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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่ เปนการสมควรมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

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

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เ รียกวา   “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร   เ ร่ือง  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
เปนตนไป 

ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ใหต้ังเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  
๔๖,๔๕๘,๓๙๒,๙๐๐   บาท  จําแนกเปนรายจายตามที่ระบุตอไปในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

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

(๑) งบกลาง   รวม ๒,๕๗๖,๔๓๕,๒๐๐ บาท 
 ๑. เงินสํารองจายทั่วไป  ๔๐๑,๓๓๕,๒๐๐ บาท 
  ๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีคาใชจายตาง ๆ  เกี่ยวกับน้ําทวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีคาใชจายเพื่อการพัฒนา 
   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑,๓๓๕,๒๐๐ บาท 
 ๒. เงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง  ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. เงินบําเหน็จลูกจาง  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. คาติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. เงินสํารองสําหรับคาสาธารณูปโภค 
  และคาบํารุงรักษาอุปกรณ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. เงินสํารองคาใชจายในการพัฒนาเขต  ๗๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. เงินสํารองสําหรับคางานสวนที่เพิ่ม 
  ตามสัญญาแบบปรับราคาได  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๘. คาใชจายโครงการตามพระราชดําริ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๙. คาใชจายในการพัฒนาเพื่อสงเสริม 

  การทองเที่ยวของ  กทม.  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๐. เงินสํารองสําหรับคาใชจายดานการศึกษา  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๑. เงินสํารองสําหรับคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๒. คาใชจายเก่ียวกับภารกิจและ  หรือนโยบาย 

   ที่ไดรับมอบจากรัฐบาล  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๓. เงินสํารองสําหรับคาวัสดุ  และคาซอมแซมยานพาหนะ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๔. คาใชจายในการกอสรางปรับปรุง  ซอมแซมถนน   

   ตรอก  ซอย  และส่ิงกอสราง  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๕. เงินรางวัลและเงินชวยเหลือสําหรับ 

   ผลการปฏิบัติราชการประจําป  ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๖. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่คางจายตามกฎหมาย ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม ๓๒๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓๒๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท 

 แผนงานบริหารทั่วไป  ๓๒๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไป  ๓๒๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท 

(๓) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  รวม ๕๙,๖๕๕,๓๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๕๙,๖๕๕,๓๐๐ บาท 

 แผนงานบริหารทั่วไป   ๕๙,๖๕๕,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไป  ๕๙,๖๕๕,๓๐๐ บาท 

(๔) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร   รวม ๙๙,๗๔๒,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๙๙,๗๔๒,๐๐๐ บาท 

 แผนงานบริหารงานบุคคล   ๙๙,๗๔๒,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารงานบุคคล   ๙๙,๗๔๒,๐๐๐ บาท 
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(๕) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร    รวม ๙๔๖,๒๔๗,๒๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๙๔๖,๒๔๗,๒๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๑๘๓,๔๕๗,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไป   ๑๘๓,๔๕๗,๔๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารงานปกครอง 

  และทะเบียน     ๑๘,๔๕๕,๑๐๐ บาท 

  งานปกครองและทะเบียน   ๑๘,๔๕๕,๑๐๐ บาท 

 ค. แผนงานบริหารการคลัง    ๑๙,๖๙๗,๐๐๐ บาท 

  งานตรวจสอบภายใน   ๑๙,๖๙๗,๐๐๐ บาท 

 ง. แผนงานบริหารงานบุคคล    ๔๙,๓๔๖,๓๐๐ บาท 

  งานการเจาหนาที่    ๔๙,๓๔๖,๓๐๐ บาท 

 จ. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร    ๖๗๕,๒๙๑,๔๐๐ บาท 

  ๑. งานพัฒนาบุคลากร 

   และองคการ   ๒๒๒,๙๒๐,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานกฎหมายและคดี     ๒๒,๙๗๗,๓๐๐ บาท 

  ๓. งานประชาสัมพันธ   ๓๓๑,๑๒๗,๒๐๐ บาท 

  ๔. งานผูตรวจราชการ      ๔๘,๖๔๐,๕๐๐ บาท 

  ๕. งานการตางประเทศ      ๔๙,๖๒๕,๙๐๐  บาท 

(๖) สํานักการแพทย    รวม ๓,๘๐๖,๙๙๔,๘๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๓,๘๐๖,๙๙๔,๘๐๐  บาท 

 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๔๒๑,๐๓๒,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารทั่วไป 

   ดานการสาธารณสุข   ๑๗๔,๕๕๑,๕๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยเวชศาสตร 

   ผูสูงอายุและโรงพยาบาล 

   ในเขตบางขุนเทียน   ๒๔๖,๔๘๑,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริการดานการแพทย    ๓,๑๘๐,๘๐๖,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานรักษาพยาบาล   

   โรงพยาบาลกลาง   ๔๕๔,๒๑๖,๙๐๐ บาท 

  ๒. งานรักษาพยาบาล 

   โรงพยาบาลตากสิน   ๔๖๕,๘๙๗,๔๐๐ บาท 

  ๓. งานรักษาพยาบาล   

   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  ๔๕๖,๗๖๐,๑๐๐ บาท 

  ๔. โครงการกอสรางอาคาร 

   จอดรถยนตโรงพยาบาล 

   เจริญกรุงประชารักษ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการกอสรางอาคารศูนยเวชศาสตร 

   การกีฬาและเวชศาสตรฟนฟู   

   หอพักพยาบาล  พรอมที่จอดรถ  ๑๐๖,๔๑๐,๑๐๐ บาท 

  ๖. โครงการกอสรางอาคารโภชนาการ   

   เวชภัณฑกลาง  ซักฟอก  พัสดุศูนย 

   ผูสูงอายุและศูนยเด็กเล็กนาอยูคูนมแม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๗. โครงการปรับปรุงอาคาร  ๗๒  พรรษา 

   มหาราชินีชั้น  ๘  เปนหอผูปวยไฟไหม 

   น้ํารอนลวก  BURNED - UNIT   

   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๘. งานรักษาพยาบาล   

   โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ - 

   ชุตินธโร  อุทิศ    ๑๑๐,๒๗๕,๐๐๐ บาท 

  ๙. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

   โรงพยาบาลหนองจอก   

   ระยะที่  ๒    ๒๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๐. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลลาดกระบัง  
   กรุงเทพมหานคร  ๘๙,๒๗๓,๑๐๐ บาท 
  ๑๑. งานวิทยาลัยแพทยศาสตร 
   และวชิรพยาบาล  ๙๕๘,๔๓๗,๖๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลาง   
   วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
   และวชิรพยาบาล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการกอสรางอาคารหอพักพยาบาล 
   วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
   และวชิรพยาบาล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการการอนุรักษอาคารวชิรานุสรณ 
   (ตึกเหลือง)  วิทยาลัยแพทยศาสตร 
   กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก  ๙  ชั้น   
   และที่จอดรถใตดินวิทยาลัยแพทยศาสตร 
   กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางอาคาร  ๖  ชั้น  สําหรับ 
   การโภชนาการและหนวยสนับสนุน 
   วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
   และวชิรพยาบาล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน  ๑๑๘,๑๔๘,๕๐๐ บาท 
  ๑๘. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลสิรินธร  ๒๑๐,๗๖๙,๔๐๐ บาท 
  ๑๙. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน   
   กรุงเทพมหานคร  ๒๘,๕๐๘,๑๐๐ บาท 
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  ๒๐. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการแพทย  ๒ 

   เปนศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 

   กรุงเทพมหานคร  (ศนูยเอราวัณ) ๓๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๑. งานรักษาพยาบาล   

   โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ ๑๒๗,๘๓๐,๓๐๐ บาท 

 ค. แผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย ๒๐๕,๑๕๕,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานผลิตบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 

   เกื้อการุณย   ๘๘,๗๒๘,๒๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางอาคาร  ๖  ชั้น 

   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. งานวิชาการ   ๑๑,๓๒๗,๖๐๐ บาท 

  ๔. โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลผูปวย 

   และจัดทํา  BMA  Health  Card   

   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๗) สํานักอนามัย   รวม ๑,๖๘๒,๐๔๗,๑๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๑,๖๘๒,๐๔๗,๑๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๒๓๖,๒๐๔,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสุข ๒๒๒,๖๐๑,๙๐๐ บาท 

  ๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

   ศูนยบริการสาธารณสุข   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. งานบริหารการพยาบาล   ๑๓,๕๐๒,๓๐๐ บาท 

 ข. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔๗,๗๔๗,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  ๒๒,๙๔๙,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานสุขาภิบาลอาหาร  ๒๔,๗๙๘,๕๐๐ บาท 

 ค. แผนงานอนามัย    ๑,๓๙๘,๐๙๕,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานเภสัชกรรม    ๑๓๗,๔๐๐,๕๐๐ บาท 
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  ๒. งานทันตสาธารณสุข   ๑๐๔,๑๒๒,๖๐๐ บาท 
  ๓. งานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  ๓๑,๔๙๒,๔๐๐ บาท 
  ๔. งานจัดบริการสาธารณสุข   ๗๖๕,๒๒๓,๘๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ   
   สาธารณสุข  ๓  บางซื่อ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานชันสูตรสาธารณสุข   ๓๖,๗๐๒,๑๐๐ บาท 
  ๗. งานพัฒนาระบบสาธารณสขุ  ๑๕,๑๗๘,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานสรางเสริมสุขภาพ   ๙๖,๐๖๑,๖๐๐ บาท 
  ๙. งานควบคุมโรคติดตอ   ๑๑๗,๔๐๘,๓๐๐ บาท 
  ๑๐. งานสัตวแพทยสาธารณสุข  ๗๗,๕๓๗,๗๐๐ บาท 
  ๑๑. งานควบคุมโรคเอดส  วัณโรค   
   และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ๑๖,๘๖๘,๒๐๐ บาท 
(๘) สํานักการศึกษา   รวม ๑,๔๒๐,๓๐๙,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑,๔๒๐,๓๐๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๙๘๖,๑๑๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการศึกษา  ๙๐๙,๒๖๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๕  ชั้น 
   โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม  สํานักงานเขตบางรัก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนฉิมพลีสํานักงานเขตตลิ่งชัน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดยานนาวาสํานักงานเขตสาทร  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดโพธิมิตรสํานักงานเขตธนบุรี  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณราม   
   สํานักงานเขตสายไหม   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๗. งานการเจาหนาที่  ๒๖,๕๒๔,๑๐๐ บาท 
  ๘. งานบริหารการคลัง   ๔๑,๙๒๙,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ๑๑,๘๑๒,๓๐๐ บาท 
  โครงการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาระยะที่  ๒  ๑๑,๘๑๒,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๔๒๒,๓๗๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานยุทธศาสตรการศึกษา   ๘๗,๑๒๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  ๑๑๖,๔๙๓,๓๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชาระบบและพัฒนาหอง 
   คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา  ๑๐๕,๙๒๐,๕๐๐ บาท 
  ๕. งานพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  ๑๑๑,๘๔๓,๖๐๐ บาท 
(๙) สํานักการโยธา   รวม ๓,๐๓๗,๙๐๓,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓,๐๓๗,๙๐๓,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๒๔๗,๖๒๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปดานการโยธา 
   และระบบจราจร   ๑๙๙,๐๙๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๔)  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางปรับปรุงงานสถาปตยกรรม  
   และวิศวกรรมงานระบบชั้น  ๒๓  ถึงชัน้  ๓๗  
   อาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒ 
   ดินแดง  (ระยะที่  ๒)   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการโยธา 
   และอาคารสํานักการระบายน้ํา  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการกอสรางอาคารสนับสนุน 
   สํานักการโยธาและหนวยงานบริเวณ 
   ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการกอสรางอาคารศูนยเคร่ืองมือกล 

   และปรับปรุงอาคารศูนย  ๒  และศูนย  ๖  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๗. โครงการจางผูใหบริการเพื่อออกแบบ 

   ตกแตงภายในอาคารศาลาวาการ 

   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  ๔,๓๗๘,๐๐๐ บาท 

  ๘. งานแผนงานและประสานสาธารณูปโภค  ๓๙,๙๕๖,๐๐๐ บาท 

  ๙. โครงการขยายถนนซอยกลวยไม   

   (ซอยรามอินทรา  ๑๔)   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานการโยธา    ๑,๘๙๑,๘๙๙,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานสํารวจออกแบบและกอสราง ๒๓๕,๑๓๔,๖๐๐ บาท 

  ๒. โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานคร  

   (เพิ่มเติม)    ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนศรีนครินทร 

   จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการ 

   ถึงถนนสุขุมวิท  ๑๐๓     ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. โครงการทางลอดถนนศรีนครินทร - 

   ถนนสุขุมวิท  ๑๐๓  (อุดมสุข)  ๑๓๙,๒๐๔,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก  

   กลุม  A    ๑๒๔,๘๕๕,๘๐๐ บาท 

  ๖. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก    

   กลุม  B    ๗๓,๗๗๗,๗๐๐ บาท 

  ๗. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก    

   กลุม  C    ๑๗๔,๒๙๔,๔๐๐ บาท 

  ๘. โครงการกอสรางทางตางระดับถนน 

   พัฒนาการ-ถนนออนนชุ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๙. โครงการถนนหทัยราษฎร  (สุวินทวงศ - สายไหม) ๔๐,๑๗๓,๐๐๐ บาท 
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  ๑๐. โครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขน 
   เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน   
   ระยะที่  ๓    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรามคําแหง 
   ถึงถนนศรีนครินทร  (ผานซอยรามคําแหง  ๒๔) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการกอสรางปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙ 
   ซอย  ๒๘  ชวงจากคลองโรงแถวถึงคลองตนตาล 
   และจากแยกซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   
   ซอย  ๒๘  ถึงวัดทุงเศรษฐ ี  ๔๔,๖๓๔,๗๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพระยาสุเรนทร 
   ตอนที่  ๒  จากถนนพระยาสุเรนทร  ตอนที่  ๑  
   (กม.๑+๒๐๐)  ถึงถนนคูบอน    ๙๒,๑๓๖,๘๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการกอสรางปรับปรุง 
   ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  
   ซอย  ๒๘  ชวงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙      
   ถึงคลองโรงแถว   ๓๒,๕๑๖,๘๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนราษฎรอุทิศ - 
   ถนนเลียบวารีจากถนนสุวินทวงศถึงบริเวณ 
   ใกลถนนเชื่อมสัมพนัธ   ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางกระดี่  
   ชวงจากถนนพระราม  ๒  ถึงคลองสนามชัย  ๒๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสุขาภิบาล  ๒   
   ชวงจากถนนออนนชุถึงถนนวงแหวนรอบนอก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ  
   ทางสัตวแพทยสาธารณสุข  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการกอสรางสะพานขามทางแยกถนน 
   เพชรบุรีตัดใหม-ถนนรัชดาภิเษก  (แยกอโศก)  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๐. โครงการกอสรางปรับปรุงซอยประชาอุทิศ  ๙๐   

   ชวงจากถนนประชาอุทิศถึงคลองเกาหอง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๑. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนมิตรไมตรี  

   ชวงจากถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนประชาสงเคราะห ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๒. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขตดินแดง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๓. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบเพื่อแกไข 

   ปญหาการจราจรถนนอโศกมนตรีจากถนน  

   พระราม  ๙  ถึงบริเวณถนนสุขุมวิท  ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๔. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบเพื่อแกไข 

   ปญหาการจราจรบริเวณจุดเชื่อมตอถนน 

   รามคําแหง  ถนนนิมิตรใหม  ถนนสีหบุรานุกิจ 

   ถนนรมเกลา  ถนนสุวินทวงศในพื้นที่เขตมีนบุรี ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๕. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและ 

   ออกแบบรายละเอียดเพื่อแกไขปญหาการจราจร  

   บริเวณจุดตัดระหวางถนนลาดพราว   

   ถนนนวมนิทร  ถนนเสรีไทย  ถนนรามคําแหง  

   และถนนศรีนครินทร  เขตบางกะป  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๖. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ 

   โครงขายถนนสายหลักกับถนนวงแหวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๗. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบโครงการ 

   กอสรางถนนตามแนวผังเมือง  ค.๓  เชื่อมตอ 

   ถนนรามอินทราถึงถนนบางนา - ตราด  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๘. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบโครงการ 

   กอสรางถนนตามแนวผังเมือง  ค.๑  เชื่อมตอ 

   ถนนรามอินทราถึงถนนพหลโยธิน 

   ถนนรัตนโกสินทรสมโภชน  ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๙. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบโครงการ 
   ตอเชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   
   กับถนนกรุงเทพ - ชลบุรี 
   และถนนกรุงเทพกรีฑา   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบเพื่อแกไข 
   ปญหาการจราจรถนนเพชรเกษมจากแยกทาพระ 
   ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบโครงการ 
   ตอเชื่อมถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย  ๔   
   กับสะพานพระราม  ๘   ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการจางที่ปรึกษา  ศึกษา  สํารวจออกแบบ 
   แผนแมบทเพื่อแกไขปญหาการจราจร 
   ในพื้นทีเ่ขตลาดกระบัง   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการกอสรางปรับปรุงซอย 
   เฉลิมพระเกียรติร.๙  ซอย  ๒๘  (ตอนที่  ๓) 
   ชวงจากวงเวียนถึงจุดที่ปรับปรุงแลว  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการถนนหทัยราษฎรชวงจาก 
   ถนนสุวินทวงศถึงซอยหทัยราษฎร  ๑   
   และชวงจากคลองสาม 
   ถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก  ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการกอสรางถนนเชื่อมถนนรัชดาภิเษก 
   กับถนนลาดพราว - วังหิน   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. งานควบคุมอาคาร   ๒๔,๑๑๘,๕๐๐ บาท 
  ๓๗. งานควบคุมการกอสราง   ๓๓,๕๕๔,๒๐๐ บาท 
  ๓๘. งานวิเคราะหและวิจัย   ๑๕,๐๖๐,๑๐๐ บาท 
  ๓๙. งานสํารวจและแผนที่ที่ดิน  ๒๑,๒๙๑,๐๐๐ บาท 
  ๔๐. งานจัดกรรมสิทธิ์   ๔๔๕,๙๔๘,๐๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร ๘๙๘,๓๗๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานกอสรางและบูรณะ  ๗๘๐,๖๓๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดซอมและเสริมกําลังสะพาน 
   ขามคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงสะพานขามทางแยกถนน 
   พระรามที่  ๔ - สาทร  (ไทย - เบลเย่ียม) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงถนนคลองหนองใหญ 
   จากถนนบางแค-ถนนบางบอน  (สุขาภิบาล  ๑)   
   ถึงถนนกาญจนาภิเษก  พื้นที่เขตบางแค ๕,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองภาษีเจริญ 
   ฝงเหนือชวงจากถนนเพชรเอกชัยถึงสุดเขต 
   กรุงเทพมหานครพื้นที่เขตหนองแขม ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงถนนประชาสําราญจาก 
   ถนนสกุลดีถึงถนนคลองสิบ - สิบส่ี  (ชวงที่  ๑)   
   และจากคลองนาหมอนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
   (ชวงที่  ๓)  พืน้ที่เขตหนองจอก ๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเทา 
   ถนนจตุโชติชวงจากถนนสุขาภิบาล  ๕ 
   ถึงคลองจาหลา  พื้นที่เขตสายไหม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) สํานักการระบายน้ํา   รวม ๓,๑๘๙,๙๕๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓,๑๘๙,๙๕๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๖๒,๗๓๑,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการระบายน้ํา  ๖๒,๗๓๑,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา  ๔๑๖,๓๒๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบหลัก  ๒๖๖,๘๙๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 
   และระบบระบายน้ําตามโครงการแกมลิง 
   คลองมหาชัย - คลองสนามชัย ๒๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 

   ริมแมน้ําเจาพระยาชวงจากทาน้ําราชวงศ 

   ถึงบอสูบน้ําและชวงจากวัดปทุมคงคา    

   ถึงศาลเจาโรงเกือก    ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  และปองกัน 

   การกัดเซาะคลองพระโขนง  ชวงจากสถานีสูบน้ํา 

   พระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเกา   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง 

   มหาสวัสด์ิบริเวณวัดปุรณาวาส  และบริเวณ 

   ปากคลองขุนศรีบุรีรักษ    ๔,๐๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๖. โครงการสํารวจออกแบบและจัดทําแผนแมบท 

   ระบบระบายน้ําในพื้นที่เขตลาดพราวและ 

   บางสวนของเขตจตุจักรและเขตบางเขน   ๕,๒๘๐,๐๐๐  บาท 

  ๗. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา 

   เจาพระยาชวงจากบอสูบน้ํามังกรถึงทาน้ําสวัสดี ๑๓,๒๑๓,๐๐๐ บาท 

  ๘. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 

   ริมคลองบางกอกนอยชวงคลองน้ําตาล 

   ถึงถนนจรัญสนิทวงศ    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๙. โครงการสํารวจ  ออกแบบ  และจัดทําแผนแมบท 

   ระบบระบายน้ําในพื้นที่เขตสายไหมและ 

   บางสวนของเขตบางเขน  เขตมีนบุรี   

   เขตคันนายาว  เขตคลองสามวา   ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๐. โครงการสํารวจ  ออกแบบ  และจัดทําแผนแมบท 

   ระบบระบายน้ําในพื้นที่เขตบางนา  เขตพระโขนง   

   และบางสวนของเขตประเวศ  เขตสวนหลวง   

   เขตวัฒนาและเขตคลองเตย   ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๑. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา 

   คลองลําพังพวย  ตอนคลองจั่น    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแกมลิง 

   บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน   ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๓. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 

   บึงกุมเหนือ  ระยะที่  ๑    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๔. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 

   บึงกุมเหนือ  ระยะที่  ๒    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๕. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองระหัส 

   จากคลองแสนแสบถึงจุดที่กําหนดให   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๖. งานสารสนเทศระบายน้ํา    ๖๖,๕๗๗,๗๐๐ บาท 

 ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒,๐๓๗,๐๐๓,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานเครื่องจักรกล  ๑๙๐,๘๐๔,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานระบบอาคารบังคับน้ํา  ๖๖๙,๑๔๖,๕๐๐ บาท 

  ๓. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ 

   สวนกลางและโรงซอมบํารุง   ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   สถานีสูบน้ําคลองกรวย   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   สถานีสูบน้ําคลองวัดยานนาวา   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๖. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําปากคลองตลาด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๗. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองอรชร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๘. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลองสวนออย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๙. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคาร 

   บังคับน้ําแนวถนนรามคําแหง  (สถานีสูบน้ําคลอง 

   -  โตะยอและสถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา)  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๐. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   สถานีสูบน้ําคลองบางนา   ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๑. งานระบบทอระบายน้ํา   ๓๘๓,๐๓๑,๕๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณ  
   ส่ีแยกเกษตรศาสตร  ถนนพหลโยธิน  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา 
   ถนนราชปรารภ  (ฝงทิศตะวันออก)   
   จากถนนนิคมมักกะสันถึงถนนเพชรบุรี  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๔. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําถนนราชวิถี 
   (ทั้งสองฝง)  จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
   ถึงคลองสามเสน   ๑๒,๕๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา   
   ถนนมหาราช  ถนนสนามไชย  ถนนเจริญกรุง   
   ถนนพระพิพิธและซอยทาขาม   ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ถนนสุขุมวิทบริเวณส่ีแยกบางนา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา 
   ถนนพระรามที่  ๖  และถนนเพชรบุรี  
   ถึงแนวทอเดิมลงคลองสมปอยลาง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ซอยเพชรเกษม  ๖๓/๒  จากถนน 
   เพชรเกษมถึงคลองราษฎรสามัคคี  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการปรับปรุงบอสูบน้ําถนน 
   สุขุมวิทตอนลงคลองพระโขนง   ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนน  
   รัชดาภิเษกตอนลงคลองหวยขวาง  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการปรับปรุงบอสูบน้ําซอยสุขุมวิท  ๖๔  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา  ถนนแจงวัฒนะ ๑,๕๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําถนนหลานหลวง 
   จากถนนพิษณุโลกถึงคลองรอบกรุง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําถนนอิสรภาพ 
   จากส่ีแยกพรานนกถึงคลองจักรทอง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการกอสรางทอระบายน้ําเชื่อมจาก 
   คลองลาดยาวถนนรัชดาภิเษกถึงแนวทอเดิม ๑,๘๖๓,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนบางบอน ๑ 
   จากคลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. งานระบบคลอง ๔๙๖,๘๓๗,๖๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง) 
   และสถานีสูบน้ําลํารางยายสุนจากถนน 
   รัชดาภิเษกถึงคลองสามเสน ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองทวีวัฒนา 
   จากบริเวณคลองบางจากถึงบริเวณ 
   คลองบางขี้แกง ๑๘,๐๗๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน   
   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยรามคําแหง  ๒๙   
   ถึงบริเวณประตูระบายน้ําคลองตัน ๓๑,๔๔๗,๕๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง) 
   พรอมประตูระบายน้ําคลองบางบําหรุจาก 
   ถนนสิรินธรถึงบริเวณทางรถไฟสายใต ๑๔,๔๐๕,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจากถนน 
   พหลโยธินถึงบึงมักกะสัน ๑๖,๘๕๑,๒๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง)   
   คลองเจาคุณสิงหจากเขื่อนเดิมบริเวณ 
   โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนีย) 
   ถึงสถานีสูบน้ําตอนคลองแสนแสบ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓๔. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (สมอยึดดานหลัง) 

   คลองเปรมประชากรจากเขื่อนเดิมบริเวณ 

   วัดเสมียนนารีถึงคลองบางเขน ๑๗,๑๒๙,๕๐๐ บาท 

  ๓๕. โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบ 

   ระบายน้ําคลองบางออและคลองบางออนอยจาก 

   บริเวณถนนสุขุมวิทถึงบริเวณถนนทางรถไฟ 

   สายเกา ๑๓,๓๘๑,๒๐๐ บาท 

  ๓๖. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 

   และระบบระบายน้ําพื้นที่ปดลอมลําบึงขวาง ๘,๒๗๕,๒๐๐ บาท 

  ๓๗. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  พรอมทางเดิน 

   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยเสรีไทย  ๓๐   

   ถึงบริเวณซอยรามคําแหง  ๑๔๗ ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๘. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  พรอมทางเดิน 

   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณถนนรมเกลา  

   ถึงบริเวณคลองสองตนนุน ๑๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๙. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองบานหลาย 

   จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางลางถึงเข่ือนเดิม 

   บริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕๕ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๐. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองสวนออย 

   จากถนนออนนุชถึงสุดเขตคลองบริเวณ 

   ซอยสุขุมวิท  ๙๓ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๑. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองมหานาค 

   บริเวณหลังวัดปทุมวนาราม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๒. โครงการปรับปรุงเข่ือน  ค.ส.ล.  เดิมเปนแบบ 

   ดาดทองคลองวัดยานนาวาและคูดอนกุศล-คูวัดปรก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔๓. โครงการปรับปรุงเข่ือนเดิมเปนแบบดาดทองคลอง   

   คลองนาซองจากบริเวณถนนประชาสงเคราะห 

   ถึงบริเวณคลองหวยขวาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๔. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองขุนสกล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   จากถนนออนนุชถึงสุดเขตคลองบริเวณ 

   หมูบานมิตรภาพ  ๓ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๕. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองตาสาด 

   จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๖. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองตาชาง 

   จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๗. โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน 

   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยสุขุมวิท  ๓๙   

   ถึงบริเวณสะพานอโศก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๘. โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน 

   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยทองหลอ 

   ถึงบริเวณซอยสุขุมวิท  ๓๙ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๙. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  ลํารางสาธารณะ  ๑๗ 

   จากถนนลาดพราวถึงคลองตาหนัง ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕๐. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําคลองวัดบึง 

   พรอมเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕๑. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองจั่น   

   จากถนนลาดพราวถึงถนนประดิษฐมนูธรรม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง)   

   คูนายกิมสาย  ๓  จากประตูระบายน้ําตอนคลอง 

   เปรมประชากร  ถึงบริเวณคูน้ํานาวงศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา ๖๗๓,๘๘๗,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา   ๒๔๗,๑๐๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและอนุรักษ 
   ส่ิงแวดลอมบางซื่อกรุงเทพมหานคร  ๒๐๓,๓๘๖,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการ 
   บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง  ๒๙,๐๕๙,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร  ๒๘,๕๗๘,๒๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร 
   จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม  
   - ทุงครุ  ระยะที่  ๒   ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร 
   จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี   
   ระยะที่  ๒   ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร  ระยะที่  ๒  ๕๐,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร 
   จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง   
   ระยะที่  ๒   ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและ 
   ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและ 
   ระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี   ๙,๓๕๙,๐๐๐ บาท 

(๑๑) สํานักการคลงั  รวม ๒,๕๙๔,๑๗๖,๑๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒,๕๙๔,๑๗๖,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๗๘,๘๗๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๗๘,๘๗๘,๗๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑,๔๔๙,๐๔๗,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานบัญชี   ๑๓,๖๑๘,๙๐๐ บาท 

  ๒. งานการเงิน   ๒๑,๓๒๕,๖๐๐ บาท 

  ๓. งานรายได ๑๔๘,๕๒๔,๗๐๐ บาท 

  ๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   สําหรับการจัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานคร ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. งานจัดเก็บคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๖. งานตรวจจาย ๑๒,๘๐๔,๑๐๐ บาท 

  ๗. งานเศรษฐกิจการคลัง ๙๙,๐๗๐,๓๐๐ บาท 

  ๘. โครงการกอสรางที่พักอาศัยเพื่อขาราชการและ 

   ลูกจางกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ๖,๕๑๙,๓๐๐ บาท 

  ๙. งานบําเหน็จบํานาญ ๑,๐๑๕,๑๘๕,๐๐๐ บาท 

 ค. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร ๑,๐๖๖,๒๔๙,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ๕๐๔,๒๐๒,๒๐๐ บาท 

  ๒. โครงการเชารถยนตใหกับกรุงเทพมหานคร ๗,๔๔๑,๕๐๐ บาท 

  ๓. โครงการเชารถบรรทุกขนาด  ๑  ตันใหกับ 

   กรุงเทพมหานคร ๗,๗๔๘,๗๐๐ บาท 

  ๔. โครงการเชารถยนตใหกับกรุงเทพมหานคร 

   พรอมติดต้ังอุปกรณกาซธรรมชาติ  (NGV) 

   จํานวน  ๑๘๖  คัน ๒๓,๕๑๖,๓๐๐ บาท 

  ๕. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุน ๑๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๖. โครงการจัดหารถฉีดลางถนน ๑๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๗. งานบํารุงรักษาซอมยานพาหนะ   

   และเคร่ืองจักรกล ๑๔๖,๕๔๐,๘๐๐ บาท 

  ๘. โครงการกอสรางอาคารอํานวยการ 

   และอาคารบํารุงรักษา ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๑๒) สํานักเทศกิจ รวม ๑๗๐,๖๓๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๑๗๐,๖๓๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๖๓,๘๓๙,๘๐๐ บาท 
   งานบริหารทั่วไปดานการรักษาความสะอาด ๖๓,๘๓๙,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร ๓๔,๓๗๕,๕๐๐ บาท 
  งานศูนยวิทยุส่ือสารกรุงเทพมหานคร ๓๔,๓๗๕,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและสงเสริม ๙,๕๖๙,๘๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน ๙,๕๖๙,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๖๒,๘๔๖,๙๐๐ บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ ๖๒,๘๔๖,๙๐๐ บาท 

(๑๓) สํานักการจราจรและขนสง  รวม ๓,๘๕๘,๔๓๔,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๓,๘๕๘,๔๓๔,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๗๓,๓๖๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการโยธาและระบบจราจร ๗๓,๓๖๔,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร  ๓,๗๘๕,๐๗๐,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการขนสง ๘๓,๘๒๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร 
   สวนตอขยายสายสีลม  (ตากสิน - เพชรเกษม) ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการบริหารจัดการการใหบริการ 
   รถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ  (BRT) ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบขนสง 
   มวลชนกรุงเทพมหานคร ๑๐๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบ 
   ขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร 
   สวนตอขยายสายสุขุมวิท 
   ตอนที่  ๑  (ซอยสุขุมวิท  ๘๕ -  
   ซอยสุขุมวิท  ๑๐๗) ๑๙๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการกอสรางทางเดินยกระดับ  (Sky  Walk)   
   ลานจอดรถแลวจร  (Park  &  Ride) ๔๒๕,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการรถระบบขนสงมวลชน 
   กรุงเทพมหานครสวนตอขยายสายสีลม 
   (ตากสิน - เพชรเกษม) 
   และบริหารจัดการเดินรถ ๘๖๖,๙๙๗,๗๐๐ บาท 
  ๘. โครงการสงเสริมการเดินทางดวยระบบขนสง 
   มวลชนกรุงเทพมหานคร ๑๑๘,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการพัฒนาการเดินเรือในคลองแสนแสบ ๑๓๓,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานจดัระเบียบจราจร ๒๓,๔๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานวิศวกรรมจราจร ๖๒๓,๕๕๙,๕๐๐ บาท 
  ๑๒. งานนโยบายและแผนงาน ๘๖,๓๔๐,๑๐๐ บาท 
  ๑๓. งานพัฒนาระบบจราจร ๑๙๔,๕๗๑,๔๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจัดหาพรอมติดต้ังกลองโทรทัศน   
   วงจรปด  (CCTV)  พรอมเชื่อมโยง  
   สัญญาณภาพไปที่  ๑๑  สํานักงานเขต ๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการจัดหาพรอมติดต้ังกลองโทรทัศน   
   วงจรปด  (CCTV)  บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร ๑๗๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจัดหาพรอมติดต้ัง 
   กลองโทรทัศนวงจรปด  (CCTV) 
   บริเวณชุมชน  ตลาด  จุดเปลี่ยนถาย 
   ในการเดินทางและจุดเส่ียงภัยในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร ๑๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจัดหาพรอมติดต้ังกลองโทรทัศน 
   วงจรปด  (CCTV)  บริเวณโรงพยาบาล 
   ศูนยบริการสาธารณสุขและสถานที่ราชการ 
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๘. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกลอง 
   โทรทัศนวงจรปด  (CCTV)  ไปที่ 
   สถานีตํารวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการติดต้ังระบบตรวจจับรถฝาฝน 
   สัญญาณไฟจราจร  (Red  Light  Camera) ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๔) สํานักผังเมือง  รวม ๒๘๙,๘๘๖,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๘๙,๘๘๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๕๔,๖๐๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการโยธาและระบบจราจร ๕๔,๖๐๘,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร  ๒๓๕,๒๗๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานผังเมือง ๑๒๑,๓๐๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
   กรุงเทพมหานคร  (ปรับปรุงคร้ังที่  ๓) ๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ   
   ๓  มิติ  เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจัดทําระบบขอมูลสาธารณูปโภค 
   ดวยแผนที่เชิงเลขความละเอียดสูง 
   เพื่อบริการประชาชนและบริหารจัดการ 
   ของกรุงเทพมหานคร ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานนโยบายและแผนงาน ๙,๓๒๕,๒๐๐ บาท 

(๑๕) สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวม ๔๒๒,๘๘๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๔๒๒,๘๘๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๕๙,๕๐๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนาและบริการสังคม ๕๙,๕๐๐,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๓๖๓,๓๘๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการและแผนงาน ๕๓,๓๐๗,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางสถานีดับเพลิง ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๒,๓๑๔,๗๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารและ 

   เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานสํานัก 

   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ของกรุงเทพมหานคร  ๒๖๒,๑๖๒,๒๐๐  บาท 

  ๕. งานปฏิบัติการดับเพลิง ๑๑,๑๙๗,๕๐๐ บาท 

(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม  ๕๖,๗๒๐,๒๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๕๖,๗๒๐,๒๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๒๖,๓๗๘,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไป ๒๖,๓๗๘,๕๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๓๐,๓๔๑,๗๐๐ บาท 

  งานงบประมาณ ๓๐,๓๔๑,๗๐๐ บาท 

(๑๗) สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  รวม ๒๑๓,๑๘๖,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๒๑๓,๑๘๖,๐๐๐ บาท  

 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๓๘,๙๘๒,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไป ๓๘,๙๘๒,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานสงเสริมระบบบริหาร   ๑๕๙,๙๙๓,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ๓๐,๓๗๓,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร ๙๖,๒๕๗,๐๐๐ บาท 

  ๓. งานบริการระบบคอมพิวเตอร ๙,๒๘๗,๒๐๐ บาท 

  ๔. งานยุทธศาสตรบริหารจัดการ ๗,๘๖๒,๖๐๐ บาท 

  ๕. งานยุทธศาสตรเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง ๔,๓๐๔,๔๐๐ บาท 

  ๖. งานยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๓,๗๖๘,๙๐๐ บาท 

  ๗. งานยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๓,๗๔๑,๑๐๐ บาท 

  ๘. งานยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยและสังคม ๔,๓๙๘,๗๐๐ บาท 

 ค. แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร   ๑๔,๒๑๐,๘๐๐ บาท 

  งานสารสนเทศภูมิศาสตร ๑๔,๒๑๐,๘๐๐ บาท 
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(๑๘) สํานักส่ิงแวดลอม  รวม ๓,๐๓๐,๓๓๔,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓,๐๓๐,๓๓๔,๒๐๐ บาท  
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๑๒๒,๕๙๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการรักษาความสะอาด ๑๒๒,๕๙๕,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและสงเสริม   ๓๔,๙๗๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานนโยบายและแผนงาน ๒๔,๙๗๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการรักษส่ิงแวดลอมเพื่อชุมชนย้ิมสดใส ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๒,๐๐๙,๕๕๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ๓๐,๕๐๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๒  ๒๔,๓๙๗,๖๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๒  ตัน  ๑๕,๔๓๗,๙๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ 
   รองรับมูลฝอยขนาด  ๘  ลบ.ม.  ๑๔,๙๗๖,๘๐๐ บาท 
  ๕. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนยรวม 
   รถบริเวณสถานีขนถายมูลฝอยทาแรง ๓๖,๒๒๘,๖๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุนเพื่อทํา 
   ความสะอาดถนน  ตรอก  ซอยในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร  ๓๘,๘๕๕,๖๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย 
   บนถนนสายหลักและสายรอง  ๑๐,๕๔๔,๘๐๐ บาท 
  ๘. งานกําจัดมูลฝอย  ๒๕๙,๔๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยาง 
   ถูกสุขลักษณะโดยอัด 
   และหอมูลฝอยดวยแผนพลาสติก   
   (WRAPPING)  ๑๐๔,๘๘๓,๓๐๐ บาท 
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  ๑๐. โครงการจางเหมาเอกชน 

   ขนมูลฝอยจากสถานี 

   ขนถายมูลฝอยทาแรง  เขตบางเขนและนําไป 

   ทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ   

   (แบบใหม)  ระยะ  ๒  ๘๔,๔๐๔,๔๐๐ บาท 

  ๑๑. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานี   

   ขนถายมูลฝอยระบบใหมศูนยกําจัดมูลฝอย 

   หนองแขมและนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบ 

   อยางถูกสุขลักษณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๒. โครงการจัดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณพรอม 

   ติดต้ังที่สถานีขนถายมูลฝอย  (ระบบใหม)   

   ศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม ๑๖๒,๓๗๖,๖๐๐ บาท 

  ๑๓. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

   ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนชุ ๖,๗๙๓,๕๐๐ บาท 

  ๑๔. โครงการปรับปรุงถนนภายในศูนยกําจัด 

   มูลฝอยหนองแขมจากโรงฆาสัตวถึง 

   ลานลางรถเก็บขนมูลฝอย ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๕. โครงการจางเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน 

   พรอมเดินเคร่ืองจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย  

   ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน  ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย 

   ออนนุช  ระยะที่  ๒ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๖. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยเกา 

   จากศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุชและนําไป 

   กําจัดโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๗. โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ 

   กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ระยะที่  ๓ ๑๔,๒๓๔,๓๐๐ บาท 
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  ๑๘. โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยอันตราย   
   ระยะที่  ๒ ๖๓๘,๘๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานี 
   ขนถายมูลฝอยระบบใหมศูนยกําจัดมูลฝอย 
   สายไหมและนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูก 
   สุขลักษณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการปรับปรุงถนนภายในศูนยกําจัดมูลฝอย 
   ออนนุชจากทางเขาศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช 
   ถึงเชิงสะพานทางเขาศูนยรวมรถเก็บขนมูลฝอย ๔,๙๔๕,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม ๓,๒๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม 
   การกําจัดมูลฝอยดวยระบบเตาเผา     
   ขนาดไมนอยกวา  ๒,๐๐๐  ตันตอวัน 
   ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนชุ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. งานจัดการขยะของเสียอันตราย 
   และส่ิงปฏิกูล ๑,๐๔๑,๓๕๕,๔๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย   
   แบบอัดขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓ ๑๗,๖๓๙,๔๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย   
   แบบอัดขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒ ๑๑,๑๗๙,๔๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย   
   แบบกระบะเททาย  ขนาด  ๖  ตัน ๑๖,๓๓๒,๘๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการปรับปรุงโรงงานกําจัดไขมัน 
   และแปรรูปไขมันพรอมอุปกรณจัดเก็บ 
   ไขมันบริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอย 
   ออนนุชและหนองแขม ๑๐๔,๙๖๘,๔๐๐ บาท 
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  ๒๘. โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน 
   กําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม  ระยะที่  ๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๕ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด       
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๖ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๑. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด     

   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๓ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๒. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ 

   รองรับมูลฝอยขนาด  ๘  ลบ.ม.  ระยะที่  ๒ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๓. โครงการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลปนเปอนไขมัน 

   จากบานเรือนและสถานประกอบการ  ระยะที่  ๒ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๔. โครงการจัดหารถกวาดและดูดฝุน   

   ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา  ๒๕  แรงมา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๕. โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตปุยอินทรีย   

   บริเวณศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและออนนุช ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๖. โครงการจางเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

   สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

   ดานส่ิงแวดลอม ๔๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๗. โครงการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

   ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๘. โครงการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สําเร็จรูป  (บัส) 

   พรอมระบบบําบัดน้ําเสีย ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓๙. โครงการจัดหาเรือไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย   ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔๐. โครงการจัดหารถสูบส่ิงปฏิกูล  ขนาด  ๓  ลบ.ม.  

   พรอมอุปกรณสูบถายครบชุด   ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม    ๗๗๓,๒๑๔,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารสวนสาธารณะ   ๗๐๐,๓๗๘,๔๐๐ บาท 

  ๒. โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค  ๒๘,๘๐๖,๑๐๐ บาท 

  ๓. โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค   

   ระยะที่  ๒   ๑๕,๗๑๙,๑๐๐ บาท 

  ๔. โครงการกอสรางอุทยานสวนจตุจักร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการกอสรางสวนสาธารณะบึงน้ํา 

   ลาดพราว  ๗๑   ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๖. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ๑๙,๒๑๑,๑๐๐ บาท 

(๑๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการทองเที่ยว รวม ๑,๒๗๒,๓๔๔,๒๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๑,๒๗๒,๓๔๔,๒๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๙๖,๔๓๒,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนา 

  และบริการสังคม     ๙๖,๔๓๒,๗๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริการสังคม    ๕๗๙,๙๑๑,๔๐๐ บาท 

  ๑. งานหองสมุดประชาชน   ๗๑,๙๐๘,๒๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางหองสมุดเพื่อการเรียนรู 

   คลองสามวา   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการกอสรางหองสมุดเพื่อการเรียนรูหวยขวาง   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. โครงการปรับปรุงภาพลักษณหองสมุด 

   เพื่อการเรียนรู  ๖  แหง   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการกอสรางบานหนังสือ  ๒๖  แหง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๖. งานศูนยเยาวชน   ๑๙๑,๗๙๒,๔๐๐ บาท 

  ๗. โครงการกอสรางศูนยเยาวชน  ๒  เขต  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๘. โครงการกอสรางศูนยเยาวชนคลองสามวา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการกอสรางปรับปรุงศักยภาพ   
   ศูนยเยาวชนลุมพนิ ี   ๒๘,๓๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ   
   ศูนยเยาวชน  ๔  แหง   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๑. งานนันทนาการ   ๔,๕๗๙,๙๐๐ บาท 

  ๑๒. งานนโยบายและแผนงาน   ๔,๔๕๗,๖๐๐ บาท 

  ๑๓. งานศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร   

   (ไทย - ญี่ปุน)   ๖๐,๓๘๐,๕๐๐ บาท 

  ๑๔. งานการสังคีต   ๒๘,๕๖๘,๒๐๐ บาท 

  ๑๕. โครงการกอสรางโรงเรียนการดนตรี 

   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๖. งานวัฒนธรรม  ๑๘๙,๐๓๔,๖๐๐ บาท 

 ค. แผนงานการทองเที่ยว    ๖๕,๖๘๓,๓๐๐ บาท 

  งานการทองเที่ยว   ๖๕,๖๘๓,๓๐๐ บาท 

 ง. แผนงานการกฬีา    ๕๓๐,๓๑๖,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานการกีฬา  ๕๓๐,๑๑๖,๘๐๐ บาท 

  ๒. โครงการปรับปรุงกายภาพศูนยกีฬาบางบอน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการตกแตงภายในและจัดสรางชุดนิทรรศการ 

   พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม  รวม ๔๙๓,๓๗๔,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๔๙๓,๓๗๔,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๔๗,๑๐๗,๘๐๐ บาท 

  งานบริหารทั่วไปดานการพัฒนา 

  และบริการสังคม   ๔๗,๑๐๗,๘๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริการสังคม   ๑๒๗,๕๑๓,๘๐๐ บาท 
  งานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม  ๑๒๗,๕๑๓,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๔๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน   ๑๑๗,๗๑๘,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานนโยบายและแผนงาน   ๒๕,๙๔๑,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานสงเสริมอาชีพ    ๑๗๕,๐๙๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานสงเสริมอาชีพ   ๔๖,๓๑๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานสงเสริมอาชีพการเกษตร   ๑๕,๑๗๐,๑๐๐ บาท 
  ๓. งานการศึกษาอาชีพ   ๙๒,๖๓๒,๔๐๐ บาท 
  ๔. โครงการกอสรางอาคารโรงเรียนฝกอาชีพ 
   กรุงเทพมหานคร  (บอนไก)   ๒๐,๙๗๐,๐๐๐ บาท 

(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร  รวม ๓๖๒,๐๑๙,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๖๒,๐๑๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๓,๔๕๘,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๗,๙๒๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๕๓๖,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๒,๕๖๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๘,๓๕๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๔,๒๑๔,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๒๘,๐๘๕,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๘,๐๘๕,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๔๔,๖๘๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๔๔,๖๘๒,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๒,๗๐๖,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๒,๗๐๖,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๙๓๖,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๙๓๖,๘๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๔,๕๕๐,๙๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๔,๕๕๐,๙๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๓๖๕,๙๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๓๖๕,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๐๐๑,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๐๐๑,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๓๗,๖๖๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๓๗,๖๖๒,๙๐๐ บาท 

(๒๒) สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย  รวม  ๒๑๐,๘๔๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๑๐,๘๔๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   ๒๐,๒๐๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๗๒๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๔๗๑,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๓,๒๒๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๐,๙๗๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๒๕๒,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๘,๔๖๐,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๘,๔๖๐,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๑๑๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๕,๑๑๗,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๔,๕๐๘,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๔,๕๐๘,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๑๒๑,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๑๒๑,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๖,๒๕๓,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๖,๒๕๓,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๖๘๗,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๖๘๗,๕๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๗๔๔,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๗๔๔,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๘,๕๒๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๘,๕๒๔,๗๐๐ บาท 

(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ  รวม ๑๗๒,๗๘๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๑๗๒,๗๘๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๗๓๙,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๗๔๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๙๙๐,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๒๗,๒๐๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๔,๙๓๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๒๗๑,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๔๕,๐๑๗,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๔๕,๐๑๗,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๑๓๐,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๑๓๐,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๔,๒๔๔,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๔,๒๔๔,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๐๙๕,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๐๙๕,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๓,๔๖๓,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๓,๔๖๓,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๔,๕๑๖,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๔,๕๑๖,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๑๗๙,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๑๗๙,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙,๑๙๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙,๑๙๓,๒๐๐ บาท 
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(๒๔)  สํานักงานเขตบางรัก  รวม ๒๔๑,๙๙๙,๘๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๒๔๑,๙๙๙,๘๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๔๖,๗๒๓,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๐,๙๒๒,๐๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขตบางรัก  ๓๒,๑๗๐,๘๐๐ บาท 

  ๓. งานทะเบียน   ๓,๖๓๐,๙๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๑,๘๑๐,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง  ๓๘,๗๗๔,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๐๓๖,๖๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๒,๐๙๔,๔๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๗๒,๐๙๔,๔๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๓๙๑,๘๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๓๙๑,๘๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๑๙,๕๘๒,๑๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๑๙,๕๘๒,๑๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๔๙๖,๖๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓,๔๙๖,๖๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๖,๗๑๔,๘๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๖,๗๑๔,๘๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๖,๖๙๐,๙๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๑๖,๖๙๐,๙๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๗๕๗,๓๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๒,๗๕๗,๓๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๙,๗๓๗,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๑๙,๗๓๗,๔๐๐ บาท 
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(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน  รวม ๒๙๔,๙๙๒,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๒๙๔,๙๙๒,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๔๕๓,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง  ๙,๑๑๙,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน  ๔,๓๓๔,๓๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง  ๕๘,๖๑๖,๔๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง  ๕๕,๙๕๗,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได  ๒,๖๕๙,๑๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๔,๖๙๑,๐๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด  ๙๔,๖๙๑,๐๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓,๗๘๔,๖๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ  ๑๓,๗๘๔,๖๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา  ๑๓,๕๕๐,๓๐๐ บาท 

  งานการโยธา  ๑๓,๕๕๐,๓๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๒๓๗,๖๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๓,๒๓๗,๖๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๙,๕๔๕,๕๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม  ๙,๕๔๕,๕๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๗,๑๕๑,๘๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน  ๓๗,๑๕๑,๘๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม  ๒,๗๔๘,๗๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย  ๒,๗๔๘,๗๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๘,๒๑๒,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา  ๔๘,๒๑๒,๕๐๐ บาท 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา  รวม ๒๘๒,๗๒๔,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๘๒,๗๒๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๕,๓๘๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๑,๙๔๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๔๔๑,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๓๘,๑๗๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๓๕,๕๘๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๕๘๔,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๗,๕๑๖,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๗,๕๑๖,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๙๓๖,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๙๓๖,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๙,๑๑๖,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๙,๑๑๖,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม   ๑๕,๒๔๕,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๕,๑๔๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (ดาดทองคลอง)  คลองหีบจาก 
   ถนนนนทรีถึงซอยนาคสุวรรณ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๐,๔๕๒,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๐,๔๕๒,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๐,๖๑๑,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๐,๖๑๑,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๘๖๓,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒,๘๖๓,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๕,๔๘๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๕,๔๘๐,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต  รวม ๓๔๗,๓๙๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๔๗,๓๙๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๖,๗๐๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๓,๑๗๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๕๓๐,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘๘,๕๙๗,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๘๖,๐๑๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๕๘๑,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๑,๗๑๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๑,๗๑๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๓๔๔,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๕,๓๔๔,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๒,๒๓๐,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๒,๒๓๐,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๖๗๘,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๖๗๘,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๐,๖๐๖,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๐,๖๐๖,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๙,๒๒๘,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๙,๒๒๘,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๖,๔๓๓,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๔๓๓,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๐,๘๕๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๐,๘๕๑,๙๐๐ บาท 

(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท  รวม ๒๔๓,๖๒๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๔๓,๖๒๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๑๔๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๔๒๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๗๑๗,๗๐๐ บาท 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๑,๕๙๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๗,๘๔๐,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๗๕๙,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๒,๖๗๓,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๒,๖๗๓,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๑๒๓,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๓,๑๒๓,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๓,๖๒๑,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๓,๖๒๑,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๕๔๘,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๕๔๘,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๓,๙๑๔,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๓,๙๑๔,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๐,๗๐๗,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๐,๗๐๗,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๕,๙๑๑,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๙๑๑,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๑,๓๗๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๑,๓๗๙,๗๐๐ บาท 

(๒๙) สํานักงานเขตหวยขวาง  รวม ๒๗๔,๖๘๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๗๔,๖๘๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๕๕๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๘,๖๒๓,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๙๓๓,๗๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๑,๕๙๓,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๘,๘๒๒,๘๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๗๗๑,๑๐๐ บาท 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๒,๒๖๒,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๘๒,๒๖๒,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๑๙๕,๒๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๐,๑๙๕,๒๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๒๒,๖๙๑,๘๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๒๒,๖๙๑,๘๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๕๓๗,๙๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๕๓๗,๙๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๕,๑๔๘,๗๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๕,๑๔๘,๗๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๑,๘๓๔,๔๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๓๑,๘๓๔,๔๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๐๕๗,๙๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๓,๐๕๗,๙๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๓๓,๘๐๓,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๓๓,๘๐๓,๕๐๐ บาท 

(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง  รวม ๒๗๓,๗๖๒,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๒๗๓,๗๖๒,๐๐๐ บาท  

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๓๕๐,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๔,๒๘๔,๓๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๘,๔๐๔,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๕,๗๕๑,๖๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๖๕๒,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๔,๐๖๐,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๔,๐๖๐,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๔๔ 
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 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๓๙๑,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๓๙๑,๕๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๔๕,๖๘๓,๒๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๔๕,๖๘๓,๒๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๗,๔๙๒,๓๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๗,๔๙๒,๓๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๓๙๑,๘๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๓๙๑,๘๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๓,๘๖๒,๖๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๔๓,๘๖๒,๖๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๙๗๘,๔๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๒,๙๗๘,๔๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๒๙,๑๔๗,๒๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๒๙,๑๔๗,๒๐๐ บาท 

(๓๑) สํานักงานเขตบางกะป  รวม ๔๗๘,๒๑๑,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๔๗๘,๒๑๑,๐๐๐ บาท  

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๑๔๕,๑๐๐ บาท 

  งานปกครอง   ๑๖,๔๒๒,๗๐๐ บาท 

  งานทะเบียน   ๔,๗๒๒,๔๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๒,๗๙๕,๙๐๐ บาท 

  งานบริหารการคลัง   ๖๐,๐๐๒,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๗๙๓,๒๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๕,๖๒๙,๑๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๙๕,๖๒๙,๑๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๒๒๖,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๒๒๖,๕๐๐ บาท 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 จ. แผนงานการโยธา   ๕๖,๙๖๐,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา   ๔๙,๒๕๔,๑๐๐ บาท 

  ๒. โครงการปรับปรุงซอยรามคําแหง  ๒๔     

   แยก  ๒๘  (เสรี  ๔)  จากซอยรามคําแหง  ๒๔   

   ถึงสุดระยะที่กําหนด   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการปรับปรุงซอยเทพทวีจากซอยเทพทวี 

   แยก  ๑๐  ถึงสุดระยะที่กําหนด   ๑,๗๐๖,๒๐๐ บาท 

  ๔. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา 

   ซอยรามคําแหง  ๖๘   

   จากคลองบานมา  ๑  ถึงปอมยาม 

   หมูบานกิตตินิเวศน   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๖๖๓,๑๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๖๖๓,๑๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๕๖,๔๙๕,๑๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๕๖,๔๙๕,๑๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๔,๓๘๑,๕๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๔๔,๓๘๑,๕๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๖,๘๘๔,๘๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๖,๘๘๔,๘๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๑๒,๐๒๙,๖๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา  ๑๑๒,๐๒๙,๖๐๐ บาท 

(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน  รวม ๓๙๘,๓๑๔,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๓๙๘,๓๑๔,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๖,๕๑๘,๐๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๘๖๓,๔๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๔,๖๕๔,๖๐๐ บาท 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๗๐,๙๙๐,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๗,๘๗๑,๙๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๑๑๘,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๔,๒๔๘,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๖๔,๒๔๘,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๗๑๓,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๙,๗๑๓,๓๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๕๒,๓๖๗,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา   ๕๒,๑๖๗,๖๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ  

   สาธารณสุข  ๖๙  บางเขน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน  ๔๘ 

   (ชวงตนซอยถึงซอยรามอินทรา  ๒๓  )  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๘,๗๕๒,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๔๑๔,๘๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   

   (ดาดทองคลอง)   

   คลองรางออ-รางแกว   ๙,๐๖๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   

   ซอยพหลโยธิน  ๕๓ - ๕๕   ๒,๒๗๘,๐๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๑,๘๔๙,๐๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๑,๘๔๙,๐๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๕๖,๔๑๕,๒๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๕๖,๔๑๕,๒๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๙,๓๘๔,๔๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๙,๓๘๔,๔๐๐ บาท 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๘,๐๗๔,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการศึกษา   ๖๕,๘๔๖,๓๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   

  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห  ๑๒,๒๒๗,๘๐๐ บาท 

(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี  รวม ๔๒๙,๙๒๒,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๔๒๙,๙๒๒,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   ๑๕,๖๗๙,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๒,๑๐๘,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๓,๕๗๐,๘๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๕๖,๑๐๘,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๓,๖๖๓,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๔๔๕,๒๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๓,๑๓๗,๓๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๕๓,๑๓๗,๓๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๓๗๙,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๙,๓๗๙,๓๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๗๒,๒๔๓,๔๐๐ บาท 

  งานการโยธา  ๗๒,๒๔๓,๔๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๓,๕๕๔,๒๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๓,๕๕๔,๒๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๒,๕๓๐,๙๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๒,๕๓๐,๙๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๘๕,๗๐๒,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานพัฒนาชุมชน   ๘๕,๖๐๒,๖๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางศูนยเยาวชนมีนบุรี   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๙๒๙,๘๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๒,๙๒๙,๘๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๐๘,๖๕๖,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา  ๑๐๘,๖๕๖,๕๐๐ บาท 

(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง  รวม ๔๘๗,๗๐๒,๘๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๔๘๗,๗๐๒,๘๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๙๘๒,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๒,๕๕๘,๒๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางอาคาร  ค.ส.ล.   

   สูง  ๔  ชั้น  สํานักงานเขตลาดกระบัง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. งานทะเบียน   ๓,๓๒๔,๗๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๓,๑๖๖,๐๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๙,๙๗๙,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๑๘๖,๕๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๑,๙๙๖,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๙๑,๙๙๖,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๓๘๘,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๑,๓๘๘,๐๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๕๘,๘๘๑,๑๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๕๘,๘๘๑,๑๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๔๓๖,๓๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๔๓๖,๓๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๒๒,๓๗๘,๖๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๒๒,๓๗๘,๖๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๖๔,๕๒๗,๘๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชมุชน   ๖๔,๕๒๗,๘๐๐ บาท 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๐๕๖,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๐๕๖,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๔๓,๘๘๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๔๓,๘๘๘,๔๐๐ บาท 

(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก  รวม ๔๔๔,๙๐๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๔๔๔,๙๐๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๑๖๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๐,๐๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๑๐๖,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๗,๓๙๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๔,๙๒๔,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๔๗๑,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๑,๗๒๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๑,๗๒๙,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๓๓๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๐,๓๓๒,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๕,๔๗๒,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๕,๔๗๒,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๐๑๗,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๐๑๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๗,๗๗๖,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๗,๗๗๖,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๕๔,๒๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๕๔,๒๗๗,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๗๙๗,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๗๙๗,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๕๑,๙๓๓,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๕๑,๙๓๓,๓๐๐ บาท 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี  รวม ๓๕๗,๘๗๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๕๗,๘๗๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๐๐๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๔๑๔,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๕๙๔,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘๑,๓๙๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๗๘,๔๓๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๙๖๐,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๕,๒๕๔,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๕,๒๕๔,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๒๘๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๓,๒๘๗,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๔,๐๐๕,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๔,๐๐๕,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๖,๗๔๑,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๖,๗๔๑,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๘๐๖,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๘๐๖,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๗,๕๗๓,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๓๗,๕๗๓,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๗,๙๓๑,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๙๓๑,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๒,๘๖๗,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๒,๘๖๗,๖๐๐ บาท 

(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน  รวม ๒๖๒,๑๔๒,๔๐๐ บาท 
 รายจายประจํา ๒๖๒,๑๔๒,๔๐๐ บาท  
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๔๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๘๕๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๕๘๘,๖๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๐,๒๗๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๗,๘๔๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๔๓๒,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๖๑๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๑,๖๑๓,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๒,๐๒๐,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๒,๐๒๐,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๕๙๐,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๙,๕๙๐,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๑,๔๒๘,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๑,๔๒๘,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๖๖๖,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๖๖๖,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๔๘๒,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒,๔๘๒,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๐,๗๔๑,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๐,๗๔๑,๑๐๐ บาท 

(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ  รวม ๒๒๙,๗๔๓,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๒๙,๗๔๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๘,๙๓๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๙๗๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๙๖๒,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๗,๘๗๐,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๕,๔๘๙,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๓๘๐,๘๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๓,๖๖๙,๒๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๕๓,๖๖๙,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย   ๘,๓๒๑,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๘,๓๒๑,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๗,๘๒๑,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๗,๘๒๑,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๐,๘๔๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๕,๙๐๑,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองวัดอรุณ   ๔,๙๔๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๘,๐๙๖,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๘,๐๙๖,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๐๒๒,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๐๒๒,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๖,๖๑๖,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๖๑๖,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๓๐,๕๓๘,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๓๐,๕๓๘,๒๐๐ บาท 

(๓๙) สํานักงานเขตบางกอกนอย  รวม ๓๔๓,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๔๓,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๕๑,๑๘๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๙,๒๗๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคาร 
   สํานักงานเขตบางกอกนอย   ๓๖,๙๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน   ๔,๙๑๗,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๕,๙๐๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๓,๑๙๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๗๑๐,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๙,๗๒๗,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๙,๗๒๗,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๔๔๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๓,๔๔๕,๖๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๑๒,๖๓๖,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๒,๖๓๖,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๒,๗๗๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๓๘๐,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   คลองวัดไชยทิศ  (ชวงที่  ๑)  (ดาดทองคลอง) 
   จากเขตทางรถไฟถึงระยะที่กําหนดให  ๖,๓๙๐,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๖,๗๔๔,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๖,๗๔๔,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๒,๔๘๘,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๒,๔๘๘,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๐๓๐,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๐๓๐,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๖,๐๔๔,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๖,๐๔๔,๒๐๐ บาท 

(๔๐) สํานักงานเขตตลิ่งชัน  รวม ๓๑๐,๙๓๙,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๑๐,๙๓๙,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๔๓๗,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๓,๓๘๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๐๕๕,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๘,๖๑๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๕,๕๕๐,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๐๖๒,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๔,๖๔๐,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๔,๖๔๐,๔๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๐๗๗,๘๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๙,๐๗๗,๘๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๒๕,๑๒๔,๙๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๒๕,๑๒๔,๙๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๕,๙๖๒,๗๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๕,๙๖๒,๗๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๒,๘๖๕,๓๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๒,๘๖๕,๓๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๓,๘๑๔,๕๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๓๓,๘๑๔,๕๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๕๕๒,๕๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๓,๕๕๒,๕๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๙,๘๕๐,๙๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๖๙,๘๕๐,๙๐๐ บาท 

(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ  รวม ๓๖๐,๓๑๐,๕๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๓๖๐,๓๑๐,๕๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๙๓๑,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๐,๓๑๑,๔๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๔,๖๒๐,๒๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๙,๘๗๕,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๗,๑๕๙,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๗๑๖,๒๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๘,๖๖๔,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๖๘,๖๖๔,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๑๘๑,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๑๘๑,๔๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา   ๖๗,๗๗๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๓๘,๕๗๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนราชมนตรีจากถนน 
   พุทธมณฑลสาย  ๑  ถึงถนนกาญจนาภิเษก  ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๕๑๕,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๕๑๕,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๐,๖๙๙,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๐,๖๙๙,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๖๒๘,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๖๒๘,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๙๕๙,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๙๕๙,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙๕,๐๘๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา   ๙๔,๙๘๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดทองศาลางาม   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม  รวม ๓๑๗,๙๘๙,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๑๗,๙๘๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๑๓๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๒,๘๓๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๓๐๓,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๐,๖๑๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง  ๔๗,๗๓๓,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๘๗๗,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๗,๔๙๕,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๗,๔๙๕,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๑๔๐,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๐,๑๔๐,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 จ. แผนงานการโยธา   ๓๓,๑๖๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๒๘,๒๕๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนหนองแขม-วัดศรีนวล 
   จากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใตถึงโรงเรียน 
   วัดศรีนวลธรรมวิมล   ๔,๙๑๑,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๐๘๓,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๐๘๓,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพฒันาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๘,๐๙๐,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๘,๐๙๐,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๖,๒๒๖,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๖,๒๒๖,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๕๔๗,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒,๕๔๗,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๔,๔๙๑,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๔,๔๙๑,๕๐๐ บาท 

(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน  รวม ๔๔๖,๗๕๗,๙๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๔๔๖,๗๕๗,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๒๐๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๓,๘๗๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๓๒๙,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๖,๒๕๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๓,๔๓๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๘๒๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๓,๘๙๗,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๓,๘๙๗,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 จ. แผนงานการโยธา   ๔๓,๓๖๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๑๗,๒๓๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนเลียบทางดวน 
   ทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  จากถนน 
   สมานมิตรพัฒนาถึงสะพาน 
   ขามคลองบางมด   ๒๔,๑๒๔,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยเทียนทะเล  ๒๖   
   (แยก  ๖)  จากซอยเทียนทะเล  ๒๖   
   ถึงคลองพระไชยยศ - 
   สมบัติ  แขวงทาขาม   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสะแกงาม  ๑๔   
   (นฤบดินทร)  แขวงแสมดํา   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๐,๙๕๐,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๐,๙๕๐,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๓,๓๖๒,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๓,๓๖๒,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๖,๕๗๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๖,๕๗๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๘,๖๖๐,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๖๖๐,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๕๔,๙๖๓,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๕๔,๙๖๓,๕๐๐ บาท 

(๔๔) สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ  รวม ๓๐๖,๗๓๔,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๐๖,๗๓๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๔๑๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๑๑๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๒๙๕,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๔,๔๑๒,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๑,๗๘๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๖๒๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๔,๕๖๘,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๔,๕๖๘,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๕๓๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๐,๕๓๘,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๔,๘๙๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๑๒,๐๖๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสด์ิ  ๒๖   
   พรอมขยายผิวจราจรจากทางดวน 
   จอมทองบูรณะถึงคลองยายจําป   ๑๒,๘๓๒,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓๔,๙๔๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๒,๑๕๘,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง)   
   คลองตามั่งจากซอยประชาอุทิศ  ๑๗   
   ถึงคลองแจงรอน   ๕,๙๔๓,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   

   (ดาดทองคลอง)  คลองขางแฟลต 

   เคหะสุขสวัสด์ิ  ๓๘  จากแฟลตเคหะ 

   สุขสวัสด์ิ  ๓๘  ถึงคูระบายน้ําในเขต 

   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร   ๖,๐๔๖,๔๐๐ บาท 

  ๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.   

   (รูปตัวยู)  คลองแยกคลองตนไทรจาก 

   ถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎรบูรณะ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๐,๑๖๓,๐๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๐,๑๖๓,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๒๘๒,๙๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๒๘๒,๙๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๓๑๑,๓๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๓,๓๑๑,๓๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๗,๑๙๖,๘๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๕๗,๑๙๖,๘๐๐ บาท 

(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง  รวม ๔๐๐,๙๐๒,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๔๐๐,๙๐๒,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๔๑๘,๔๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๘๐๙,๐๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๔,๖๐๙,๔๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๔,๖๙๐,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๑,๘๓๕,๐๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๘๕๕,๙๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๓,๔๔๕,๕๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๖๓,๔๔๕,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๘๘๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๙,๘๘๐,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๗๖,๔๓๓,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๗๖,๔๓๓,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๐๙๕,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๐๙๕,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๒,๑๐๖,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๒,๑๐๖,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๕๗,๔๘๕,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๕๗,๔๘๕,๓๐๐ บาท 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๖๑๘,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒,๖๑๘,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๘๗,๗๑๕,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๘๗,๗๑๕,๙๐๐ บาท 

(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร  รวม ๔๖๓,๗๓๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๔๖๓,๗๓๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๒,๘๗๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๗๐๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๑๖๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๗๑,๙๑๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๘,๖๐๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๓๐๗,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๓๙,๑๖๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๑๓๙,๑๖๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๔,๕๓๐,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๔,๕๓๐,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๒,๐๓๗,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๒,๐๓๗,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๘,๑๔๔,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๘,๑๔๔,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๕,๔๕๒,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๕,๔๕๒,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๖๓,๒๘๓,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๖๓,๒๘๓,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๑๒,๔๔๓,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๒,๔๔๓,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙๓,๘๘๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๓,๘๘๗,๓๐๐ บาท 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔๗) สํานักงานเขตลาดพราว  รวม ๒๙๘,๔๐๒,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๒๙๘,๔๐๒,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๑,๔๓๓,๖๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๗,๖๔๖,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๓,๗๘๖,๙๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๕,๘๕๓,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง  ๕๒,๘๖๒,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๙๙๑,๖๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๘,๘๓๔,๐๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๖๘,๘๓๔,๐๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๗๘๗,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๘,๗๘๗,๓๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๔๖,๒๘๕,๖๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๔๖,๒๘๕,๖๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๗๓๗,๓๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๗๓๗,๓๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๑๑๗,๘๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๑๑๗,๘๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๑,๔๓๔,๒๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๓๑,๔๓๔,๒๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๐๒๗,๔๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๓,๐๒๗,๔๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๑,๘๙๑,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๕๑,๘๙๑,๐๐๐ บาท 
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(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุม  รวม ๒๘๗,๖๓๒,๒๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๘๗,๖๓๒,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๑๖๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๙,๓๑๘,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๘๔๒,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๗,๒๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๕,๐๓๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๒๓๗,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๕,๓๘๖,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๕,๓๘๖,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๕๓๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๕๓๓,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๑,๕๓๐,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๑,๕๓๐,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๘๕๙,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๘๕๙,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๓๙๕,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๓๙๕,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๔๗๒,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๔๗๒,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๘๘๐,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒,๘๘๐,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๖,๑๓๘,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๖,๑๓๘,๒๐๐ บาท 

(๔๙) สํานักงานเขตสาทร  รวม ๒๔๖,๒๔๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๔๖,๒๔๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๑๙๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๐,๔๙๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๗๐๔,๘๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๕,๘๕๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๒,๙๓๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๙๑๙,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๖,๗๒๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๖,๗๒๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๐,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๐,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๓,๔๙๘,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๓,๔๙๘,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๘๑๑,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๘๑๑,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๘๕๒,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๘๕๒,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๓,๑๘๗,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๓,๑๘๗,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๕,๓๔๐,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๓๔๐,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๐,๑๐๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๐,๑๐๙,๑๐๐ บาท 

(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม  รวม ๒๘๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๘๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๑๓๐,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๑,๖๙๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๑,๙๑๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๙,๒๑๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๗๐๑,๗๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๑,๙๒๗,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๑,๙๒๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๑๒๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๙,๑๒๔,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๓,๑๓๗,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๓,๑๓๗,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓๐,๒๒๑,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓๐,๒๒๑,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๖,๕๖๖,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๖,๕๖๖,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๘,๓๕๕,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๘,๓๕๕,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๘๙๗,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒,๘๙๗,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๘,๖๘๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๘,๖๘๔,๗๐๐ บาท 

(๕๑) สํานักงานเขตบางซื่อ  รวม ๓๐๙,๙๘๒,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๐๙,๙๘๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๘๒๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๒,๖๑๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๒๑๐,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๔,๖๒๐,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๑,๔๗๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๑๔๙,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๒,๐๔๕,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๒,๐๔๕,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๖๗๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๖๗๐,๗๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา   ๒๐,๐๓๙,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๐,๐๓๙,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๓,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๓,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๕๒,๐๔๑,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๕๒,๐๔๑,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๕๑๒,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๕๑๒,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๐,๐๙๘,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๐,๐๙๘,๐๐๐ บาท 

(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี  รวม ๒๙๓,๙๗๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๙๓,๙๗๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๗,๓๐๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๒,๗๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๕๑๑,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๗,๒๕๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๔,๑๕๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๑๐๓,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๓,๔๔๑,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๓,๔๔๑,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๔,๙๓๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๔,๙๓๙,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๖,๔๐๖,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๖,๔๐๖,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๘๕๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๔,๘๕๘,๙๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๔,๗๙๐,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๔,๗๙๐,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๕๕๒,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๕๕๒,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๗๙๑,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๗๙๑,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๑,๖๒๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๑,๖๒๕,๖๐๐ บาท 

(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย  รวม ๓๑๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๑๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๙๗๗,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๐,๖๕๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๓๑๘,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๗๗,๗๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๗๕,๒๔๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๕๒๙,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๖,๑๔๙,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๖,๑๔๙,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๓,๐๒๓,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๓,๐๒๓,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๐,๐๘๗,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๐,๐๘๗,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๕๕๘,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๕,๕๕๘,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๓,๘๙๗,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๓,๘๙๗,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๑,๗๑๒,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๑,๗๑๒,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๔๘๖,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒,๔๘๖,๑๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๒๖,๘๒๒,๙๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๒๖,๘๒๒,๙๐๐ บาท 

(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ  รวม ๔๓๐,๑๓๓,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๔๓๐,๑๓๓,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๔๒๑,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๑,๐๙๐,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๓,๓๓๑,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๗๑,๘๘๘,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๙,๔๙๒,๐๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๓๙๖,๒๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๖,๔๐๗,๒๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๖๖,๔๐๗,๒๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๗๗๖,๒๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๘,๗๗๖,๒๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๖๗,๔๘๗,๕๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๖๗,๔๘๗,๕๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๙๒๐,๙๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๙๒๐,๙๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๒,๘๙๗,๒๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๒,๘๙๗,๒๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๗๑,๓๕๖,๔๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๗๑,๓๕๖,๔๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๕,๖๐๑,๗๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๕,๖๐๑,๗๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙๙,๓๗๖,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๙๙,๓๗๖,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด  รวม ๓๐๐,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๐๐,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๕,๕๒๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๑,๑๖๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๓๖๔,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๘,๓๒๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๕,๘๔๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๔๗๙,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๔,๘๙๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๔,๘๙๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๙,๘๕๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๙,๘๕๔,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๕,๖๓๘,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๕,๖๓๘,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓๒,๕๑๙,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๓๒,๕๑๙,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๔๙๔,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๔๙๔,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๓,๔๖๐,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๓,๔๖๐,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๕๕๙,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๕๕๙,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๗,๓๕๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๗,๓๕๑,๘๐๐ บาท 

(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง  รวม ๔๐๑,๕๗๙,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๔๐๑,๕๗๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๗,๕๕๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๓,๒๓๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๓๒๖,๔๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๒,๒๖๕,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๙,๕๓๐,๖๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๗๓๔,๗๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๔,๖๔๓,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๗๔,๖๔๓,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๐๒๙,๖๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๐๒๙,๖๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๕๑,๕๔๑,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา   ๔๑,๕๔๑,๑๐๐ บาท 

  ๒. โครงการปรับปรุงถนนกํานันแมน 

   จากถนนเอกชัยถึงคลองบางโคลัด  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๖,๒๓๘,๕๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๖,๒๓๘,๕๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๒๘๖,๑๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๒๘๖,๑๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๕๑,๔๖๖,๘๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๕๑,๔๖๖,๘๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๓๔๐,๕๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๓,๓๔๐,๕๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๐๓,๒๐๙,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๑๐๓,๒๐๙,๐๐๐ บาท 

(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง  รวม ๓๑๗,๕๕๕,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๓๑๗,๕๕๕,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๖๐๕,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๑,๒๕๕,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๕,๓๔๙,๙๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๓,๒๔๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๙,๓๗๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๘๖๔,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๔,๑๐๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๔,๑๐๙,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๗,๐๗๙,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๗,๐๗๙,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๗๗๒,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๗๗๒,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๒,๔๐๒,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๒,๔๐๒,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๕,๐๘๑,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๕,๐๘๑,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๑๒๔,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๑๒๔,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๐,๖๙๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๐,๖๙๗,๒๐๐ บาท 

(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง  รวม ๓๕๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๕๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๖๔๕,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๕๓๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๑๑๓,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๗,๓๗๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๔,๐๘๓,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๒๘๙,๖๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๒,๕๖๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๒,๕๖๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๖๔๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๖๔๒,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๕๑,๖๔๓,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๕๑,๖๔๓,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๔๕๖,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๑,๔๕๖,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๔,๔๙๙,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๔,๔๙๙,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๒,๒๘๙,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๒,๒๘๙,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๔๔๑,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๔๔๑,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท 

(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา  รวม ๒๙๔,๘๙๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๙๔,๘๙๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๘๗๐,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๑๖๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๗๑๐,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๓๑,๖๒๒,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๘,๓๑๓,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๓๐๘,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๙,๑๐๕,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๙,๑๐๕,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๘๖๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๘๖๘,๖๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา   ๓๕,๕๕๙,๕๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๓๕,๕๕๙,๕๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๕๗๖,๓๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๕๗๖,๓๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๘,๐๘๓,๗๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๘,๐๘๓,๗๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๓,๙๙๐,๒๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๒๓,๙๙๐,๒๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๗๗๑,๙๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๓,๗๗๑,๙๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๑,๔๔๓,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๕๑,๔๔๓,๐๐๐ บาท 

(๖๐) สํานักงานเขตบางแค  รวม ๔๓๕,๐๙๑,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๔๓๕,๐๙๑,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๖,๖๔๗,๔๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๓๒,๑๒๙,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๔,๕๑๗,๙๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๗๑,๖๕๑,๘๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๘,๘๕๘,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๗๙๓,๕๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๐,๙๘๕,๘๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๗๐,๙๘๕,๘๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๑๒,๗๔๖,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๑๒,๗๔๖,๗๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๕๖,๒๙๕,๓๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๕๖,๒๙๕,๓๐๐ บาท 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๙๒๑,๔๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๙๒๑,๔๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๘,๒๒๖,๑๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๘,๒๒๖,๑๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๙๐๔,๖๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๙๐๔,๖๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๑๓,๓๙๒,๔๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๑๓,๓๙๒,๔๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๑๐,๓๑๙,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๑๑๐,๓๑๙,๕๐๐ บาท 

(๖๑) สํานักงานเขตหลักส่ี  รวม ๓๐๑,๕๒๓,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๓๐๑,๕๒๓,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๘๖๐,๐๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๒,๗๖๑,๕๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๔,๐๙๘,๕๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๑,๑๘๐,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๘,๘๖๖,๔๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๓๑๓,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๓,๓๑๔,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๖๓,๓๑๔,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๘๙๗,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๘๙๗,๗๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๓๗,๐๖๐,๘๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๓๗,๐๖๐,๘๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๓๗๐,๒๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๓๗๐,๒๐๐ บาท 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๖๗๑,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๖๗๑,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๔,๒๑๐,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๔,๒๑๐,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๘๘๗,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๘๘๗,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๑,๐๗๐,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๗๑,๐๗๐,๔๐๐ บาท 

(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม  รวม ๓๖๒,๔๖๒,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๓๖๓,๔๖๒,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๐,๐๑๘,๐๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๖,๑๕๘,๒๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๓,๘๕๙,๘๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๕,๒๑๒,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๒,๘๖๙,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๓๔๓,๒๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๑,๘๓๖,๙๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๕๑,๘๓๖,๙๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๓๗๑,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๓๗๑,๐๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๘๑,๑๘๒,๙๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา   ๗๓,๑๘๒,๙๐๐ บาท 

  ๒. โครงการปรับปรุงซอยสายไหม  ๕๖   

   จากถนนสายไหมถึงถนนวัดเกาะ  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๗๘๑,๘๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๗๘๑,๘๐๐ บาท 



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๖,๙๖๙,๙๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๖,๙๖๙,๙๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๓,๒๕๖,๒๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๔๓,๒๕๖,๒๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๕๐๖,๓๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๒,๕๐๖,๓๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙๖,๓๒๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๖,๓๒๖,๕๐๐ บาท 

(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว  รวม ๒๖๙,๘๐๙,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๖๙,๘๐๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๕๑๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๙,๘๙๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๖๑๖,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๒,๙๗๘,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๐,๖๓๘,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๓๓๙,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๑,๗๒๔,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๑,๗๒๔,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๔๘๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๖,๔๘๓,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๗๓,๗๒๒,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๗๑,๐๒๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ   
   สาธารณสุข  ๗๐  คันนายาว   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร  ๗๔  แยก  ๓ 
   จากคลองหนองแขมถึงจุดที่กําหนดให  ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๐,๘๖๖,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๐,๘๖๖,๙๐๐ บาท 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๒,๘๙๑,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๒,๘๙๑,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๒,๖๖๘,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๒,๖๖๘,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๓๑๒,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๓๑๒,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๒๑,๖๔๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๒๑,๖๔๖,๕๐๐ บาท 

(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง  รวม ๒๗๗,๙๐๘,๕๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๗๗,๙๐๘,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๐๔๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๐,๐๒๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๐๒๐,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๒,๐๐๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๙,๘๔๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๑๖๐,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๔๑,๒๖๗,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๔๑,๒๖๗,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๖,๔๖๗,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๖,๔๖๗,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๘,๗๙๐,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๘,๗๙๐,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๓,๖๒๘,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๓,๖๒๘,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๑,๑๒๕,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๑,๑๒๕,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๒,๔๙๖,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๒,๔๙๖,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๐๓๓,๕๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๒,๐๓๓,๕๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๓๗,๐๔๗,๒๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๓๗,๐๔๗,๒๐๐ บาท 

(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง  รวม ๒๙๖,๗๕๖,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๒๙๖,๗๕๖,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๙,๗๓๘,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๐,๔๔๗,๖๐๐ บาท 

  ๒. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน 

   เขตวังทองหลาง   ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. งานทะเบียน   ๓,๒๙๐,๗๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๔๘,๗๗๑,๑๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๖,๒๗๐,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๕๐๐,๘๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๔,๔๕๑,๑๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๗๔,๔๕๑,๑๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๗๐๒,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๗๐๒,๓๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๕๖,๘๒๕,๒๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๕๖,๘๒๕,๒๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๙๔๗,๐๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๗,๙๔๗,๐๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๐,๖๖๗,๖๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๐,๖๖๗,๖๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๗,๖๕๔,๔๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๓๗,๖๕๔,๔๐๐ บาท 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๗๑๔,๕๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๒,๗๑๔,๕๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๒๐,๒๘๔,๕๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๒๐,๒๘๔,๕๐๐ บาท 

(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา  รวม ๓๕๒,๔๐๔,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๓๕๒,๔๐๔,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๐๖๕,๗๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๘,๕๑๓,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๕๕๒,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๕,๘๓๒,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๓,๒๐๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๖๓๐,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๐,๐๕๕,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๐,๐๕๕,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๖๑๗,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๖๑๗,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๕๔,๐๑๖,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๕๔,๐๑๖,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๕๕๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๘,๕๕๘,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๑,๙๓๗,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๑,๙๓๗,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๐,๕๓๒,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๐,๕๓๒,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๒,๓๖๐,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒,๓๖๐,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๑๙,๔๒๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๑๙,๔๒๗,๐๐๐ บาท 
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(๖๗) สํานักงานเขตบางนา  รวม ๓๑๔,๐๓๘,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๑๔,๐๓๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๖,๗๒๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๒,๘๘๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๘๓๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕๑,๓๙๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๕๘๔,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๓,๘๑๓,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๓,๘๑๓,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๕๔๕,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๕๔๕,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๗,๖๙๒,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๗,๖๙๒,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๖,๖๑๔,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๑๖,๖๑๔,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๐,๒๖๑,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๐,๒๖๑,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๔,๖๒๙,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๔,๖๒๙,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๓๐๑,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๓๐๑,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๘,๔๗๖,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๘,๔๗๖,๔๐๐ บาท 

(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา  รวม ๒๗๖,๕๔๑,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๒๗๖,๕๔๑,๐๐๐ บาท  
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๒,๐๒๗,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๘,๕๒๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๓,๔๙๗,๕๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๕,๒๔๑,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๒,๖๓๘,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๖๐๒,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๗,๗๔๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด  ๕๗,๗๔๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๒๔๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๘,๒๔๒,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๔,๒๐๓,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๔,๒๐๓,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๙๖๘,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๙๖๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๑๖,๘๙๘,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๑๖,๘๙๘,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๔,๘๐๖,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๔,๘๐๖,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๓,๘๘๗,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๘๘๗,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๖,๕๑๗,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๖,๕๑๗,๗๐๐ บาท 

(๖๙) สํานักงานเขตทุงครุ  รวม ๓๒๓,๙๓๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายประจํา  ๓๒๓,๙๓๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๓,๐๓๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๘,๖๙๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๓๓๖,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๖๘,๓๔๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖๕,๒๖๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๓,๐๗๔,๗๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๒,๐๙๔,๕๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๖๒,๐๙๔,๕๐๐ บาท 

 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๗,๘๖๒,๙๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๗,๘๖๒,๙๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๓๒,๑๑๑,๙๐๐ บาท 

  งานการโยธา   ๓๒,๑๑๑,๙๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๕๗๕,๙๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๖,๕๗๕,๙๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๗,๗๑๕,๖๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๗,๗๑๕,๖๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๐๓๔,๑๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๐๓๔,๑๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๔,๐๐๘,๙๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๔,๐๐๘,๙๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙๕,๑๕๗,๑๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๙๕,๑๕๗,๑๐๐ บาท 

(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน  รวม ๓๖๙,๓๙๓,๐๐๐ บาท 

 รายจายประจํา  ๓๖๙,๓๙๓,๐๐๐ บาท 

 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๔,๕๔๒,๓๐๐ บาท 

  ๑. งานปกครอง   ๑๑,๒๑๙,๗๐๐ บาท 

  ๒. งานทะเบียน   ๓,๓๒๒,๖๐๐ บาท 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๐,๙๗๐,๒๐๐ บาท 

  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๘,๗๓๙,๓๐๐ บาท 

  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได   ๒,๒๓๐,๙๐๐ บาท 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๔,๔๓๐,๗๐๐ บาท 

  งานรักษาความสะอาด   ๕๔,๔๓๐,๗๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ๘,๙๘๖,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ   ๘,๙๘๖,๔๐๐ บาท 

 จ. แผนงานการโยธา   ๘๒,๔๕๗,๕๐๐ บาท 

  ๑. งานการโยธา   ๔๓,๔๓๗,๕๐๐ บาท 

  ๒. โครงการปรับปรุงเสนทางลัดถนน   

   บานนายเหรียญจากถนนบางบอน  ๓   

   ถึงถนนบางบอน  ๔   ๓๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๖,๐๐๖,๕๐๐ บาท 

  งานการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม  ๒๖,๐๐๖,๕๐๐ บาท 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม   ๙,๖๖๔,๑๐๐ บาท 

  งานปลูกและบํารุงรักษาตนไม   ๙,๖๖๔,๑๐๐ บาท 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๕,๗๕๑,๖๐๐ บาท 

  งานพัฒนาชุมชน   ๑๕,๗๕๑,๖๐๐ บาท 

 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดลอม   ๕,๒๕๑,๐๐๐ บาท 

  งานควบคุมอนามัย   ๕,๒๕๑,๐๐๐ บาท 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๐๑,๓๓๒,๗๐๐ บาท 

  งานบริหารการศึกษา   ๑๐๑,๓๓๒,๗๐๐ บาท 

ขอ ๕ งบประมาณรายจายการพาณิชยใหต้ังจายเปน  จํานวน  ๔๕๘,๓๙๒,๙๐๐  บาท  

ประกอบดวย  รายจายประจํา   จํานวน   ๒๖๔ ,๔๗๓,๕๐๐  บาท   และรายจายพิ เศษ  จํานวน  

๑๙๓,๙๑๙,๔๐๐  บาท  จําแนก  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสถานธนานุบาล  รวม ๓๐๑,๘๖๔,๖๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๑๓๘,๖๘๔,๖๐๐ บาท 

 ก. งบกลาง    ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑. เงินสํารองจายทั่วไป   ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร   ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

  ๓. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๑๒๕,๖๘๔,๖๐๐ บาท 

  งานบริหารการธนานุบาล   ๑๒๕,๖๘๔,๖๐๐ บาท 

 รายจายพิเศษ ๑๖๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท 

 ก. งบกลาง    ๔๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท 

  เงินสํารองจายทั่วไป   ๔๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๑๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  งานบริหารการธนานุบาล   ๑๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) สํานักงานตลาด  รวม ๑๕๔,๓๐๔,๖๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๑๒๓,๕๖๕,๒๐๐ บาท 

 ก. งบกลาง    ๑๐,๕๓๔,๙๐๐ บาท 

  ๑. เงินสํารองจายทั่วไป   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร   ๖๓๔,๙๐๐ บาท 

  ๓. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๑๑๓,๐๓๐,๓๐๐ บาท 

  งานบริหารการตลาด   ๑๑๓,๐๓๐,๓๐๐ บาท 

 รายจายพิเศษ ๓๐,๗๓๙,๔๐๐ บาท 

 ก. งบกลาง    ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  เงินสํารองจายทั่วไป   ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข. แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๗๓๙,๔๐๐ บาท 

  งานบริหารการตลาด   ๗๓๙,๔๐๐ บาท 

(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยูอาศัย  รวม ๒,๒๒๓,๗๐๐ บาท 

 รายจายประจํา ๒,๒๒๓,๗๐๐ บาท 

 แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๒,๒๒๓,๗๐๐ บาท 

 งานบริหารการพัฒนาที่อยูอาศัย   ๒,๒๒๓,๗๐๐ บาท 



 หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๖ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ  ตามรายการ

และจํานวนเงินที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ขอ ๗ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

หมอมราชวงศสุขุมพันธุ  บริพัตร 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 


