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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เ ร่ือง  งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

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

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
เปนตนไป 

ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ใหต้ังเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  
๔๑,๕๘๘,๐๒๓,๕๐๐  บาท  จําแนกเปนรายจายตามที่ระบุตอไปในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ขอ ๔ งบประมาณรายจายกรุงเทพมหานครใหต้ังจายเปน  จํานวน  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ประกอบดวยรายจายประจํา  จํานวน  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) งบกลาง    รวม ๒,๑๘๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. เงินสํารองจายทั่วไป    ๒๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีคาใชจายตาง ๆ    
   เกี่ยวกับน้ําทวม   ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง   ๖๑๘,๖๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๓. เงินบาํเหน็จลูกจาง   ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๔. คาติดต้ังไฟฟาสาธารณะ     ๘๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๕. เงินสํารองสําหรับคาสาธารณูปโภคและคาบํารุงรักษาอุปกรณ      ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๖. เงินสํารองสําหรับคาซอมแซมยานพาหนะ     ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๗. เงินสํารองคาใชจายในการพัฒนาเขต    ๗๕,๑๐๐,๐๐๐  บาท 
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 ๘. เงินสํารองสําหรับคางานสวนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. คาใชจายโครงการตามพระราชดําริ    ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐. คาใชจายในการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ  กทม. ๖๐,๘๑๙,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. เงินสํารองสําหรับคาใชจายดานการศึกษา   ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. เงินรางวัลประจําป    ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓. คาใชจายในการกอสรางปรับปรุงถนน    
  ตรอก  ซอย  และส่ิงกอสราง    ๙๑,๓๙๑,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. คาใชจายในการประชาสัมพันธ    ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  รวม       ๓๒๘,๓๖๖,๐๐๐  บาท 
  รายจายประจํา  ๓๒๘,๓๖๖,๐๐๐  บาท 
  แผนงานบริหารทั่วไป           ๓๒๘,๓๖๖,๐๐๐ บาท 
     งานบริหารทั่วไป  ๓๒๘,๓๖๖,๐๐๐ บาท 
(๓)  สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  รวม      ๕๒,๔๔๗,๐๐๐ บาท 
  รายจายประจํา   ๕๒,๔๔๗,๐๐๐ บาท 
  แผนงานบริหารทั่วไป     ๕๒,๔๔๗,๐๐๐ บาท 
     งานบริหารทั่วไป    ๕๒,๔๔๗,๐๐๐ บาท 
(๔)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร รวม ๘๖,๓๖๕,๐๐๐ บาท 
  รายจายประจํา     ๘๖,๓๖๕,๐๐๐ บาท 
  แผนงานบริหารงานบุคคล     ๘๖,๓๖๕,๐๐๐ บาท 
     งานบริหารงานบุคคล     ๘๖,๓๖๕,๐๐๐ บาท 
(๕)  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร   รวม ๗๖๐,๗๐๒,๑๐๐ บาท 
  รายจายประจํา  ๗๖๐,๗๐๒,๑๐๐ บาท 
  ก. แผนงานบริหารทั่วไป     ๑๕๔,๑๘๔,๔๐๐ บาท 
   งานบริหารทั่วไป  ๑๕๔,๑๘๔,๔๐๐ บาท 
  ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   ๒๘,๘๘๘,๓๐๐ บาท 
   งานปกครองและทะเบียน   ๒๘,๘๘๘,๓๐๐ บาท 
  ค. แผนงานบริหารการคลัง    ๑๗,๙๗๗,๙๐๐ บาท 
   งานตรวจสอบภายใน     ๑๗,๙๗๗,๙๐๐ บาท 
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  ง. แผนงานบริหารงานบุคคล    ๖๔,๐๐๖,๑๐๐ บาท 
   งานการเจาหนาที่  ๖๔,๐๐๖,๑๐๐ บาท 
  จ. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร    ๔๙๕,๖๔๕,๔๐๐ บาท 
   ๑. งานพัฒนาบุคลากรและองคการ  ๒๐๗,๗๘๕,๗๐๐ บาท 
   ๒. งานกฎหมายและคดี  ๒๖,๐๙๓,๔๐๐ บาท 
   ๓. งานประชาสัมพันธ  ๑๖๑,๔๙๔,๗๐๐ บาท 
   ๔. งานผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ๕๔,๙๓๒,๐๐๐ บาท 
   ๕. งานการตางประเทศ  ๔๕,๓๓๙,๖๐๐ บาท 
(๖)  สํานักการแพทย   รวม ๓,๔๕๖,๐๑๗,๑๐๐ บาท 
  รายจายประจํา ๓,๔๕๖,๐๑๗,๑๐๐ บาท 
  ก. แผนงานบริหารทั่วไป     ๕๘,๘๔๖,๕๐๐ บาท 
   งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสุข ๕๘,๘๔๖,๕๐๐ บาท 
  ข. แผนงานบริการดานการแพทย    ๓,๒๕๙,๓๗๑,๕๐๐ บาท 
   ๑. งานรักษาพยาบาล    
    โรงพยาบาลกลาง   ๔๗๖,๑๖๗,๔๐๐ บาท 
   ๒. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลตากสิน   ๕๔๖,๕๘๗,๐๐๐ บาท 
   ๓. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
    เจริญกรุงประชารักษ  ๔๗๘,๓๙๗,๒๐๐ บาท 
   ๔. โครงการปรับปรุงอาคาร     
    ๗๒  พรรษามหาราชินี  ชั้น  ๘   
    เปนหอผูปวยไฟไหม     
    น้ํารอนลวก  BURNED - UNIT   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๕. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
    หลวงพอทวีศักด์ิชุตินธโร  อุทิศ ๑๐๓,๘๕๐,๗๐๐ บาท 
   ๖. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลหนองจอก  ๑๓๕,๙๗๗,๗๐๐ บาท 
   ๗. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
    โรงพยาบาลหนองจอก  ระยะที่  ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

. 
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  ๘. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลลาดกระบัง 
   กรุงเทพมหานคร ๘๙,๘๖๕,๒๐๐ บาท 
  ๙. งานวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 
   วชิรพยาบาล ๑,๐๘๕,๒๑๒,๑๐๐ บาท 
  ๑๐. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน ๑๒๑,๘๘๒,๗๐๐ บาท 
  ๑๑. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลสิรินธร ๒๐๓,๓๕๕,๔๐๐ บาท 
  ๑๒. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน 
   กรุงเทพมหานคร ๑๕,๐๗๖,๑๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการแพทย  ๒ 
   เปนศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
   กรุงเทพมหานคร  (ศนูยเอราวัณ) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย ๑๓๗,๗๙๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานผลิตบุคลากรวิทยาลัย 
   พยาบาลเกื้อการุณย ๙๔,๕๑๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคาร  ๖  ชั้น   
   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานวิชาการ ๑๓,๒๘๔,๖๐๐ บาท 
(๗) สํานักอนามัย       รวม ๑,๖๖๑,๓๖๖,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑,๖๖๑,๓๖๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป        ๑๗๗,๗๐๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสุข ๑๖๒,๙๘๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการพยาบาล    ๑๔,๗๒๕,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม         ๖๖,๔๗๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม      ๓๘,๐๑๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานสุขาภิบาลอาหาร     ๒๘,๔๕๓,๖๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานอนามัย  ๑,๔๑๗,๑๘๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานเภสัชกรรม ๑๔๙,๔๙๘,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานสงเสริมสุขภาพ ๙๙,๖๘๔,๓๐๐ บาท 
  ๓. งานทันตสาธารณสุข ๑๑๐,๖๔๘,๓๐๐ บาท 
  ๔. งานควบคุมโรค ๑๑๑,๖๗๖,๓๐๐ บาท 
  ๕. งานควบคุมโรคสัตว ๗๔,๖๓๕,๒๐๐ บาท 
  ๖. งานปองกันและบําบัด  
   การติดยาเสพติด ๔๑,๐๙๗,๑๐๐ บาท  
  ๗. งานจัดบริการสาธารณสุข ๗๖๗,๖๑๙,๔๐๐ บาท 
  ๘. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ 
   สาธารณสุข  ๓  บางซื่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. งานควบคุมโรคเอดส   ๙,๕๑๖,๓๐๐ บาท 
  ๑๐. งานชันสูตรสาธารณสุข ๓๒,๐๒๑,๕๐๐ บาท 
  ๑๑. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข ๑๙,๗๘๗,๘๐๐ บาท 
(๘) สํานักการศึกษา รวม ๖๖๖,๒๘๕,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๖๖๖,๒๘๕,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๓๓,๓๕๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการศึกษา ๑๘๐,๙๖๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม    
   สํานักงานเขตบางรัก ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนฉิมพลี  สํานักงานเขตตลิ่งชัน ๑,๗๗๗,๔๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดยานนาวา    
   สํานักงานเขตสาทร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดโพธินิมิตร    
   สํานักงานเขตธนบุรี ๒,๘๗๔,๙๐๐ บาท 
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  ๖. งานการเจาหนาที่ ๒๓,๖๓๓,๘๐๐ บาท 
  ๗. งานบริหารการคลัง ๑๙,๘๕๗,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ๔๐,๑๖๑,๗๐๐ บาท 
  โครงการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา   
  ระยะที่  ๒ ๔๐,๑๖๑,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๙๒,๗๗๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานยุทธศาสตรการศึกษา ๑๘๑,๕๓๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ๑๓,๙๘๙,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชาระบบและพัฒนา  
   หองคอมพิวเตอร  เพื่อการเรียนรู ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา ๗๐,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
  ๕. งานพัฒนาขาราชการครู 
   กรุงเทพมหานคร ๑๒๕,๗๗๕,๕๐๐ บาท 
(๙) สํานักการโยธา รวม ๒,๔๖๔,๐๙๕,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒,๔๖๔,๐๙๕,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป     ๗๐๐,๘๔๘,๗๐๐  บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการโยธา 
   และระบบจราจร ๗๕,๔๗๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง 
   (ระยะที่  ๒) ๓๕๓,๘๖๓,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒ ดินแดง    
   (ระยะที่  ๓) ๔๗,๖๗๓,๐๐๐ บาท  
  ๔. โครงการกอสรางปรับปรุง 
   งานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  
   งานระบบ  ชั้น  ๒๓  ถึงชั้น  ๓๗   
   อาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๒) ๒๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๕. โครงการติดต้ังระบบความปลอดภัย 
   และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
   อาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๒) ๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางปรับปรุง 
   อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร   
   ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๓) ๔๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการติดต้ังระบบความปลอดภัย 
   และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ  
   ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๓) ๒๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ๕๒,๓๒๔,๔๐๐ บาท 
  ๙. โครงการพัฒนาพื้นที่ปดลอม ๒๙,๕๔๗,๓๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการปรับปรุงถนนราษฎรพัฒนา ๓๓,๒๖๑,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการโยธา ๑,๐๕๑,๖๐๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานสํารวจออกแบบและกอสราง ๒๐๙,๒๒๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการถนนสายรองของ  
   กรุงเทพมหานคร  (เพิ่มเติม) ๔๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนศรีนครินทร   
   จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการ 
   ถึงถนนสุขุมวิท  ๑๐๓ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางบอน  ๕ 
   จากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลอง 
   ภาษีเจริญ  ฝงใต ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน  
   บางขุนเทียน - ชายทะเลชวงจาก 
   ถนนพระรามที่  ๒  ถึงสะพาน 
   ขามคลองเชิงตาแพ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการทางลอดถนนศรีนครินทร -  
   ถนนสุขุมวิท  ๑๐๓  (อุดมสุข) ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก  
   ขามทางแยก  กลุม  A ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก  
   ขามทางแยก  กลุม  B ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก  
   ขามทางแยก  กลุม  C ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการกอสรางทางตางระดับ  
   ถนนพัฒนาการ - ถนนออนนุช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการถนนพุทธมณฑลสาย  ๑   
   ชวงจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขต 
   กรุงเทพมหานคร ๑๑๕,๗๗๑,๗๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการถนนหทัยราษฎร 
   (สุวินทวงศ - สายไหม) ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการถนนไมตรีจิตรและถนนคลองเกา ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขน 
   เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน   
   (ระยะที่  ๓) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางบอน  ๓   
   จากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลอง 
   ภาษีเจริญ  ฝงใต ๑๐๖,๔๙๕,๒๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคูบอน   
   (ชวงที่  ๒)  จากจุดที่ปรับปรุงแลว 
   ถึงบริเวณถนนหทัยราษฎร ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการกอสรางปรับปรุง  
   ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘   
   ชวงจากคลองโรงแถวถึงคลองตนตาล 
   และจากแยกซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   
   ซอย  ๒๘  ถึงวัดทุงเศรษฐ ี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๘. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 
   พระยาสุเรนทร  ตอนที่  ๒  จากถนน  
   พระยาสุเรนทร  ตอนที่  ๑  (กม.๑ + ๒๐๐)   
   ถึงถนนคูบอน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการกอสรางปรับปรุง  
   ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  ซอย  ๒๘   
   ชวงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙   
   ถึงคลองโรงแถว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนราษฎรอุทิศ -  
   ถนนเลียบวารีจากถนนสุวินทวงศ 
   ถึงบริเวณใกลถนนเชือ่มสัมพันธ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางกระดี่ 
   ชวงจากถนนพระราม  ๒   
   ถึงคลองสนามชัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการกอสรางสะพานขามทางแยก 
   ถนนเพชรบุรีตัดใหม - ถนนรัชดาภิเษก   
   (แยกอโศก) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการกอสรางปรับปรุง  
   ซอยประชาอุทิศ  ๙๐  ชวงจาก 
   ถนนประชาอุทิศถึงคลองเกาหอง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. งานควบคุมอาคาร ๒๘,๔๕๑,๕๐๐ บาท 
  ๒๕. งานควบคุมการกอสราง ๓๙,๐๖๕,๗๐๐ บาท 
  ๒๖. งานวิเคราะหและวิจัย ๑๘,๕๗๒,๒๐๐ บาท 
  ๒๗. งานสํารวจและแผนที่ที่ดิน ๒๓,๖๖๑,๔๐๐ บาท 
  ๒๘. งานจัดกรรมสิทธิ์ ๑๔๗,๔๓๑,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร ๗๑๑,๖๓๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานกอสรางและบูรณะ ๗๐๓,๕๓๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดซอมและเสริมกําลัง 
   สะพานขามคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงสะพานขามทางแยกถนน 
   พระรามที่  ๔ - สาทร  (ไทย - เบลเย่ียม) ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๑๐) สํานักการระบายน้ํา รวม ๓,๕๘๐,๖๖๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓,๕๘๐,๖๖๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๗๑,๒๐๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการระบายน้ํา   ๗๑,๒๐๙,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา     ๓๗๔,๙๙๓,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบหลัก   ๑๕๑,๕๒๔,๓๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยา  และคลอง 
   บางกอกนอย ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 
   และระบบระบายน้ําตามโครงการ 
   แกมลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจาก 
   บึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา ๒๘๔,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   คลองวัดตึก ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณโรงพยาบาล 
   ศิริราชถึงวัดระฆังโฆสิตาราม ๑๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   คลองระหัส ๒๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย   
   (ปรับปรุงสถานีสูบน้ําและกอสราง  
   เข่ือน  ค.ส.ล.  คลองเลนเปน) ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   คลองบางเตย ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานสารสนเทศระบายน้ํา ๔๒,๕๙๔,๘๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑,๙๒๐,๒๓๕,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานเครื่องจักรกล ๒๐๖,๖๐๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานระบบอาคารบังคับน้ํา ๖๕๔,๙๒๙,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ 
   สวนกลางและโรงซอมบํารุง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   ประตูระบายน้ําคลองยายลอม ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   ระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ํา 

   คลองพระยาราชมนตรี ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๖. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ  

   สถานีสูบน้ําคลองกรวย ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   สถานีสูบน้ําคลองวัดยานนาวา ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๘. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 

   ปากคลองตลาด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๙. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ํา 

   คลองอรชร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๐. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 

   คลองสวนออย ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๑. งานระบบทอระบายน้ํา ๔๕๘,๐๖๘,๐๐๐ บาท 

  ๑๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

   เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณ  

   ส่ีแยกเกษตรศาสตร  ถนนพหลโยธนิ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๓. โครงการปรับปรุงบอสูบน้ําบริเวณ  

   อนุสาวรียชัยสมรภูมิตอนลงคลองสามเสน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๔. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา 
   ถนนราชปรารภ  (ฝงทิศตะวันออก)   
   จากถนนนิคมมักกะสันถึงถนนเพชรบุรี ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา   
   ถนนราชวิถี  (ทั้งสองฝง)   
   จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิถึงคลองสามเสน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา   
   ถนนมหาราช  ถนนสนามไชย  ถนนเจริญกรุง   
   ถนนพระพิพิธและซอยทาขาม ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา   
   ถนนสุขุมวิทบริเวณส่ีแยกบางนา ๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา   
   ถนนพระรามที่  ๖  และถนนเพชรบุรี   
   ถึงแนวทอเดิมลงคลองสมปอยลาง ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา  
   ซอยเพชรเกษม  ๖๓/๒  จากถนน 
   เพชรเกษมถึงคลองราษฎรสามัคคี ๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการปรับปรุงบอสูบน้ําถนน 
   สุขุมวิท  ตอนลงคลองพระโขนง ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการกอสรางบอสูบน้ํา   
   ถนนรัชดาภิเษก  ตอนลงคลองหวยขวาง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการปรับปรุงบอสูบน้ํา 
   ซอยสุขุมวิท  ๖๔ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. งานระบบคลอง ๔๓๔,๖๙๗,๖๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการกอสรางทางเดินและ 
   ทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบ  
   จากบริเวณซอยรามคําแหง  ๒๙   
   ถึงบริเวณประตูระบายน้ําคลองตัน ๒๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๕. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   

   (ดาดทองคลอง)  พรอมประตูระบายน้ํา 

   คลองบางบําหรุจากถนนสิรินธรถึง 

   บริเวณทางรถไฟสายใต ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๖. โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจาก 

   ถนนพหลโยธินถึงบึงมักกะสัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๗. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   

   (สมอยึดดานหลัง)  คลองเปรมประชากร 

   จากเขื่อนเดิมบริเวณวัดเสมียนนารี 

   ถึงคลองบางเขน ๒๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๘. โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

   คลองบางออและคลองบางออนอยจากบริเวณ 

   ถนนสุขุมวิทถึงบริเวณถนนทางรถไฟสายเกา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๙. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม  และ 

   ระบบระบายน้ําพื้นที่ปดลอมลําบึงขวาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๐. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   

   (สมอยึดดานหลัง)  คลองหนองบอน 

   จากคลองประเวศบุรีรมยถึงบริเวณ 

   ถนนสุขุมวิท  ๗๗ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๑. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  และ 

   สถานีสูบน้ําคลองทรงกระเทียมจาก  

   ซอยโชคชัย  ๔  ถึงคลองจั่น ๒๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   

   พรอมบอสูบน้ําคลองขวางทุงมหาเฆม  

   จากบริเวณถนนพระราม  ๓  ถึงสุดเขต 

   คลองบริเวณถนนเย็นอากาศ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓๓. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   คลองสวนออยจากถนนออนนุชถึง 
   สุดเขตคลองบริเวณซอยสุขุมวิท  ๙๓ ๕,๕๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   คลองมหานาคบริเวณหลังวัดปทุมวนาราม ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.     
   (สมอยึดดาน)  หลังคลองเคล็ดจากเขื่อนเดิม 
   บริเวณคลองตาชางถึงคลองบางนา ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา ๑,๒๑๔,๒๘๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา ๔๑๑,๑๐๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและอนุรักษ 
   ส่ิงแวดลอมบางซื่อกรุงเทพมหานคร ๖๔๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษา 
   และจัดการบริหารโรงควบคุม 
   คุณภาพน้ําดินแดง ๘๕,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา   
   หนองแขม - ทุงครุ  ระยะที่  ๒ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) สํานักการคลัง รวม ๒,๒๔๗,๐๓๘,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒,๒๔๗,๐๓๘,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๓๔,๓๔๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๓๔,๓๔๒,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑,๒๙๙,๖๓๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบัญชี ๒๕,๗๗๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานการเงิน ๒๔,๓๘๓,๖๐๐ บาท 
  ๓. งานรายได ๑๐๕,๐๗๓,๖๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี   
   สารสนเทศสําหรับการจัดเก็บรายได 
   ของกรุงเทพมหานคร ๓๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานจัดเก็บคาธรรมเนียมรถยนต 
   และลอเลื่อน ๑๒๑,๔๘๓,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานตรวจจาย ๑๕,๖๕๕,๕๐๐ บาท 
  ๗. งานเศรษฐกิจการคลัง ๘๗,๗๗๒,๒๐๐ บาท 
  ๘. โครงการกอสรางที่พักอาศัยในพื้นที่ 
   เขตบางแคเพื่อประชาชนผูมีรายไดนอย   
   ขาราชการ  และลูกจางกรุงเทพมหานคร ๓,๙๘๙,๐๐๐ บาท 
  ๙. งานบําเหน็จบํานาญ ๘๘๐,๑๐๘,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร ๙๑๓,๐๕๖,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ๖๙๕,๙๗๗,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเชารถยนตใหกับ 
   กรุงเทพมหานคร ๑๐,๙๘๖,๒๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถบรรทุกขนาด  ๑  ตัน   
   ใหกับกรุงเทพมหานคร ๑๕,๔๙๗,๔๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเชารถยนตใหกับกรุงเทพมหานคร   
   พรอมติดต้ังอุปกรณกาซธรรมชาติ   
   (NGV)  จํานวน  ๑๘๖  คัน ๔๗,๐๓๒,๖๐๐ บาท 
  ๕. งานบํารุงรักษาซอมยานพาหนะ  
   และเคร่ืองจักรกล ๑๔๓,๕๖๒,๗๐๐ บาท 

(๑๒) สํานักเทศกิจ รวม ๑๗๗,๙๐๗,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๗๗,๙๐๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๑,๒๙๔,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการรักษาความสะอาด ๒๑,๒๙๔,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร ๒๔,๖๖๖,๙๐๐ บาท 
  งานศูนยวิทยุส่ือสารกรุงเทพมหานคร ๒๔,๖๖๖,๙๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานพัฒนาและสงเสริม ๘,๑๑๗,๖๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน ๘,๑๑๗,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๒๓,๘๒๗,๙๐๐ บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ ๑๒๓,๘๒๗,๙๐๐ บาท 

(๑๓) สํานักการจราจรและขนสง รวม ๑,๘๑๔,๐๓๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑,๘๑๔,๐๓๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๘,๐๕๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการโยธา 
  และระบบจราจร ๒๘,๐๕๙,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร ๑,๗๘๕,๙๗๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการขนสง ๑๗๑,๘๔๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการระบบขนสงมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร ๒๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการบริหารจัดการการใหบริการ 
   รถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ  (BRT) ๔๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบ 
   ขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร ๓๓๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางจุดเชื่อมตอการเดินทาง  
   ระหวางสถานีรถ  BRT  กับสถานีรถไฟฟา   
   BTS  บริเวณทางแยกสาทร - นราธิวาส ฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางทางเดินยกระดับ   
   (SKY  WALK)  เชื่อมตอสถานีรถไฟฟา 
   ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร 
   จากบริเวณราชประสงคถึงบริเวณสามยาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการติดต้ังลิฟทสําหรับคนพิการ 
   ในระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทจากซอย 
   สุขุมวิท  ๘๑  ถึงซอยสุขุมวิท  ๑๐๓/๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๙. โครงการกอสรางที่จอดรถแลวจร 
   (Park  &  Ride)  พรอมทางเดินยกระดับ   
   (Sky  Walk)  เชื่อมสถานี  S8  บริเวณ 
   ใตสะพานขามแยกตากสิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานจัดระเบียบจราจร ๒๓,๔๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานวิศวกรรมจราจร ๓๑๒,๐๕๗,๖๐๐ บาท 
  ๑๒. งานนโยบายและแผนงาน ๑๖๓,๐๙๑,๕๐๐ บาท 
  ๑๓. งานพัฒนาระบบจราจร ๕๖,๔๗๗,๙๐๐ บาท 

(๑๔) สํานักผังเมือง รวม ๑๗๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๗๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๓๙,๕๑๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการโยธา 
   และระบบจราจร ๓๙,๔๑๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการศูนยนิทรรศการเมือง 
   กรุงเทพมหานคร ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร ๑๓๗,๖๐๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานผังเมือง ๑๐๘,๖๙๔,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการวางและจัดทําผงัเมืองรวม   
   กรุงเทพมหานคร  (ปรับปรุงคร้ังที่  ๓) ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ   
   ๓  มิติ  เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานนโยบายและแผนงาน ๑๐,๙๑๔,๕๐๐ บาท 

(๑๕) สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๒๙๗,๐๘๖,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๙๗,๐๘๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๕,๔๘๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๕,๔๘๙,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๙๑,๕๙๖,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานวิชาการและแผนงาน ๒,๖๒๘,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๓,๗๗๐,๒๐๐ บาท 

  ๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารและ 

   เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

   สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ของกรุงเทพมหานคร ๒๔๕,๒๘๔,๙๐๐ บาท 

  ๔. งานปฏิบัติการดับเพลิง ๑๙,๙๑๓,๑๐๐ บาท 

(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม ๕๒,๗๐๑,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๕๒,๗๐๑,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๑๕,๕๒๘,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไป ๑๕,๕๒๘,๕๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๗,๑๗๒,๕๐๐ บาท 

  งานงบประมาณ ๓๗,๑๗๒,๕๐๐ บาท 

(๑๗) สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล รวม ๔๓๐,๖๑๗,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๔๓๐,๖๑๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๔๘,๖๖๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๔๘,๖๖๘,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร ๓๖๖,๕๔๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ๖๖,๔๕๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ 
   ดานการบริหารยุทธศาสตร 
   งบประมาณและการเงินการคลัง  
   กรุงเทพมหานคร  (BMOS) ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร ๑๙๔,๘๓๒,๓๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจางบริการศูนยรองรับเหตุฉุกเฉิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๕. งานบริการระบบคอมพิวเตอร ๑๐,๙๖๗,๒๐๐ บาท 
  ๖. งานยุทธศาสตรบริหารจัดการ ๒๒,๒๑๗,๘๐๐ บาท 
  ๗. งานยุทธศาสตรเศรษฐกิจ  การเงิน  และการคลัง ๔,๘๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๔,๕๕๕,๗๐๐ บาท 
  ๙. งานยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๓,๙๓๖,๖๐๐ บาท 
  ๑๐. งานยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยและสังคม ๔,๗๕๖,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร ๑๕,๓๙๙,๕๐๐ บาท 
  งานสารสนเทศภูมิศาสตร ๑๕,๓๙๙,๕๐๐ บาท 

(๑๘) สํานักส่ิงแวดลอม รวม ๓,๐๘๒,๔๕๗,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓,๐๘๒,๔๕๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๑๑๙,๖๗๓,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการรักษาความสะอาด ๑๑๙,๖๗๓,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและสงเสริม ๑๕,๒๔๗,๕๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน ๑๕,๒๔๗,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๒,๒๐๗,๘๗๔,๖๐๐ บาท 

  ๑. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย  

   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน ๔๓,๕๘๐,๔๐๐ บาท 

  ๒. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย  

   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๒ ๓๖,๓๙๖,๔๐๐ บาท 

  ๓. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย  

   แบบอัด  ขนาด  ๒  ตัน ๒๓,๐๓๐,๓๐๐ บาท 

  ๔. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ 

   ยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด  ๘  ลบ.ม. ๒๒,๓๔๒,๔๐๐ บาท 

  ๕. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 

   โดยมีศูนยรวมรถบริเวณสถานี 

   ขนถายมูลฝอย  ทาแรง   ๕๔,๐๔๕,๙๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุน 

   เพื่อทําความสะอาดถนน  ตรอก  ซอย   

   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๗,๙๖๔,๘๐๐ บาท 

  ๗. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน 

   มูลฝอยบนถนนสายหลักและสายรอง ๑๕,๗๓๐,๖๐๐ บาท 

  ๘. โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม 

   โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม   

   ระยะที่  ๓ ๒๐,๓๖๙,๑๐๐ บาท 

  ๙. งานกําจัดมูลฝอย ๔๒๕,๑๑๓,๘๐๐ บาท 

  ๑๐. โครงการจางเหมาเอกชนปรับปรุง  

   โรงงาน  พรอมเดินเคร่ืองจักรโรงงาน  

   กําจัดมูลฝอย  ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน   

   ที่โรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุช ๕๑,๐๑๑,๓๐๐ บาท 

  ๑๑. โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด 

   มูลฝอยอันตราย ๘๒๓,๕๐๐ บาท 

  ๑๒. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 

   และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยาง 

   ถูกสุขลักษณะโดยอัดและหอมูลฝอยดวย 

   แผนพลาสติก  (WRAPPING) ๑๖๗,๖๓๓,๑๐๐ บาท 

  ๑๓. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 

   จากสถานีขนถายมูลฝอยทาแรง   

   เขตบางเขนและนําไปทําลายโดยวิธี 

   ฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ  (แบบใหม)  

   ระยะที่  ๒ ๑๓๖,๐๓๑,๘๐๐ บาท 
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  ๑๔. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากโรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขมและ 
   นําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยาง  
   ถูกสุขลักษณะ  (แบบใหม)  ระยะที่  ๒ ๑๙๒,๑๖๒,๕๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ 
   กําจัดมูลฝอยติดเชื้อระยะที่  ๒ ๒๖,๕๙๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหม   
   ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและนําไป 
   ทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถกูสุขลักษณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจัดซ้ือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ   
   ขนาดไมตํ่ากวา  ๑๐  ตัน/เตา  จํานวน  ๒  เตา   
   พรอมติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ 
   ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการจัดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ   
   พรอมติดต้ังที่สถานีขนถายมูลฝอย   
   (ระบบใหม)  ศูนยกําจัดมลูฝอยสายไหม ๗๔,๘๒๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย   
   ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนชุ ๗,๔๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการจัดซ้ือระบบกําจัดมูลฝอย 
   ติดเชื้อดวยไอน้ําขนาดไมตํ่ากวา   
   ๒๐  ตัน/วัน  พรอมติดต้ังเคร่ืองจักรและ 
   อุปกรณที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการปรับปรุงถนนภายในศูนยกําจัด 
   มูลฝอยหนองแขมจากโรงฆาสัตวถึงลาน 
   ลางรถเก็บขนมูลฝอย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก 
   ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและนําไปทําลาย 
   โดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ   
   (แบบใหม)  ระยะที่  ๓ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๓. งานจัดการขยะ  ของเสียอันตราย 
   และส่ิงปฏิกูล ๗๑๓,๔๐๑,๕๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓ ๒๖,๓๑๔,๕๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย  
   แบบอัด  ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒ ๑๑,๑๗๙,๔๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย   
   แบบกระบะเททาย  ขนาด  ๖  ตัน ๒๔,๓๖๕,๓๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการเชาภาชนะรองรับมูลฝอย   
   ขนาด  ๓  ลบ.ม. ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการเชาภาชนะรองรับมูลฝอย   
   ขนาด  ๘  ลบ.ม. ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการปรับปรุงโรงงานกําจัดไขมัน   
   และแปรรูปไขมันพรอมอุปกรณ 
   จัดเก็บไขมันบริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอย   
   ออนนุชและหนองแขม ๗๒,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย  
   แบบเปดขาง  ขนาด  ๑.๕  ตัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการกอสรางโรงหมักปุยบริเวณ 
   ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม 
   โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลออนนุช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลปนเปอน 
   ไขมันจากบานเรือนและสถานประกอบการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๗๓๙,๖๖๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารสวนสาธารณะ ๖๐๙,๗๒๐,๙๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ๔๒,๙๗๓,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค   
   ระยะที่  ๒ ๒๓,๔๔๙,๗๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางสวนสาธารณะ 
   ในพื้นที่บริเวณทะเลสาบคลองจั่น   
   (บึงลําพังพวย)  เขตบึงกุม ๒๓,๘๕๗,๒๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางอุทยานสวนจตุจักร ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางสวนสาธารณะบึงน้ํา   
   ลาดพราว  ๗๑ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการกอสรางสวนสาธารณะ 
   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
   พระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสมหามงคล 
   เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ๓๙,๓๖๐,๗๐๐ บาท 

(๑๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการทองเที่ยว รวม ๙๔๖,๔๕๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๙๔๖,๔๕๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๓๒,๒๐๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนาและ 
  บริการสังคม ๓๒,๒๐๓,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม ๔๑๘,๙๒๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานหองสมุดประชาชน ๘๓,๓๗๓,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางหองสมุดเพื่อการ 
   เรียนรูคลองสามวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางหองสมุดเพื่อการ 
   เรียนรูหวยขวาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงภาพลักษณหองสมุด 
   เพื่อการเรียนรู  ๖  แหง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางบานหนังสือ  ๒๖  แหง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. งานศูนยเยาวชน ๑๐๔,๖๔๙,๒๐๐ บาท 

  ๗. โครงการกอสรางศูนยเยาวชน  ๒  เขต ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการกอสรางศูนยเยาวชนคลองสามวา ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางปรับปรุงศักยภาพ 
   ศูนยเยาวชนลุมพนิ ี ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ  
   ศูนยเยาวชน  ๔  แหง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานนันทนาการ ๕,๖๔๒,๗๐๐ บาท 
  ๑๒. งานนโยบายและแผนงาน ๖,๒๕๘,๓๐๐ บาท 
  ๑๓. งานศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร   
   (ไทย - ญี่ปุน) ๖๒,๘๐๖,๖๐๐ บาท 
  ๑๔. งานการสังคีต ๓๒,๘๕๖,๑๐๐ บาท 
  ๑๕. งานวัฒนธรรม ๑๐๙,๖๘๐,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานการทองเที่ยว ๑๑๖,๙๕๕,๐๐๐ บาท 
  งานการทองเที่ยว ๑๑๖,๙๕๕,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา ๓๗๘,๓๖๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการกีฬา ๓๕๐,๙๐๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงกายภาพ 
   ศูนยกีฬาบางบอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
   ศูนยกีฬารามอินทรา ๒๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล 
   ในลานกีฬา  ๔  แหง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการตกแตงภายในและจัดสราง 
   ชุดนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ 
   พระเจาอยูหัว ฯ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม รวม ๑,๔๒๑,๒๓๑,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑,๔๒๑,๒๓๑,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๓,๘๔๓,๒๐๐ บาท 
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  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนาและ 
  บริการสังคม ๒๓,๘๔๓,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม ๑,๒๑๑,๒๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการสงเคราะหและ 
   สวัสดิภาพสังคม ๑,๒๑๑,๑๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงศูนยบริการ 
   ผูสูงอายุดินแดง  (บานมิตรไมตรี) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๙,๐๗๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๔๐๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานนโยบายและแผนงาน ๙,๖๗๑,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานสงเสริมอาชีพ ๑๕๗,๐๗๔,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานสงเสริมอาชีพ ๔๖,๙๙๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานสงเสริมอาชีพการเกษตร ๑๔,๔๖๘,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานการศึกษาอาชีพ ๙๒,๘๔๙,๗๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางอาคารโรงเรียน 
   ฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (บอนไก) ๒,๗๕๘,๐๐๐ บาท 

(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร รวม ๓๒๖,๕๓๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๒๖,๕๓๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๖,๒๒๐,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๑,๑๕๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๐๖๘,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๗,๘๐๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๓,๗๔๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๐๕๗,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๑,๗๙๗,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๑,๗๙๗,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๓๓,๗๔๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๓๓,๗๔๑,๘๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา ๑๘,๕๒๘,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๘,๕๒๘,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๕๙๘,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๕๙๘,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๒,๙๖๓,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๙๖๓,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๐,๖๔๖,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๐,๖๔๖,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๐๔๗,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๐๔๗,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๕,๑๘๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๕,๑๘๕,๑๐๐ บาท 

(๒๒) สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย รวม ๑๙๔,๔๖๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๙๔,๔๖๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๙๙๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๐,๘๒๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๑๗๑,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๙,๔๗๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๖,๗๕๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๗๒๖,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๘,๐๒๕,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๘,๐๒๕,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๖,๘๗๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๘๗๕,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๓,๔๗๐,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๔๗๐,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๓๓๘,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๓๓๘,๔๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๘,๔๓๔,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๘,๔๓๔,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๑,๔๐๘,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๑,๔๐๘,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๒๗๕,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๒๗๕,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๔,๑๖๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๔,๑๖๔,๔๐๐ บาท 

(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ รวม ๑๔๙,๕๕๓,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๔๙,๕๕๓,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๕,๙๖๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๘๓๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๑๓๑,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๒,๐๔๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๙,๒๘๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๗๕๖,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๔๔,๐๓๕,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๔๔,๐๓๕,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๒,๘๑๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๘๑๖,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๑,๘๓๔,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑,๘๓๔,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๒๒๑,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๒๒๑,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๓,๕๓๗,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๓,๕๓๗,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๗,๓๘๗,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๗,๓๘๗,๓๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๙๙๓,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๙๙๓,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๔,๗๑๘,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๔,๗๑๘,๑๐๐ บาท 

(๒๔) สํานักงานเขตบางรัก รวม ๑๙๐,๓๔๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๙๐,๓๔๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๙,๘๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๕๖๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๒๕๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๓,๙๑๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๐,๔๐๓,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๕๑๐,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๑,๔๐๔,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๑,๔๐๔,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓,๓๐๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๓๐๔,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๑,๐๔๕,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑,๐๔๕,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๐๒๙,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๐๒๙,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๖,๓๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๖,๓๑๘,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๙,๙๙๕,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๙,๙๙๕,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๗๔๑,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๗๔๑,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๖,๗๖๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๖,๗๖๑,๙๐๐ บาท 
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(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน รวม ๒๗๖,๘๗๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๗๖,๘๗๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๓,๖๙๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๑๙๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๕๐๕,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๐,๘๗๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๗,๙๒๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๙๕๓,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๐,๕๑๑,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๐,๕๑๑,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๔,๘๙๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๘๙๒,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๗,๑๔๔,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗,๑๔๔,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๓๖๑,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๓๖๑,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๘,๒๐๑,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๘,๒๐๑,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๕,๗๕๖,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๕,๗๕๖,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๑๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๑๗๗,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๘,๒๕๐,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๘,๒๕๐,๖๐๐ บาท 

(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา รวม ๒๗๐,๕๔๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๗๐,๕๔๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๕๗๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๓,๔๘๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๐๙๖,๖๐๐ บาท 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๐,๕๕๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๗,๕๑๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๐๔๑,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๕,๖๕๑,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๕,๖๕๑,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๒๗๓,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๒๗๓,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๑,๘๐๒,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑,๘๐๒,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม ๑๗,๙๒๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๑๑๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง)   
   คลองหีบจากถนนนนทรีถึงซอย 
   นาคสุวรรณ ๗,๘๑๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๑,๔๖๐,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๔๖๐,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๔๓๑,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๔๓๑,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๓๕๔,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๓๕๔,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศกึษา ๕๓,๕๐๗,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๓,๕๐๗,๗๐๐ บาท 

(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต รวม ๒๙๔,๔๙๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๙๔,๔๙๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๖,๐๑๗,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๑๐๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๙๑๑,๕๐๐ บาท 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๓,๘๓๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๐,๗๖๖,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๐๗๓,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๓,๕๙๐,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๓,๕๙๐,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๗,๖๘๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๖๘๗,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๑,๕๙๕,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑,๕๙๕,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๒๑๓,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๒๑๓,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๒,๖๕๕,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๖๕๕,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๑,๘๕๒,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๑,๘๕๒,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๕๔๐,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๕๔๐,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๖,๔๙๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๖,๔๙๘,๔๐๐ บาท 

(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท รวม ๒๕๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๕๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๒๓๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๖,๔๖๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๓,๗๗๓,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๘,๖๓๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๖,๕๗๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๐๕๘,๘๐๐ บาท 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๔,๐๖๕,๘๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๙๔,๐๖๕,๘๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓,๒๙๓,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๒๙๓,๗๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๒๙,๙๗๓,๕๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๒๙,๙๗๓,๕๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๓๓๘,๑๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๓๓๘,๑๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๒,๙๕๘,๘๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๙๕๘,๘๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๓,๗๑๘,๐๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๗๑๘,๐๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๐๖๖,๒๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๓,๐๖๖,๒๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๑,๖๗๕,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๑๑,๖๗๕,๔๐๐ บาท 

(๒๙) สํานักงานเขตหวยขวาง รวม ๒๗๐,๓๑๕,๔๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒๗๐,๓๑๕,๔๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๓,๔๙๐,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๘,๙๘๘,๖๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๔,๕๐๒,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๔,๙๒๒,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๑,๔๙๗,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๒๕,๑๐๐ บาท 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๒,๔๗๙,๖๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๘๒,๔๗๙,๖๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๑,๕๑๑,๙๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๕๑๑,๙๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๓๒,๗๑๓,๑๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๓๒,๗๑๓,๑๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๒๐๖,๕๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๒๐๖,๕๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๓,๒๕๖,๐๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๓,๒๕๖,๐๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๙๔๗,๕๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๙๔๗,๕๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๙๐๓,๕๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๓,๙๐๓,๕๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๗,๘๘๓,๙๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๓๗,๘๘๓,๙๐๐ บาท 
(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง รวม ๒๓๗,๖๘๐,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒๓๗,๖๘๐,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๐๗๒,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๘,๔๘๗,๔๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๕,๕๘๕,๑๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๘,๖๙๑,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๕,๕๙๙,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๐๙๑,๘๐๐ บาท 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๖,๔๖๕,๑๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๕๖,๔๖๕,๑๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๗,๘๔๗,๖๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๗,๘๔๗,๖๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๓๐,๒๖๖,๐๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๓๐,๒๖๖,๐๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๑๑๕,๘๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๑๑๕,๘๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๐,๗๔๘,๗๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๐,๗๔๘,๗๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๕,๗๖๑,๕๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๒๕,๗๖๑,๕๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๔๙๓,๒๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๙๓,๒๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๙,๒๑๗,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๓๙,๒๑๗,๗๐๐ บาท 

(๓๑) สํานักงานเขตบางกะป รวม ๓๘๐,๘๒๔,๒๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๘๐,๘๒๔,๒๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๕,๖๗๗,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๙,๙๘๗,๔๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๘๙,๘๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๖,๑๖๑,๐๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๒,๘๘๓,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๗๗,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๕,๐๔๘,๘๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๙๕,๐๔๘,๘๐๐ บาท 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓,๕๐๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๕๐๘,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๖๕,๕๑๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๑๒,๖๕๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา 
   ซอยรามคําแหง  ๖๐  (หมูบานสวนสน) 
   จากปอมยามถึงสุดระยะที่กําหนด ๑๓,๐๕๑,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยรามคําแหง  ๖๘   
   (หมูบานกิตตินิเวศน)  จากปอมยาม 
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๑๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงซอยรามคําแหง  ๒๔   
   แยก  ๒๘  (เสรี  ๔)  จากซอยรามคําแหง  ๒๔   
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๖,๑๕๑,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงซอยรามคําแหง  ๑๖   
   ชวงปลายจากซอยรามคําแหง  ๑๖   
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๘,๕๖๑,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงซอยลาดพราว  ๑๐๗   
   แยก  ๗  จากหมูบานดีสมโชค 
   ถึงคลองยายเผื่อน ๙,๕๐๖,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงซอยเทพทวีจากซอย 
   เทพทวีแยก  ๑๐  ถึงสุดระยะที่กําหนด ๓,๕๗๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๕๓๔,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๕๓๔,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๖,๔๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๖,๔๑๘,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๒,๓๘๔,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๒,๓๘๔,๖๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๙๑๗,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๙๑๗,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๐,๖๕๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๐,๖๕๔,๑๐๐ บาท 

(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน รวม ๓๒๙,๔๐๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๒๙,๔๐๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๖,๘๘๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๔๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๔๔๖,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๑,๐๙๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๗,๔๑๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๖๘๐,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๕,๘๐๑,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๕,๘๐๑,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๐,๕๙๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๕๙๖,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๖,๘๙๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๔,๘๙๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ   
   สาธารณสุข  ๖๙  บางเขน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน  ๔๘ 
   (ชวงตนซอยถึงซอยรามอินทรา  ๒๓) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๕,๑๑๕,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๑๗๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (ดาดทองคลอง)  คลองรางออ - รางแกว ๕,๙๔๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๔,๗๕๕,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๗๕๕,๓๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๓,๒๗๔,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๓,๒๗๔,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๑๐๘,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๑๐๘,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๐,๘๗๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๖๙,๒๐๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ๑,๖๗๐,๒๐๐ บาท 

(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี รวม ๓๘๗,๓๗๔,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๘๗,๓๗๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๙,๙๙๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๔๑๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๕๗๕,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๓,๐๖๐,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๙,๙๙๗,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๐๖๓,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๑,๗๙๙,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๑,๗๙๙,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๐,๖๔๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๖๔๘,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๑,๗๗๔,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๑,๗๗๔,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๔๒๑,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๔๒๑,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๖,๙๙๒,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๖,๙๙๒,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๘,๖๒๓,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน ๕๐,๔๖๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางศูนยเยาวชนมีนบุรี ๘,๑๕๗,๐๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๒๔๙,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๒๔๙,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๗,๘๑๔,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๗,๘๑๔,๖๐๐ บาท 

(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง รวม ๔๔๔,๕๕๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๔๔,๕๕๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๖,๔๖๑,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๔๓๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคาร  ๔  ชั้น 
   สํานักงานเขตลาดกระบัง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๔,๐๒๙,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๘,๓๕๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๔,๕๘๒,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๗๕,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๒,๐๗๗,๕๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๘๒,๐๗๗,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๐,๖๕๐,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๖๕๐,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๘,๔๑๑,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๘,๔๑๑,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๘๕๓,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๘๕๓,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๒๖,๕๓๖,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๒๖,๕๓๖,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๘,๓๘๑,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๘,๓๘๑,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๘๘๕,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๘๘๕,๒๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๕๖,๙๓๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๕๖,๙๓๕,๖๐๐ บาท 

(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก รวม ๔๓๖,๐๐๖,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๓๖,๐๐๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๔,๗๕๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๒๗๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๓,๔๘๑,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๘,๔๓๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๕,๕๑๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๙๑๙,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๗,๓๗๔,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๗,๓๗๔,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๑,๖๙๒,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๖๙๒,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๘๐,๒๖๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๗๘,๒๖๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล.   
   ซอยเชื่อมสัมพันธ  ๒๓  จากถนน 
   เชื่อมสัมพันธถึงจุดที่กําหนดให ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๔๗๔,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๔๗๔,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๘,๖๕๖,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๘,๖๕๖,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๑,๕๘๕,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๑,๕๘๕,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๐๘๕,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๐๘๕,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๕๙,๖๘๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๕๙,๖๘๗,๐๐๐ บาท 
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(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี รวม ๓๒๘,๑๒๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๒๘,๑๒๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๗,๒๓๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๑,๕๑๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๗๒๗,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๘,๙๒๘,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๕,๑๙๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๓๓,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๑,๒๑๗,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๑,๒๑๗,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๔,๖๑๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๖๑๕,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๐,๙๓๕,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๐,๙๓๕,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๓,๐๖๐,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๓,๐๖๐,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๑,๘๙๙,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๘๙๙,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๖,๑๑๒,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๖,๑๑๒,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๘๖๑,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๖๑,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๙,๒๕๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๙,๒๕๖,๖๐๐ บาท 

(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน รวม ๒๕๕,๙๕๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๕๕,๙๕๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๓,๔๑๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๓๓๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๐๘๖,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๗,๒๔๗,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๓,๙๘๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๕๘,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๔,๘๙๓,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๔,๘๙๓,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓,๔๘๗,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๔๘๗,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๗,๖๕๙,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๗,๖๕๙,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๙๖๙,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๙๖๙,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๑,๖๐๖,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๖๐๖,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๒,๑๖๑,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๒,๑๖๑,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๕๘๔,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๕๘๔,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๔,๙๒๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๔,๙๒๐,๙๐๐ บาท 

(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ รวม ๒๑๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๑๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๗,๓๗๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๒,๔๘๓,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๘๙๒,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๒,๑๔๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๙,๒๖๓,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๘๘๖,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๖,๕๔๖,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๖,๕๔๖,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๘๓๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๘๓๗,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๓,๐๙๖,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๐๙๖,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒๑,๗๐๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๘,๘๑๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองวัดอรุณ ๒,๘๘๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๗,๕๖๙,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๗,๕๖๙,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๓,๑๐๔,๒๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๑๐๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๑๑๕,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๑๑๕,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๘,๑๔๒,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๘,๑๔๒,๘๐๐ บาท 

(๓๙) สํานักงานเขตบางกอกนอย รวม ๓๐๔,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๐๔,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๙,๕๓๒,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๓,๗๐๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๘๒๗,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๑,๐๘๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๗,๙๗๓,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๑๑๑,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๒,๑๗๑,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๒,๑๗๑,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๔,๙๘๖,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๙๘๖,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๙,๔๙๑,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๙,๔๙๑,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๖,๐๐๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๙๐๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (ชนิดสมอยึดดานหลัง)  คลองวัดไชยทิศ   
   (ชวงที่  ๑) จากเขตทางรถไฟถึงระยะ 
   ที่กําหนดให ๔,๐๙๕,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๗,๐๙๙,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๗,๐๙๙,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๘,๙๒๓,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๘,๙๒๓,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๕๔๒,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๕๔๒,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๐,๙๐๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๐,๙๐๑,๓๐๐ บาท 

(๔๐) สํานักงานเขตตลิ่งชัน รวม ๒๗๐,๒๐๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๗๐,๒๐๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๔,๕๕๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๙,๗๒๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๘๒๓,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๒,๘๕๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๙,๖๑๓,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๔๓,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๐,๓๐๙,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๐,๓๐๙,๔๐๐ บาท 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๙,๘๙๖,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๘๙๖,๐๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๒๒,๙๘๘,๑๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๒๒,๙๘๘,๑๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๘๑๓,๑๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๘๑๓,๑๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๔,๗๘๘,๙๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๗๘๘,๙๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๗,๗๔๔,๓๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๑๗,๗๔๔,๓๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๖๓๒,๒๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๔,๖๓๒,๒๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๗,๖๒๒,๘๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๗๗,๖๒๒,๘๐๐ บาท 

(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ รวม ๓๐๘,๙๖๒,๑๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๐๘,๙๖๒,๑๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๕,๗๘๔,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๙,๙๓๐,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๕,๘๕๔,๓๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๕,๗๒๑,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๑,๘๒๒,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๘๙๙,๑๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๘,๔๘๖,๗๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๖๘,๔๘๖,๗๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๒,๖๑๑,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๖๑๑,๕๐๐ บาท 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 จ. แผนงานการโยธา ๒๓,๗๐๐,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๒๒,๗๐๐,๗๐๐ บาท 

  ๒. โครงการปรับปรุงถนนราชมนตรีจาก 
   ถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ถึงถนน 
   กาญจนาภิเษก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๘๓๖,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๘๓๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๑,๓๓๒,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๓๓๒,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๐,๐๕๗,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๐,๐๕๗,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๓๗๒,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๓๗๒,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๑๙,๐๖๗,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๑๑๘,๐๖๗,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดทองศาลางาม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม รวม ๓๖๘,๓๖๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๖๘,๓๖๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๖,๓๕๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๙๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๔๑๓,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๒,๖๕๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๙,๓๙๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๕๖,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๖,๘๕๗,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๖,๘๕๗,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๙,๙๘๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๙๘๘,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๐๘,๗๑๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๖,๐๘๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองภาษีเจริญ 
   ฝงใตจากถนนบางบอน  ๓  ถึงถนน 
   บางบอน  ๕ ๕๒,๔๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม  ๑๑๖   
   ตอจากของเดิม ๑๐,๑๙๘,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๑๙๕,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๑๙๕,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๒๐,๐๒๓,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๒๐,๐๒๓,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๕,๓๖๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๕,๓๖๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๘๐๔,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๐๔,๕๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๔,๔๑๒,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๘๔,๔๑๒,๓๐๐ บาท 

(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน รวม ๔๒๑,๑๒๔,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๔๒๑,๑๒๔,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๔,๓๐๐,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๙,๕๓๔,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๔,๗๖๖,๒๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๓,๐๕๔,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๘๔,๙๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๔,๙๘๗,๒๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๘๔,๙๘๗,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๐,๖๗๒,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๖๗๒,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๕,๘๙๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๖,๕๔๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนเลียบทางดวน 
   ทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  จากถนน 
   สมานมิตรพัฒนาถึงสะพานขามคลองบางมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยเทียนทะเล  ๓๐   
   จากถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล 
   ถึงคลองยางควาย  แขวงทาขาม ๘,๓๕๓,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๖๗๒,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๖๗๒,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๔,๙๑๔,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๙๑๔,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๕,๔๘๑,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๕,๔๘๑,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๕,๐๗๗,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๗๗,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๖๕,๐๖๕,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๖๕,๐๖๕,๔๐๐ บาท 

(๔๔) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ รวม ๒๘๗,๗๒๗,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๘๗,๗๒๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๓,๙๑๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๐๘๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๓,๘๓๘,๔๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๗,๕๕๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๔,๕๒๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๐๓๔,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๑,๑๙๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๑,๑๙๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๙,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๙,๗๐๗,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๒๕,๙๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสด์ิ  ๓๐   
   แยก  ๑๐  และซอยแยกจากซอยสุขสวัสด์ิ  ๓๐   
   ถึงสุดพื้นที่เขตราษฎรบูรณะ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสด์ิ  ๒๖   
   พรอมขยายผิวจราจรจากทางดวน 
   จอมทองบูรณะถึงคลองยายจําป ๗,๔๒๙,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒๖,๙๐๓,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๒๖๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (ดาดทองคลอง)  คลองตามั่งจากซอย  
   ประชาอุทิศ  ๑๗  ถึงคลองแจงรอน ๗,๔๙๗,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (ดาดทองคลอง)คลองขางแฟลตเคหะ 
   สุขสวัสด์ิ  ๓๘  จากแฟลตเคหะสุขสวัสด์ิ  ๓๘   
   ถึงคูระบายน้ําในเขตทางพิเศษมหานคร ๗,๒๓๙,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (ดาดทองคลอง)  ขางซอยสงวนทรัพย 
   จากคลองแจงรอนถึงบานเลขที่  ๑๑๔ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๑,๔๙๒,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๔๙๒,๔๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๑๖๙,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๑๖๙,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๓๗๓,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๓๗๓,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๓,๗๖๓,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๓,๗๖๓,๘๐๐ บาท 

(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง รวม ๓๒๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๒๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๔,๖๐๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๙๒๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๗๗,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๘,๗๗๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๕,๙๔๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๘๒๗,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๘,๓๓๑,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๘,๓๓๑,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๐,๓๓๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๓๓๗,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๙,๔๘๔,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๙,๔๘๔,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๗๕,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๗๕,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๕,๐๙๓,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๕,๐๙๓,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๑,๑๔๐,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๑,๑๔๐,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๘๗๙,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๘๗๙,๑๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๙๑,๙๘๘,๙๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๙๑,๙๘๘,๙๐๐ บาท 

(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร รวม ๓๙๓,๗๒๗,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๙๓,๗๒๗,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๕,๓๕๓,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๘,๙๔๔,๘๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๖,๔๐๘,๙๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๖๔,๖๓๑,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๖๐,๐๓๕,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๔,๕๙๖,๔๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๘,๕๑๗,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๑๓๘,๕๑๗,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๕,๘๗๗,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๘๗๗,๕๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๒๓,๖๑๘,๘๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๒๓,๖๑๘,๘๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๖๒๕,๕๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๖๒๕,๕๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๖,๔๐๕,๓๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๖,๔๐๕,๓๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๗,๐๗๘,๒๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๒๗,๐๗๘,๒๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๘๐๗,๙๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๐๗,๙๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๕,๘๑๐,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๗๕,๘๑๐,๓๐๐ บาท 
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(๔๗) สํานักงานเขตลาดพราว รวม ๒๘๖,๒๖๙,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๘๖,๒๖๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๔,๐๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๙,๑๑๓,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๙๖๕,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๕,๔๑๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๒,๐๒๖,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๙๒,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๑,๘๖๐,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๑,๘๖๐,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๗๐๙,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๗๐๙,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๘,๓๙๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๕,๙๔๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอย   
   โชคชัย  ๔  ซอย  ๕๖  จากซอยโชคชัย  ๔   
   ซอย  ๕๖  ถึงสุดระยะที่กําหนด ๑๒,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๓๒๒,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๓๒๒,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๙,๙๒๔,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๙๒๔,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๓,๔๔๒,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๔๔๒,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๒๗๔,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๒๗๔,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๘,๘๔๓,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๘,๘๔๓,๔๐๐ บาท 
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(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุม รวม ๓๒๖,๗๙๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๒๖,๗๙๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๒,๙๑๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๓๑๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๕๙๗,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๖,๑๗๑,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๓,๔๘๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๖๘๒,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๔,๙๕๔,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๔,๙๕๔,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๑๖๖,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๑๖๖,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๘๔,๓๖๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๙,๓๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร  ๗๔   
   เชื่อมซอยนวมินทร  ๗๒ ๕,๘๙๒,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยหมูบานปฐวิกรณ  ๒ 
   (ตอจากที่ปรับปรุงไวแลว) ๔,๑๖๔,๑๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร  ๔๐   
   (หมูบานแดนตะวัน) ๑๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๙,๗๐๐,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๗๐๐,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๒,๑๐๐,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๒,๑๐๐,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๐๙๙,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๐๙๙,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๒,๕๘๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๒,๕๘๒,๙๐๐ บาท 
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(๔๙) สํานักงานเขตสาทร รวม ๒๐๒,๘๑๗,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๐๒,๘๑๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๔,๗๓๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๙,๙๗๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๗๕๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๗,๐๖๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๓,๗๕๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๑๕,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๕,๐๒๑,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๕,๐๒๑,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๑,๓๒๔,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๓๒๔,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๕,๘๘๙,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๕,๘๘๙,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๐๗,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๕๐๗,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๐,๕๘๒,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๐,๕๘๒,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๒,๕๖๔,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๒,๕๖๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๕,๖๘๐,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๖๘๐,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๒,๔๔๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๒,๔๔๕,๖๐๐ บาท 

(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม รวม ๒๗๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๗๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๔,๒๔๓,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๙,๙๐๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๓๓๗,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๕,๒๒๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๒,๐๙๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๑๓๒,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๖,๑๘๗,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๖,๑๘๗,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๙,๖๔๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๖๔๖,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๗,๓๗๕,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๗,๓๗๕,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๗,๕๑๑,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๗,๕๑๑,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๖,๘๑๒,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๖,๘๑๒,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๙,๘๔๗,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๙,๘๔๗,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๘๙๘,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๘๙๘,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๑,๐๙๑,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๑,๐๙๑,๗๐๐ บาท 

(๕๑) สํานักงานเขตบางซื่อ รวม ๒๕๓,๒๙๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๕๓,๒๙๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๗,๖๕๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๒,๓๗๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๗๙,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๘,๓๙๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๕,๖๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๗๗๙,๐๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๙,๑๑๓,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๙,๑๑๓,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๒,๗๐๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๗๐๖,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๑,๗๐๑,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑,๗๐๑,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม ๗,๑๕๓,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๑๕๓,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๒,๓๑๐,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๓๑๐,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๒,๒๘๑,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๒,๒๘๑,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๘๔๖,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๔๖,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๗,๑๒๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๗,๑๒๙,๓๐๐ บาท 

(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี รวม ๒๘๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๘๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๗๑๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๙,๔๘๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๒๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๗,๙๙๗,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๔,๖๑๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๘๖,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๙,๓๙๖,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๙,๓๙๖,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๔,๗๙๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๗๙๗,๐๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา ๕๖,๕๙๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๒๙,๖๓๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงหองทํางาน 
   ของสํานักการคลัง ๒๖,๙๕๙,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๐๙๖,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๐๙๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๕,๖๘๓,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๕,๖๘๓,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๐,๕๒๔,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๐,๕๒๔,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๐๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๐๘๓,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๗,๙๒๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๗,๙๒๕,๖๐๐ บาท 

(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย รวม ๒๘๔,๑๙๘,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๘๔,๑๙๘,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๗,๕๕๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๒,๐๕๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๔๙๔,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๑,๑๐๑,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๘,๗๒๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๓๗๗,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๔,๔๙๔,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๔,๔๙๔,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๔,๐๘๓,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๐๘๓,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๔,๒๖๒,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๔,๒๖๒,๔๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม ๕,๗๘๑,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๗๘๑,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๔,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๔,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๘,๔๑๓,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๘,๔๑๓,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๕๕๐,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๕๕๐,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๐,๖๙๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๐,๖๙๙,๓๐๐ บาท 

(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ รวม ๓๙๗,๗๒๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๙๗,๗๒๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๘๙๓,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๑๕๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๗๔๑,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๖,๓๒๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๓,๕๖๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๗๕๘,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๔,๐๘๖,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๔,๐๘๖,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๙,๖๑๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๖๑๙,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๐๔,๙๕๗,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๐๔,๙๕๗,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม ๑๓,๖๙๘,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๓,๖๙๘,๓๐๐ บาท 



 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๕,๘๘๑,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๕,๘๘๑,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๗,๔๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๗,๔๘๓,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๕๕๗,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๕๕๗,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๙,๒๒๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๙,๒๒๗,๔๐๐ บาท 

(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด รวม ๒๕๖,๐๑๒,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๕๖,๐๑๒,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๔,๑๗๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๘,๙๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๕๘,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๖,๒๘๑,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๒,๗๔๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๕๓๓,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๔,๘๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๔,๘๑๘,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๐,๔๘๘,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๔๘๘,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๒,๘๐๓,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๒,๘๐๓,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๐๐๑,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๐,๐๐๑,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๙,๑๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๑๑๘,๖๐๐ บาท 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๓,๐๙๐,๕๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๒๓,๐๙๐,๕๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๖๔๔,๗๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๔,๖๔๔,๗๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๐,๕๙๒,๒๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๗๐,๕๙๒,๒๐๐ บาท 
(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง รวม ๓๖๖,๘๙๑,๓๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๖๖,๘๙๑,๓๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๙,๐๘๖,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๓,๗๘๐,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๕,๓๐๖,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๐,๒๘๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๖๙,๐๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๕,๑๒๘,๔๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๘๕,๑๒๘,๔๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓,๒๒๓,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๒๒๓,๐๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๓๖,๓๑๖,๕๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๓๖,๓๑๖,๕๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๖๖๑,๐๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๘,๖๖๑,๐๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๑,๘๐๔,๙๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๑,๘๐๔,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๔,๓๔๑,๗๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๒๔,๓๔๑,๗๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๗๗๒,๐๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๗๒,๐๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๒๐,๐๐๘,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๑๒๐,๐๐๘,๓๐๐ บาท 

(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง รวม ๒๖๒,๑๔๓,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒๖๒,๑๔๓,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๓,๕๕๙,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๘,๗๑๘,๐๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๔,๘๔๑,๖๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๒,๓๓๙,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๙,๐๒๙,๘๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๑๐,๑๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๒,๗๖๑,๘๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๘๒,๗๖๑,๘๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓,๑๕๕,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๑๕๕,๓๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๑๑,๔๒๕,๑๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๑๑,๔๒๕,๑๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๓๖๖,๑๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๕,๓๖๖,๑๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๙,๙๗๕,๙๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๙๗๕,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๓,๔๐๒,๐๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๔๐๒,๐๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๕๗๑,๐๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๔,๕๗๑,๐๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๕,๕๘๖,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๖๕,๕๘๖,๓๐๐ บาท 

(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง รวม ๓๓๐,๓๙๖,๔๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๓๐,๓๙๖,๔๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๘,๕๒๗,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๓,๒๖๑,๖๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๖๕,๕๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๕,๔๙๐,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๑,๗๖๔,๘๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๗๒๕,๓๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๐,๐๗๕,๓๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๗๐,๐๗๕,๓๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓,๔๓๒,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๔๓๒,๗๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๕๕,๑๙๕,๔๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๕๕,๑๙๕,๔๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๖๔๕,๓๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๒,๖๔๕,๓๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๕,๗๗๘,๙๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๕,๗๗๘,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๖,๒๓๔,๑๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๒๖,๒๓๔,๑๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๑๙๘,๑๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๔,๑๙๘,๑๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๘,๘๑๙,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๖๘,๘๑๙,๔๐๐ บาท 
(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา รวม ๒๗๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒๗๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๑,๗๕๗,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๗,๘๑๓,๘๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๓,๙๔๔,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๓,๕๔๔,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๐,๒๒๗,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๓๑๗,๓๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๐,๖๓๐,๗๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๘๐,๖๓๐,๗๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๒,๒๘๐,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๒๘๐,๕๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๓๓,๖๑๗,๑๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๓๓,๖๑๗,๑๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 

  แกไขปญหาน้ําทวม ๖,๒๕๗,๐๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๒๕๗,๐๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๖,๖๒๑,๔๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๖,๖๒๑,๔๐๐ บาท 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๕,๓๗๗,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๕,๓๗๗,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๑๕๗,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๑๕๗,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๙,๑๕๖,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๙,๑๕๖,๔๐๐ บาท 

(๖๐) สํานักงานเขตบางแค รวม ๓๙๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๙๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๖๖๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๔๕๔,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๐๙,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๔๓,๗๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๔๐,๐๗๓,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๖๖๘,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๙,๙๐๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๙,๙๐๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๕,๕๒๖,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๕๒๖,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๙,๘๙๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๗,๓๙๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนทางเขาหมูบาน 
   รัชฎาวิลลา  แขวงบางไผ ๑๒,๕๐๒,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม ๒๕,๒๒๓,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๒๕,๒๒๓,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๘,๕๕๑,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๘,๕๕๑,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๙,๙๘๐,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๙,๙๘๐,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๕,๑๓๑,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๑๓๑,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๒๘,๗๘๑,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๒๘,๗๘๑,๖๐๐ บาท 

(๖๑) สํานักงานเขตหลักส่ี รวม ๒๖๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๗,๔๑๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๒,๙๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๔๔๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๕,๓๑๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๒,๐๘๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๒๖,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๓,๖๘๐,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๓,๖๘๐,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๓๔๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๓๔๓,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๒,๘๔๐,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๒,๘๔๐,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม ๑๔,๓๒๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๙๖๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (ดาดทองคลอง)  ลํารางสาธารณะ 
   ซอยมีสุขจากตนลํารางถึงสุดลําราง ๗,๓๖๕,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๐,๘๔๗,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๐,๘๔๗,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๔,๖๐๗,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๔,๖๐๗,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๓๙๙,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๓๙๙,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๑,๗๓๑,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๑,๗๓๑,๕๐๐ บาท 

(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม รวม ๔๐๖,๐๖๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๔๐๖,๐๖๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๓,๙๖๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๙,๒๕๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๗๐๙,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๑,๔๑๓,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๘,๗๑๑,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๗๐๑,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๗,๕๐๒,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๗,๕๐๒,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๑๙๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๑๙๙,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๔๓,๔๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๖,๙๖๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนเพิ่มสินจาก 
   วัดออเงินถึงสุดระยะที่กําหนด ๖๔,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยสายไหม  ๔๓   
   (ทัสนารมย)  จากถนนสายไหมถึงสุด 
   ระยะที่กําหนด ๒๒,๑๐๘,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม ๙,๐๕๖,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๐๕๖,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๘,๗๓๗,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๘,๗๓๗,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๘,๖๒๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๘,๖๒๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๔,๖๔๒,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๖๔๒,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๑๐,๔๙๒,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑๐,๔๙๒,๘๐๐ บาท 

(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว รวม ๒๕๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๕๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๕๘,๔๒๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๕๔,๐๔๘,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๓๗๗,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๕,๑๗๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๒,๔๑๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๗๖๐,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๑,๓๙๗,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๑,๓๙๗,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๖,๗๘๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๖,๗๘๐,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๐,๗๑๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๔,๕๙๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ 
   สาธารณสุข  ๗๐  คันนายาว ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร  ๗๔  แยก  ๓   
   จากคลองหนองแขมถึงจุดที่กําหนดให ๖,๐๑๘,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๖๖๖,๕๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๖๖๖,๕๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๓,๑๓๘,๗๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๓,๑๓๘,๗๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๗,๑๓๐,๖๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๑๗,๑๓๐,๖๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๔๘๐,๕๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๓,๔๘๐,๕๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๕,๔๘๗,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๒๕,๔๘๗,๐๐๐ บาท 

(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง รวม ๓๓๓,๐๘๕,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๓๓,๐๘๕,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๐,๗๐๒,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๖,๙๒๕,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๓,๗๗๗,๒๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๕,๗๖๔,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๓,๓๙๓,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๓๗๐,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๔๐,๗๐๓,๓๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๔๐,๗๐๓,๓๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๗,๔๐๓,๑๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๗,๔๐๓,๑๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๑๔๙,๑๖๗,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา ๕๗,๐๓๒,๐๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยฝกอาชีพ   

   กรุงเทพมหานครสะพานสูง ๙๒,๑๓๕,๑๐๐ บาท 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม ๙,๗๗๙,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๗๗๙,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๒,๓๕๐,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๓๕๐,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๑๓๗,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๑๓๗,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๐๕๙,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๐๕๙,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท 

(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง รวม ๒๖๖,๗๓๖,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๖,๗๓๖,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๕,๐๔๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๐,๖๔๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๓๙๕,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๗,๗๕๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๔,๔๘๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๒๗๕,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๙,๕๐๗,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๙,๕๐๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๑๖๕,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๑๖๕,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๖๕,๔๑๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๕,๒๒๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยลาดพราว  ๙๑   
   จากถนนลาดพราวถึงคลองจั่น ๒๐,๑๘๗,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๐๒๐,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๐๒๐,๑๐๐ บาท 



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๐,๖๒๖,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๐,๖๒๖,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๔,๖๓๘,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๔,๖๓๘,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๕๑๙,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๕๑๙,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๓,๐๔๗,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๒๓,๐๔๗,๔๐๐ บาท 
(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา รวม ๓๔๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๔๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๒,๓๘๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๗,๘๗๓,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๕๑๑,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๔,๑๖๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๐,๖๙๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๗๐,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๐,๙๕๙,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๕๐,๙๕๙,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๑๗๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๑๗๓,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๖๒,๕๗๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๘,๑๔๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยวัดสุขใจ  ๑๕   
   จากถนนวัดสุขใจถงึคลองส่ีตะวันออก ๑๔,๔๒๙,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๑๕๐,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙,๑๕๐,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๒,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๒๕๓,๔๐๐ บาท 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๖,๓๙๙,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๖,๓๙๙,๑๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๘๓๔,๑๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๓,๘๓๔,๑๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๓๖,๖๘๙,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๑๓๖,๖๘๙,๐๐๐ บาท 

(๖๗) สํานักงานเขตบางนา รวม ๒๗๐,๘๘๘,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒๗๐,๘๘๘,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๖,๔๕๔,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๑,๓๕๙,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๕,๐๙๕,๑๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๖,๖๔๒,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๓๓,๖๕๔,๑๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๙๘๘,๒๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๑,๘๗๗,๖๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๖๑,๘๗๗,๖๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๔๗๘,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๔๗๘,๔๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๓๓,๓๕๙,๔๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๓๓,๓๕๙,๔๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๔,๒๖๘,๑๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๐,๙๓๐,๖๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๐,๙๓๐,๖๐๐ บาท 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๐,๙๖๖,๒๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๒๐,๙๖๖,๒๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๘๖๑,๔๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๓,๘๖๑,๔๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๔,๐๔๙,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๗๔,๐๔๙,๗๐๐ บาท 

(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา รวม ๒๕๖,๓๓๒,๗๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒๕๖,๓๓๒,๗๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๓,๕๓๗,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๙,๒๑๖,๘๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๔,๓๒๐,๘๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๐,๗๓๘,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๗,๒๙๔,๐๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๓,๔๔๔,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕๘,๒๒๗,๐๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๕๘,๒๒๗,๐๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๙,๑๐๔,๑๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๑๐๔,๑๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๕๑,๕๗๒,๐๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๕๑,๕๗๒,๐๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๙๒๑,๕๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖,๙๒๑,๕๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๙,๒๒๑,๓๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๙,๒๒๑,๓๐๐ บาท 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๐,๖๗๑,๙๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน ๑๐,๖๗๑,๙๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๕,๖๑๘,๐๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย ๕,๖๑๘,๐๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๐,๗๒๐,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา ๕๐,๗๒๐,๕๐๐ บาท 

(๖๙) สํานักงานเขตทุงครุ รวม ๒๗๕,๗๖๔,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒๗๕,๗๖๔,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๕,๑๐๓,๔๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง ๑๐,๘๘๘,๔๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน ๔,๒๑๕,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๗๔๘,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๐๐๘,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๗๓๙,๔๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๑,๒๘๓,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด ๗๑,๒๘๓,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๖๑๒,๑๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๖๑๒,๑๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา ๔๘,๑๑๘,๑๐๐ บาท 

  งานการโยธา ๔๘,๑๑๘,๑๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๐๗๓,๘๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๗,๐๗๓,๘๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๙,๓๗๘,๕๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๙,๓๗๘,๕๐๐ บาท 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๔,๓๔๐,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๔,๓๔๐,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๕,๗๑๘,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๗๑๘,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๖,๓๘๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๖,๓๘๖,๙๐๐ บาท 

(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน รวม ๓๒๒,๑๐๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓๒๒,๑๐๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๑,๖๖๑,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๗,๓๔๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๓๑๔,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๐,๘๔๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๘,๐๓๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได ๒,๘๑๐,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๐,๘๘๔,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๐,๘๘๔,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๘,๗๒๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๘,๗๒๑,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๐๒,๔๗๗,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๐๒,๔๗๗,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๙๓๐,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๑,๙๓๐,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม ๑๒,๔๓๘,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม ๑๒,๔๓๘,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕,๗๗๓,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕,๗๗๓,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม ๓,๒๕๑,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๒๕๑,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๔,๑๑๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๔,๑๑๖,๕๐๐ บาท 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕ งบประมาณรายจายการพาณิชยใหต้ังจายเปนจํานวน  ๕๘๘,๐๒๓,๕๐๐  บาท  
ประกอบดวยรายจายประจํ า   จํานวน   ๒๕๙ ,๐๐๔ ,๕๐๐   บาท   และรายจายพิ เศษ   จํานวน  
๓๒๙,๐๑๙,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) สํานักงานสถานธนานุบาล   รวม ๓๙๐,๕๑๗,๓๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๒๒,๕๗๒,๓๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจายทั่วไป ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ๑๐๙,๕๗๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล ๑๐๙,๕๗๒,๓๐๐ บาท 
 รายจายพิเศษ ๒๖๗,๙๔๕,๐๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๗,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจายทั่วไป ๒๗,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร   ๒๔๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล   ๒๔๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานตลาด รวม ๑๙๕,๔๐๐,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๓๔,๓๒๖,๒๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๑๓,๓๕๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจายทั่วไป   ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ๔๘๔,๔๐๐ บาท 
  ๓. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ๑๒๐,๙๖๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารตลาด ๑๒๐,๙๖๖,๘๐๐ บาท 
 รายจายพิเศษ ๖๑,๐๗๔,๐๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจายทั่วไป ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ๒๑,๐๗๔,๐๐๐ บาท 

  งานการบริหารตลาด ๒๑,๐๗๔,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยูอาศัย รวม ๒,๑๐๖,๐๐๐ บาท 
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