๗,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานสงเสริมอาชีพการเกษตร ๑๗,๘๘๙,๙๐๐ บาท 

  ๓. งานการศึกษาอาชีพ ๑๑๓,๓๘๑,๑๐๐ บาท 

  ๔. โครงการกอสรางอาคารโรงเรียนฝกอาชีพ 

   กรุงเทพมหานคร  (บอนไก) ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร รวม ๓๓๗,๗๓๔,๑๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๓๗,๗๓๔,๑๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงาน 

  ปกครองและทะเบียน  ๒๔,๒๕๑,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๘,๔๒๗,๙๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๕,๘๒๓,๗๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๓๑,๓๖๒,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๖,๗๔๒,๙๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๖๑๙,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๕๘,๐๕๒,๕๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๑๕๘,๐๕๒,๕๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๓๕,๑๒๕,๒๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๓๕,๑๒๕,๒๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา  ๙,๓๘๐,๓๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๙,๓๘๐,๓๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 

  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๖๔๑,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๖๔๑,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๖,๙๙๗,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๖,๙๙๗,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๘,๔๓๐,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๔๓๐,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๒,๐๐๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๒,๐๐๗,๔๐๐ บาท 
(๒๒) สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย รวม ๒๐๕,๓๒๐,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๐๕,๓๒๐,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน    ๒๐,๗๔๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๓๒๑,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๔๒๒,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๒,๙๘๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๗๖๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๒๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๖,๔๘๖,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๖,๔๘๖,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๗,๖๘๑,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๖๘๑,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๔,๑๑๓,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๔,๑๑๓,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๗๖๒,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๗๖๒,๖๐๐ บาท 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๕๗๙,๙๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๕๗๙,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๙,๒๘๗,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๒๘๗,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๖,๓๘๓,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๓๘๓,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๔,๒๙๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๔,๒๙๗,๐๐๐ บาท 
(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ รวม ๑๗๖,๘๘๔,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๗๖,๘๘๔,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหาร 
  งานปกครองและทะเบียน  ๒๘,๐๖๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๓,๗๑๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๓๔๙,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๓,๘๗๐,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๘๖๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๔,๕๔๘,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๔,๕๔๘,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๕๒๐,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๕๒๐,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๓,๕๘๖,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๓,๕๘๖,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหานํ้าทวม  ๓,๙๖๕,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๙๖๕,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๕,๕๑๔,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๕,๕๑๔,๕๐๐ บาท 



 หนา   ๒๖ 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๔๔๘,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๘,๔๔๘,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๐๙๙,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๐๙๙,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๑,๒๖๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑,๒๖๓,๒๐๐ บาท 
(๒๔) สํานักงานเขตบางรัก รวม ๒๐๐,๕๘๘,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๐๐,๕๘๘,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๙๒๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๐๐๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๙๒๑,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๓,๖๐๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๗๕๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๘๔๙,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๑,๐๐๖,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๑,๐๐๖,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๑,๓๒๗,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑,๓๒๗,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๖๒๖,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๖๒๖,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๑๒๐,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๘,๑๒๐,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๙,๐๒๖,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๙,๐๒๖,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๒๗ 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๐๐๑,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๐๐๑,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๔,๘๙๕,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๔,๘๙๕,๘๐๐ บาท 
(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน รวม ๓๑๐,๖๘๙,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๑๐,๖๘๙,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๑๐๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๒๔๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๘๖๓,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๓,๖๔๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๖๗๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๙๖๙,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๕,๖๙๕,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๕,๖๙๕,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๔๔๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๔๔๙,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๕,๖๕๕,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๕,๖๕๕,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๖๔๖,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๖๔๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๘,๓๙๕,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๘,๓๙๕,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๔๐,๐๖๘,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๐,๐๖๘,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๐๗๗,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๐๗๗,๔๐๐ บาท 



 หนา   ๒๘ 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๗,๙๔๘,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๗,๙๔๘,๕๐๐ บาท 
(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา รวม ๒๙๑,๖๕๑,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๙๑,๖๕๑,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๐๗๗,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๕๗๗,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๔,๒๑๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๙๔๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๗๙,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๓,๘๐๙,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๓,๘๐๙,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๑๕๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๑๕๓,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๓,๐๕๙,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๐๕๙,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๗,๔๑๒,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒๗,๔๑๒,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๓,๐๑๔,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๓,๐๑๔,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๗,๘๓๖,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๗,๘๓๖,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๓๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๓๑๘,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๐,๗๔๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๐,๗๔๙,๑๐๐ บาท 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต รวม ๓๓๑,๓๔๒,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๓๑,๓๔๒,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๑๔๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๓,๕๑๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๓๓,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๔๐,๒๑๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๖,๘๐๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๑๖,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๙,๑๘๖,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๙,๑๘๖,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๙,๔๒๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๔๒๗,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๗,๒๑๙,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๗,๒๑๙,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๔๐๓,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๔๐๓,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๔,๑๕๐,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๑๕๐,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๐,๓๒๐,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๐,๓๒๐,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๗,๗๕๓,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๗,๗๕๓,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๗,๕๑๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๗,๕๑๖,๐๐๐ บาท 
(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท รวม ๒๖๗,๖๑๐,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๗,๖๑๐,๒๐๐ บาท 
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 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๘,๘๐๐,๔๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๓,๒๐๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๕๙๓,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๓๐,๒๘๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๖,๖๙๖,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๕๘๕,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๐,๓๒๓,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๐,๓๒๓,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๔,๕๐๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๕๐๓,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๗,๒๐๖,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๗,๒๐๖,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๖๙๙,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๖๙๙,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๔,๗๖๑,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๗๖๑,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๒,๒๓๙,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๒,๒๓๙,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๗,๑๐๗,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๗,๑๐๗,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๓,๖๘๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๓,๖๘๖,๘๐๐ บาท 
(๒๙) สํานักงานเขตหวยขวาง รวม ๒๖๖,๙๕๔,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๖,๙๕๔,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๗๙๖,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๗๙๑,๗๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๘,๖๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๔,๘๘๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๗๓,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๔,๒๔๒,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๔,๒๔๒,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๑๒๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๑๒๘,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๘,๓๙๓,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๘,๓๙๓,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๑๙๗,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๑๙๗,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๒๔๓,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๒๔๓,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๗,๕๖๖,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๗,๕๖๖,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๘๒๐,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๘๒๐,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท 
(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง รวม ๒๖๐,๗๙๒,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๐,๗๙๒,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๔,๐๕๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๘,๐๔๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๐๐๙,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๗,๙๙๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๖๖๐,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๓๘,๙๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๕,๖๒๙,๐๐๐บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๕,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๕๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๕๘๓,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๕๐,๓๐๙,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๐,๓๐๙,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๙,๗๗๕,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๙,๗๗๕,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๙๐๕,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๙๐๕,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๖,๕๘๑,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๖,๕๘๑,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๗,๖๒๗,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๗,๖๒๗,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๘,๓๒๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๘,๓๒๘,๓๐๐ บาท 
(๓๑) สํานักงานเขตบางกะป รวม ๓๗๘,๖๑๙,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๗๘,๖๑๙,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๙๐๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๕๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๓๔๒,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๘,๓๕๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๔๒๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๙๒๖,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๐,๑๕๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๐,๑๕๙,๑๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๖๗๐,๘๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๖๗๐,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘๐,๒๗๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๓,๗๗๒,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําซอย 
   รามคําแหง  ๖๐  (หมูบานสวนสน)  จากปอมยาม 
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยรามคําแหง  ๖๘   
   (หมูบานกิตตินิเวศน)  จากปอมยาม 
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงซอยรามคําแหง  ๒๔  แยก  ๒๘    
   (เสรี  ๔)  จากซอยรามคําแหง  ๒๔  ถึงสุดระยะ 
   ท่ีกําหนด ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงซอยรามคําแหง  ๑๖   
   ชวงปลายจากซอยรามคําแหง  ๑๖   
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงซอยลาดพราว  ๑๐๗  แยก  ๗   
   จากหมูบานดีสมโชคถึงคลองยายเผื่อน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๐,๐๓๑,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๐๓๑,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๒๐,๒๗๒,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารงุรักษาตนไม ๒๐,๒๗๒,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๙,๖๒๐,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๙,๖๒๐,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๔๓๗,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๔๓๗,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๒,๘๙๖,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๒,๘๙๖,๒๐๐ บาท 
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(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน รวม ๔๘๗,๕๐๔,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๘๗,๕๐๔,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๕๓,๘๙๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๔๖,๙๕๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๙๓๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๔,๖๔๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๓๖๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๘,๓๕๐,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๘,๓๕๐,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๒๑๓,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๒๑๓,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๔๕,๗๒๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๑๐๘,๒๒๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ 
   สาธารณสขุ  ๖๙  บางเขน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน  ๔๘ 
   (ชวงตนซอยถึงซอยรามอนิทรา  ๒๓) ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๑๕๑,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๑๕๑,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๓,๗๐๙,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๓,๗๐๙,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๔,๖๓๐,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๔,๖๓๐,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๖,๗๑๕,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๗๑๕,๘๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๓,๐๙๓,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการศึกษา ๘๘,๔๑๖,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ๔,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี รวม ๔๐๑,๙๕๕,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๐๑,๙๕๕,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๑๒๐,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๖๖๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๔๕๑,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๓,๙๑๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๑๖๑,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๕๐,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๗๒๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๗๒๗,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๕๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๐,๐๒๕,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒๐,๐๒๕,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๒๑,๙๐๒,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๒๑,๙๐๒,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๖๙,๐๖๕,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๖๑,๐๖๕,๒๐๐ บาท 
  โครงการกอสรางศูนยเยาวชนมีนบุรี ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม ๔,๖๑๖,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๖๑๖,๓๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๐๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท 
(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง รวม ๔๓๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๓๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๘,๐๖๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๓,๘๖๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๑๙๕,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๒,๓๕๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๒๒๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๑๒๑,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๔,๔๗๖,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๔,๔๗๖,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๗๒๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๗๒๖,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๗๒,๔๘๓,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗๒,๔๘๓,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๐,๖๒๒,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒๐,๖๒๒,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๒๒,๙๓๙,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๒๒,๙๓๙,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๔๐,๙๔๙,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๐,๙๔๙,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๓,๙๘๓,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๙๘๓,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๒๓,๒๕๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๒๓,๒๕๖,๕๐๐ บาท 
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(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก รวม ๓๘๑,๙๗๓,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๘๑,๙๗๓,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๐๑๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๘๒๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๑๘๖,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๒,๓๗๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๐๑๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๕๔,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๖,๙๕๘,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๖,๙๕๘,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๙๐๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๙๐๒,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘๙,๕๐๔,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๘๙,๕๐๔,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๒๖๘,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๒๖๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๘,๑๖๕,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๘,๑๖๕,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๔๔,๔๗๑,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๔,๔๗๑,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๗๘๙,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๘๙,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๐๙,๕๒๗,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๙,๕๒๗,๕๐๐ บาท 
(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี รวม ๓๐๗,๙๑๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๐๗,๙๑๘,๐๐๐ บาท 
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 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๒,๕๘๔,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๕,๘๕๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๗๒๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๘,๘๘๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๗๘,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๙,๗๒๓,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๙,๗๒๓,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๔๙๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๔๙๘,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๐,๒๘๓,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๐,๒๘๓,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๘,๗๘๖,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๘,๗๘๖,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๓,๓๒๓,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๓,๓๒๓,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๒,๐๕๑,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๒,๐๕๑,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๘,๕๕๔,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๕๕๔,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๘,๒๒๓,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๘,๒๒๓,๔๐๐ บาท 
(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน รวม ๒๖๗,๓๑๖,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๗,๓๑๖,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๕๓๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๙,๓๓๖,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๐๐,๕๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๗,๕๔๐,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๔,๐๔๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๙๔,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๐,๔๕๐,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๐,๔๕๐,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๔,๔๔๕,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๔๔๕,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๗,๓๘๑,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๗,๓๘๑,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๙๕๔,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๙๕๔,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๓๖๗,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๓๖๗,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๔๔๒,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๔๔๒,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๕๘๙,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๕๘๙,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๓,๖๐๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๓,๖๐๗,๒๐๐ บาท 
(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ รวม ๒๒๖,๐๓๙,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๒๖,๐๓๙,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๐๗๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๓๔๒,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๗๓๕,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๒,๑๙๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๙๙๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๑๙๔,๖๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๕,๘๗๓,๔๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๖๕,๘๗๓,๔๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๔๔๕,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๔๔๕,๓๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา  ๑๖,๕๗๖,๒๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๑๖,๕๗๖,๒๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓๐,๔๙๐,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานการระบายน้ํา 

   และแกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๐๙๔,๕๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล. 

   คลองหลังวัดราชสิทธาราม ๑๒,๘๐๖,๔๐๐ บาท 

  ๓. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล. 

   คลองวัดอรุณ ๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๖๖๔,๓๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๖๖๔,๓๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๗๗๓,๘๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๗๗๓,๘๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๔๘๑,๘๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๕,๔๘๑,๘๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๒,๔๖๑,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๓๒,๔๖๑,๕๐๐ บาท 

(๓๙)  สํานักงานเขตบางกอกนอย รวม ๓๑๓,๒๓๙,๘๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๑๓,๒๓๙,๘๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๐๐๘,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๒,๘๔๗,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๖,๑๖๐,๖๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๖,๓๙๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๒,๖๖๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๒๙,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๑,๑๙๗,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๑,๑๙๗,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๔๘๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๔๘๘,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๓,๓๖๐,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๓๖๐,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๔,๘๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๘๑๘,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๘๒๐,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๗,๘๒๐,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๔,๙๗๓,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๔,๙๗๓,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๐๔๒,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๔๒,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๕,๑๓๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๖๐,๔๖๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดยางสุทธาราม ๔,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
(๔๐) สํานักงานเขตตลิ่งชัน รวม ๒๖๗,๗๘๗,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๗,๗๘๗,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๖๘๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๖๙๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๙๘๗,๖๐๐ บาท 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๓,๔๗๙,๐๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๔๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๙๘๓,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๔,๐๐๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๔,๐๐๙,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๔๗๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๔๗๙,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๔,๘๓๕,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๔,๘๓๕,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๓๕๘,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๓๕๘,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๕,๕๕๖,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๕,๕๕๖,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๙,๐๒๒,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๙,๐๒๒,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๗๔๔,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๗๔๔,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๙,๖๑๖,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๙,๖๑๖,๑๐๐ บาท 
(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ รวม ๓๑๒,๓๕๔,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๑๒,๓๕๔,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๐๕๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๓,๘๘๗,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๑๖๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๗,๗๕๓,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๑๐๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๖๕๑,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๒,๑๙๐,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๒,๑๙๐,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๘๑๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๘๑๙,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๒,๐๖๕,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๒,๐๖๕,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๐,๙๔๔,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒๐,๙๔๔,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๙๕๗,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๙๕๗,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๐,๘๙๔,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๐,๘๙๔,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๖,๕๓๓,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๕๓๓,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๕,๑๔๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๙๐,๔๖๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดทองศาลางาม ๔,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม รวม ๓๕๒,๘๘๘,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๕๒,๘๘๘,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๘,๘๑๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๓,๔๒๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๓๙๒,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๕,๑๒๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๗๐๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๑๘,๗๐๐ บาท 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๖๓๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๖๓๓,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘๙,๙๗๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๖๖,๓๗๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนน 
   เลียบคลองภาษีเจริญ 
   ฝงใตจากถนนบางบอน  ๓   
   ถึงถนนบางบอน  ๕ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม  ๑๑๖   
   ตอจากของเดิม ๑๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๙๒๓,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๙๒๓,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๒๐,๓๘๐,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๒๐,๓๘๐,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๕,๔๓๘,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๕,๘๓๘,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๙,๗๘๗,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๙,๗๘๗,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๖,๙๕๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๖,๙๕๖,๕๐๐ บาท 
(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน รวม ๔๓๔,๑๗๑,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๓๔,๑๗๑,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๘,๐๙๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๒,๘๗๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๒๕,๓๐๐ บาท 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๑,๑๓๖,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๑๐๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๐๓๔,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๙,๘๐๗,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๙,๘๐๗,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๔๕๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๔๕๗,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘๘,๖๔๒,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๘๘,๖๔๒,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๕,๓๒๐,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๕,๓๒๐,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๓,๖๘๗,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๓,๖๘๗,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๘,๔๗๕,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๔๗๕,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๑๕,๓๒๒,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑๕,๓๒๒,๗๐๐ บาท 
(๔๔) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ รวม ๒๘๓,๒๕๒,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๘๓,๒๕๒,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๒๒๗,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๓๔๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๓,๘๗๙,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๗,๐๒๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๓,๕๗๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๔๕,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๐,๗๓๘,๔๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๗๐,๗๓๘,๔๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๘๕๐,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๘๕๐,๕๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา  ๔๗,๖๙๖,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา ๑๗,๗๕๕,๑๐๐ บาท 

  ๒. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์  ๓๐   

   จากบานเลขที่  ๓๔/๕  ถึงคลองตาเทียบ ๒๑,๒๔๑,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์  ๓๐ 

   แยก  ๑๐  และซอยแยกจาก 

   ซอยสุขสวัสดิ์  ๓๐  ถึงสุดพ้ืนที่ 

   เขตราษฎรบูรณะ ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 

   และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๖,๙๑๔,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานการระบายน้ํา 

   และแกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๔๑๔,๕๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง) 

   คลองวัดกลางซอยสุขสวัสดิ์  ๒๙   

   จากบานเลขที่    ๒๖๑/๗   

   ถึงบานเลขที่  ๕๘๐/๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๗๘๖,๓๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๗๘๖,๓๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๑,๑๙๖,๔๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๒๑,๑๙๖,๔๐๐ บาท 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๐๓๖,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๓๖,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๗,๗๘๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๕๕,๓๖๔,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารบานพักครู 
   แบบแฟลต  ๔  ชั้นโรงเรียนวัดแจงรอน ๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท 
(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง รวม ๓๕๕,๖๘๓,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๕๕,๖๘๓,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๖๙๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๔,๐๐๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๘๗,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๔,๙๑๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๐๕๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๘๕๘,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๘,๖๐๕,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๘,๖๐๕,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๘๕๐,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๘๕๐,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๗๔,๘๒๖,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗๔,๘๒๖,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๖,๐๒๔,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๖,๐๒๔,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๙,๗๓๖,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๙,๗๓๖,๖๐๐ บาท 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๐๐๖,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๐๖,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๘,๖๙๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๘,๖๙๗,๑๐๐ บาท 
(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร รวม ๔๖๐,๙๓๑,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๖๐,๙๓๑,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๔,๙๘๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๖๑๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๓๖๒,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๔๑,๘๐๕,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๖,๙๑๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๘๘๘,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๖๒,๙๔๔,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๖๒,๙๔๔,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๖,๖๕๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๖๕๙,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๖๓,๗๙๘,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๖๓,๗๙๘,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๘๗๒,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๘๗๒,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๖,๙๐๔,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๖,๙๐๔,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๕,๗๕๗,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๕,๗๕๗,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๑๒,๓๓๗,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๒,๓๓๗,๘๐๐ บาท 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๗๓,๘๗๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๓,๘๗๒,๐๐๐ บาท 
(๔๗) สํานักงานเขตลาดพราว รวม ๓๐๓,๓๘๐,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๐๓,๓๘๐,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๓๐๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๒,๐๐๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๓๐๓,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๘,๐๐๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๔,๒๗๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๒๙,๕๐๐ บาท 
. ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๔,๘๘๑,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๔,๘๘๑,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๓๐๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๓๐๑,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๕๖,๑๙๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๙,๑๐๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
   ซอยแยกซอยโชคชัย  ๔  ซอย  ๕๖ 
   ซอย  ๕๖  จากซอยโชคชัย  ๔  ซอย  ๕๖ 
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๗,๐๙๓,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๒,๙๗๖,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๙๗๖,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๗๘๕,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๗๘๕,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๐,๙๒๓,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๐,๙๒๓,๑๐๐ บาท 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๘,๐๘๑,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๐๘๑,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๓,๙๒๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๓,๙๒๑,๔๐๐ บาท 
(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุม รวม ๓๓๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๓๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๖๐๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๖๘๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๙๒๖,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๔,๗๙๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๖๐๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๑๙๑,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๐,๒๑๔,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๐,๒๑๔,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๗๑๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๗๑๕,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘๑,๐๗๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๖๕,๒๗๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร  ๗๔   
   เชื่อมซอยนวมินทร  ๗๒ ๕,๖๑๘,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยหมูบานปฐวิกรณ  ๒ 
   (ตอจากที่ปรับปรุงไวแลว) ๔,๓๑๙,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร  ๔๐   
   (หมูบานแดนตะวัน) ๕,๘๖๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๔,๗๐๓,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๗๐๓,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๒๙๒,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๒๙๒,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๗,๒๓๒,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๗,๒๓๒,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๔๙๑,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๙๑,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๕,๖๒๖,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๕,๖๒๖,๗๐๐ บาท 
(๔๙) สํานักงานเขตสาทร รวม ๒๔๔,๕๒๐,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๔๔,๕๒๐,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๓๙๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๘๑๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๕๗๘,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๖,๗๒๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๓,๑๗๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๕๕๑,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๐,๘๒๘,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๐,๘๒๘,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๒๘๖,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๒๘๖,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๔๖,๗๖๓,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๖,๗๖๓,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๕๔๒,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๔๒,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๗๒๔,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๗๒๔,๔๐๐ บาท 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๓,๘๓๖,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๘๓๖,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๐๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๘๓,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙,๓๓๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๙,๓๓๓,๙๐๐ บาท 
(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม รวม ๒๖๓,๕๓๗,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๓,๕๓๗,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๖๐๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๕๒๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๐๘๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๔,๖๕๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๓๕๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๙๔,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๒,๗๓๑,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๒,๗๓๑,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๔๒๑,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๔๒๑,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๗,๑๒๗,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๗,๑๒๗,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๓,๗๒๗,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ํา 
   และแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๕๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง) 
   ลํากระโดงสาธารณะ 
   แยกคลองบางคอแหลม ๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๕๓ 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๖๖๖,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๗,๖๖๖,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๖,๐๐๙,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๖,๐๐๙,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๔๕๔,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๕๔,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๕,๑๓๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๕,๑๓๗,๒๐๐ บาท 
(๕๑) สํานักงานเขตบางซื่อ รวม ๒๙๐,๐๙๒,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๙๐,๐๙๒,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๗๕๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๔๒๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๓๓๖,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๖,๔๓๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๓,๒๓๗,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๑๙๕,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๐,๔๕๕,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๐,๔๕๕,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๕๐๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๕๐๕,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๔,๗๔๐,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๔,๗๔๐,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๖๗๘,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๖๗๘,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๓,๑๒๕,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๓,๑๒๕,๑๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๒,๓๖๔,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๒,๓๖๔,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๒๖๘,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๒๖๘,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๖,๗๖๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๖,๗๖๓,๗๐๐ บาท 
(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี รวม ๒๙๔,๐๗๖,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๙๔,๐๗๖,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๘,๑๐๕,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๒,๔๓๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๖๙,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๓๐,๘๔๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๖,๖๕๓,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๑๘๘,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๒,๗๐๒,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๒,๗๐๒,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๘๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๘๑๘,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๔๓,๔๙๒,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๓,๔๙๒,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๓๙๗,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๓๙๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๕,๐๓๓,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๕,๐๓๓,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๐,๔๑๔,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๐,๔๑๔,๔๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๘๗๑,๖๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๗๑,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๘,๓๙๙,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๘,๓๙๙,๖๐๐ บาท 
(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย รวม ๒๙๔,๔๓๒,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๙๔,๔๓๒,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๕,๒๗๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๙,๖๗๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๐๘,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๕,๕๗๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๔๘๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๐๙๒,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๒,๗๘๒,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๒,๗๘๒,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๔,๗๐๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๗๐๖,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๒๑,๖๘๖,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๑๕,๓๖๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยสุขุมวิท  ๓๖ ๖,๓๒๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๔๒๕,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๔๒๕,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๔,๕๑๒,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๕๑๒,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๗,๗๘๘,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๗,๗๘๘,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๔๔๖,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๔๖,๕๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๑,๒๒๗,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๑,๒๒๗,๖๐๐ บาท 
(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ รวม ๓๔๕,๙๖๘,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๔๕,๙๖๘,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๒๐๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๔,๐๖๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๑๓๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๗,๕๙๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๕๐๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๐๙๖,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๙,๗๖๘,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๙,๗๖๘,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๐๐๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๐๐๑,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๗๓,๗๙๓,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗๓,๗๙๓,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๒,๔๒๓,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๔๒๓,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๘,๓๒๔,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๘,๓๒๔,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๓,๐๙๔,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๓,๐๙๔,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๖,๕๖๙,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๕๖๙,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๕,๑๙๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๕,๑๙๖,๓๐๐ บาท 
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(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด รวม ๒๗๘,๖๐๐,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๗๘,๖๐๐,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๓๘๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๑๑๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๖๒,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๙,๖๔๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๖,๒๕๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๙๒,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๓,๔๐๒,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๓,๔๐๒,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๘๒๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๘๒๘,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๓,๙๓๕,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๙๓๕,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๓๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๐,๗๓๔,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๐,๗๓๔,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๘,๗๔๕,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๘,๗๔๕,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๖๙๑,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๖๙๑,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๙,๙๑๕,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๙,๙๑๕,๔๐๐ บาท 
(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง รวม ๓๔๙,๓๓๖,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๔๙,๓๓๖,๒๐๐ บาท 
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 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๒๓๗,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๙,๙๔๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๘๗,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๓,๕๗๗,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๗๐๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๘๖๘,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๘,๕๖๙,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๘,๕๖๙,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๑๗๐,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๑๗๐,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๕๗,๗๑๔,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๗,๗๑๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๖๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๖๑๘,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๓๕๒,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๓๕๒,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๔,๒๖๘,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๔,๒๖๘,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๘๖๔,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๖๔,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๑,๙๖๒,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๑,๙๖๒,๖๐๐ บาท 
(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง รวม ๒๗๘,๗๐๔,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๗๘,๗๐๔,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๒๔๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๕๐๒,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๗๔๗,๓๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๔,๑๙๒,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๕๘๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๖๐๖,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๔,๘๐๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๔,๘๐๙,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๗๔๔,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๗๔๔,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๑๒,๖๓๗,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๒,๖๓๗,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๕๘๗,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๕๘๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๘๔๙,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๘๔๙,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๑,๖๐๘,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๑,๖๐๘,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๙๕๗,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๙๕๗,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๔,๐๖๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๔,๐๖๘,๖๐๐ บาท 
(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง รวม ๓๑๓,๒๒๗,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๑๓,๒๒๗,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๗๓๗,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๖๘๒,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๕,๗๕๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๒,๓๐๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๕๘,๐๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๐,๔๔๑,๘๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๙๐,๔๔๑,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๒๖๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๒๖๔,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๕๐,๓๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๖,๒๗๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยพระรามเกา  ๕๕ ๔,๑๑๑,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๐,๒๖๘,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๒๖๘,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๖,๐๕๒,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๖,๐๕๒,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๘,๘๓๐,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๘,๘๓๐,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๖,๑๘๙,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๑๘๙,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๒,๖๑๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๒,๖๑๒,๕๐๐ บาท 
(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา รวม ๓๐๔,๗๙๔,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๐๔,๗๙๔,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๑๔๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๑๓๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๐๐๙,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๘,๙๗๐,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๕,๑๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๙๑,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๑,๕๙๑,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๑,๕๙๑,๖๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๓๐๗,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๓๐๗,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๕,๐๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๕,๐๑๘,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๑๕๔,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๑๕๔,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๔๖๔,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๗,๔๖๔,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๐,๙๕๒,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๐,๙๕๒,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๔๔๑,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๔๑,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๗๔,๗๔๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๔,๗๔๘,๓๐๐ บาท 
(๖๐) สํานักงานเขตบางแค รวม ๓๗๗,๗๙๘,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๗๗,๗๙๘,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๑,๓๘๓,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๕,๖๘๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๙๖,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๐,๓๓๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๒๔๑,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๐๙๓,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๐,๕๓๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๐,๕๓๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๔,๑๗๕,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๑๗๕,๘๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา  ๗๔,๖๙๕,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗๔,๖๙๕,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๔,๗๕๓,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๗๕๓,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๙,๗๖๓,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๙,๗๖๓,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๘,๑๖๒,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๘,๑๖๒,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๑๑,๕๙๙,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๑,๕๙๙,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๒,๓๙๙,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๙๒,๓๙๙,๕๐๐ บาท 
(๖๑) สํานักงานเขตหลักสี่ รวม ๒๘๔,๖๕๔,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๘๔,๖๕๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๕๕๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๙,๘๔๓,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๗๑๔,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๒,๕๓๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๑๙๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๓๑,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๔,๐๙๘,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๔,๐๙๘,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๖๔๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๖๔๒,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๔๓,๕๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๓,๕๗๗,๓๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๙,๕๔๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ํา 
   และแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๒๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง) 
   ลํารางสาธารณะซอยมีสุขจากตนลําราง 
   ถึงสุดลําราง ๑๒,๐๒๕,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๑๒๒,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๑๒๒,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๒,๖๐๑,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๒,๖๐๑,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๙,๖๑๑,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๙,๖๑๑,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๘,๓๖๒,๗๐๐  บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๘,๓๖๒,๗๐๐ บาท 
(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม รวม ๔๕๐,๗๙๔,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๕๐,๗๙๔,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๐๔๐,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๖๘๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๓๕๔,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๖,๑๔๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๐๙๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๐๕๑,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๕,๘๐๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๕,๘๐๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๕๖๑,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๕๖๑,๒๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา  ๑๘๒,๘๖๖,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา ๙๒,๑๕๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนเพิ่มสิน 
   จากวัดออเงินถึงสุดระยะที่กําหนด ๘๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยสายไหม  ๔๓   
   (ทัสนารมย)  จากถนนสายไหม 
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๙,๑๗๑,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๒,๕๓๗,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๕๓๗,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๕๐๔,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๕๐๔,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๘,๗๗๓,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๘,๗๗๓,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๘,๘๘๖,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๘๘๖,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๔,๖๗๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๙๔,๖๗๓,๙๐๐ บาท 
(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว รวม ๓๐๖,๓๕๖,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๐๖,๓๕๖,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๕๓,๙๔๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๙,๐๑๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขต 
   คันนายาว ๔๐,๓๔๓,๔๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๔,๕๘๑,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๙,๙๒๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๐๗๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๘๕๔,๑๐๐ บาท 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๗,๒๐๘,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๗,๒๐๘,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๐๙๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๗,๐๙๑,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๙๔,๐๙๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๗๘,๐๙๐,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ 
   สาธารณสขุ  ๗๐  คันนายาว ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๘๖๙,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๘๖๙,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๔,๓๓๒,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๓๓๒,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๘,๓๔๖,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๘,๓๔๖,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๖,๖๑๖,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๖๑๖,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๔,๙๓๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๔,๙๓๐,๙๐๐ บาท 
(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง รวม ๒๒๙,๙๘๐,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๒๙,๙๘๐,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๕๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๔๙๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๐๗๘,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๓,๑๘๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๖๒๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๕๕๗,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๔,๓๐๘,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๔๔,๓๐๘,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๐๘๘,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๐๘๘,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๙,๙๗๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๙,๙๗๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยฝกอาชีพ 
   กรุงเทพมหานครสะพานสูง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๔๐๔,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๔๐๔,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๔,๐๑๔,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๐๑๔,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๘,๗๔๖,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๘,๗๔๖,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๓,๔๓๗,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๔๓๗,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๓,๒๕๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๓,๒๕๒,๙๐๐ บาท 
(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง รวม ๒๗๒,๘๕๐,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๗๒,๘๕๐,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๔๒,๓๕๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๗,๔๙๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๘๖๕,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๔,๑๘๖,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๐๑๗,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๑๖๙,๕๐๐ บาท 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๕,๘๓๓,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๕,๘๓๓,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๘๔๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๘๔๙,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๔๙,๐๔๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๘,๐๔๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยลาดพราว  ๙๑   
   จากถนนลาดพราวถึงคลองจั่น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๐,๓๘๖,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๓๘๖,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๒,๓๘๙,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๓๘๙,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๓,๔๙๕,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๓,๔๙๕,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๗๑๗,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๗๑๗,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๐,๕๘๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๐,๕๘๕,๑๐๐ บาท 
(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา รวม ๓๒๗,๗๐๕,๖๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๒๗,๗๐๕,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๑๖๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๖๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๔๙๑,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๑๗,๗๗๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๕๕๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๒๑๒,๖๐๐ บาท 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๔,๓๗๓,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๔,๓๗๓,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๘๖๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๘๖๒,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๖๖,๙๑๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๘,๗๑๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยวัดสุขใจ  ๑๕   
   จากถนนวัดสุขใจถึงคลองสี่ตะวันออก ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๘๑๖,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๘๑๖,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๔,๖๘๑,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๖๘๑,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๓,๕๙๑,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๓,๕๙๑,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๔,๑๒๖,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๑๒๖,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๑๒,๔๐๑,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑๒,๔๐๑,๕๐๐ บาท 
(๖๗) สํานักงานเขตบางนา รวม ๒๘๕,๐๒๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๘๕,๐๒๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๘,๑๓๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๓,๐๒๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๑๑๒,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๙,๓๐๗,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๖,๐๘๔,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๒๒,๘๐๐ บาท 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๘,๕๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๘,๕๑๘,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๐๒๘,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๐๒๘,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๓๔,๒๑๖,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๔,๒๑๖,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๘๒๘,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๘๒๘,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๑,๙๙๘,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๙๙๘,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๖,๙๗๖,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๖,๙๗๖,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๖,๖๘๘,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๖๘๘,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๗๔,๓๒๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๔,๓๒๓,๖๐๐ บาท 
(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา รวม ๒๗๒,๖๒๑,๗๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๗๒,๖๒๑,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๘๘๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๒๗๔,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๖๑๒,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๑,๙๐๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๔๗,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๕๖,๙๔๓,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๖,๙๔๓,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๙๕๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๙๕๗,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา  ๘๔,๑๑๘,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๘๔,๑๑๘,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๓๔๑,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๓๔๑,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๗,๖๐๒,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๗,๖๐๒,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๖,๙๒๔,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๖,๙๒๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๐๘๓,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๘๓,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๙,๘๖๒,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๙,๘๖๒,๘๐๐ บาท 
(๖๙) สํานักงานเขตทุงครุ รวม ๓๑๓,๘๖๙,๘๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๑๓,๘๖๙,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๙๖๓,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๖๓๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๓๒๖,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๐,๕๘๗,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๑๕๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๓๔,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๒,๗๐๙,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๒,๗๐๙,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๔๘๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๔๘๗,๑๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา  ๙๕,๒๑๒,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๙๕,๒๑๒,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๕๒๔,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๕๒๔,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๗,๗๗๓,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๗,๗๗๓,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๑๕,๕๓๐,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๕,๕๓๐,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๕,๒๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๒๗๗,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๖,๘๐๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๖๒,๑๒๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนนาหลวง ๔,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน รวม ๔๒๓,๗๕๓,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๒๓,๗๕๓,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๓๐๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๘๘๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๔๑๘,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๒๑,๑๕๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๑๐๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๐๕๐,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๒,๑๓๘,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๒,๑๓๘,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๐๐๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๐๐๒,๔๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา  ๑๖๑,๕๑๕,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา ๑๐๒,๓๙๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงเสนทางลัด 
   ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 
   จากสวนที่ปรับปรุงแลว 
   ถึงถนนกาญจนาภิเษก ๕๙,๑๒๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๓๓๔,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๓๓๔,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๘๙๕,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๘๙๕,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๒๐,๑๓๖,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๐,๑๓๖,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ๖,๐๔๖,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๐๔๖,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๑๒,๒๒๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑๒,๒๒๔,๙๐๐ บาท 
ขอ ๕ งบประมาณรายจายการพาณิชยใหต้ังจายเปน  จํานวน  ๕๔๙,๓๔๘,๙๐๐  บาท  

ประกอบดวย   รายจายประจํา   จํานวน   ๒๙๓ ,๖๘๕ ,๙๐๐   บาท   และรายจายพิเศษ   จํานวน  
๒๕๕,๖๖๓,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) สํานักงานสถานธนานุบาล   รวม ๓๑๐,๕๓๖,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๓๓,๘๘๖,๒๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง    ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจายทั่วไป ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๑๒๑,๘๘๖,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล ๑๒๑,๘๘๖,๒๐๐ บาท 
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 รายจายพิเศษ ๑๗๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง  ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจายทั่วไป ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๑๗๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล ๑๗๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานตลาด   รวม ๒๓๖,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๕๗,๗๓๔,๕๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง  ๙,๐๐๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจายทั่วไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ๕๘๑,๖๐๐ บาท 
  ๓. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ๓,๔๒๗,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๑๔๘,๗๒๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด ๑๔๘,๗๒๕,๑๐๐ บาท 
 รายจายพิเศษ ๗๙,๐๑๓,๐๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจายทั่วไป ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๓๙,๐๑๓,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด ๓๙,๐๑๓,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยูอาศัย   รวม ๒,๐๖๕,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๐,๐๖๕,๒๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๒,๐๖๕,๒๐๐ บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยูอาศัย ๒,๐๖๕,๒๐๐ บาท 
ขอ ๖ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ  ตามรายการและ 

จํานวนเงินที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ขอ ๗ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

อภิรักษ  โกษะโยธิน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับนี้  คือ  เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ  ไดมีงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  สําหรับใชเปนหลักในการจายเงินของกรุงเทพมหานคร  จึงจําเปน 
ตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 


