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ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานคร  โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  
จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้ตั้งเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  

๕๕,๕๐๗,๙๗๒,๕๐๐  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็น  จํานวน  ๕๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา  จํานวน  ๕๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) งบกลาง     รวม ๗,๖๔๖,๓๖๒,๐๐๐ บาท 
 ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป    ๕๓๕,๔๐๕,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ๑๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เกี่ยวกับน้ําท่วม  ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการ 
   พัฒนากรุงเทพมหานคร  ๓๑๐,๔๐๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง  ๑,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. เงินบําเหน็จลูกจ้าง    ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ    ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. เงินสํารองสําหรับค่าสาธารณูปโภค 
  และค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. เงินสํารองสําหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. เงินสํารองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต  ๗๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. เงินสํารองสําหรับปรับปรุงเงินเดือน   
  เงินเพิ่มของข้าราชการการเมือง  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. เงินสํารองสําหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญา 
  แบบปรับราคาได้    ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๑๐. ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดําริ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  กทม. ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  ๑๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓. เงินสํารองสําหรับเงินประจําตําแหน่ง 
  และเงินค่าตอบแทน  สก.  สข.  ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. เงินสําหรับโครงการเกษียณอายุราชการ 
  ก่อนกําหนดของกรุงเทพมหานคร  ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  ๑,๑๕๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๖. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบาย 
  ที่ได้รับมอบจากรัฐบาล    ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๗. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง   
  ซ่อมแซมถนน  ตรอก  ซอยและสิ่งก่อสร้าง  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๘. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสําหรับ 
  ผลการปฏิบัติราชการประจําปี  ๒,๓๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๙. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย  ๑๔๐,๗๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๒๐. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การปฏิบัติงานของสํานักงานเขต  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ 
  ของกรุงเทพมหานคร    ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม ๓๙๕,๗๖๔,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๙๕,๗๖๔,๒๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป    ๓๙๕,๗๖๔,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๓๙๕,๗๖๔,๒๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม ๕๘,๐๔๘,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๕๘,๐๔๘,๕๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป    ๕๘,๐๔๘,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๕๘,๐๔๘,๕๐๐ บาท 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม ๑๒๑,๗๖๘,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๒๑,๗๖๘,๙๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารงานบุคคล    ๑๒๑,๗๖๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารงานบุคคล   ๑๒๑,๗๖๘,๙๐๐ บาท 
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(๕) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร   รวม ๑,๐๐๒,๑๕๓,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑,๐๐๒,๑๕๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๒๐๔,๐๓๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๒๐๔,๐๓๕,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๕,๓๔๕,๘๐๐ บาท 
  งานปกครองและทะเบียน  ๒๕,๓๔๕,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๑,๔๑๑,๑๐๐ บาท 
  งานตรวจสอบภายใน   ๒๑,๔๑๑,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานบริหารงานบุคคล   ๖๘,๐๓๙,๑๐๐ บาท 
  งานการเจ้าหน้าที่   ๖๘,๐๓๙,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร  ๖๘๓,๓๒๑,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาบุคลากรและองค์การ ๒๗๖,๓๗๐,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารเพิ่มเติม   
   หลังที่  ๒  ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนา    
   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานกฎหมายและคดี   ๒๘,๑๐๓,๘๐๐ บาท 
  ๔. งานประชาสัมพันธ์   ๒๒๖,๑๓๖,๑๐๐ บาท 
  ๕. งานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ๗๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานการต่างประเทศ   ๗๙,๖๕๗,๒๐๐ บาท 
(๖) สํานักการแพทย์   รวม ๒,๖๙๙,๕๔๐,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๖๙๙,๕๔๐,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๑๒๗,๔๕๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข ๑๑๗,๔๕๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการด้านการแพทย์  ๒,๕๔๘,๙๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลกลาง ๕๕๘,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลตากสิน ๕๖๘,๓๘๖,๖๐๐ บาท 
  ๓. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
   เจริญกรุงประชารักษ์   ๕๔๗,๓๔๒,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงอาคาร  ๗๒  พรรษา 
   มหาราชินี  ชั้น  ๘  เป็นหอผู้ป่วยไฟไหม้ 
   น้ําร้อนลวก  BURNED - UNIT 
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ๕,๐๘๔,๐๐๐ บาท 
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  ๕. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
   หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร  อุทิศ ๑๓๐,๑๐๑,๘๐๐ บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก   
   อาคารอเนกประสงค์  ๖  ชั้น  โรงพยาบาล 
   หลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ   
   โรงพยาบาลหนองจอก  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
   ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร   ๙๗,๗๐๕,๙๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย  
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ ๑๓๑,๔๒๖,๘๐๐ บาท 
  ๑๑. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลสิรินธร ๒๕๖,๒๕๒,๒๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการอาคารจอดรถยนต์ 
   พร้อมห้องอเนกประสงค์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ   
   (Trauma  Center) และศูนย์ล้างสารเคมี   
   และอาวุธชีวภาพ   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   กรุงเทพมหานคร   ๙๐,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการแพทย์  ๒   
   เป็นศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   กรุงเทพมหานคร  (ศูนย์เอราวัณ) ๑๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาล 
   เวชการุณย์รัศม์ิ   ๑๒๘,๑๙๕,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย  ๒๓,๑๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการ   ๒๓,๐๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย 
   และจัดทํา  BMA  Health  Card   
   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๗) สํานักอนามัย    รวม ๑,๙๗๖,๘๘๒,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑,๙๗๖,๘๘๒,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๒๐๖,๓๘๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข ๑๘๙,๖๑๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการพยาบาล ๑๖,๗๖๗,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๗๔,๑๑๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ๔๔,๔๔๔,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานสุขาภิบาลอาหาร  ๒๙,๖๖๙,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานอนามัย    ๑,๖๙๖,๓๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานเภสัชกรรม   ๑๖๔,๐๗๐,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทันตสาธารณสุข   ๑๕๑,๐๐๖,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด ๔๔,๙๖๔,๕๐๐ บาท 
  ๔. งานจัดบริการสาธารณสุข ๙๖๑,๖๘๙,๑๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 
   สาธารณสุข  ๙  ประชาธิปไตย ๔,๕๙๔,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 
   สาธารณสุข  ๓๙  ราษฎร์บูรณะ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานชันสูตรสาธารณสุข ๓๖,๕๒๒,๕๐๐ บาท 
  ๘. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข ๒๒,๑๐๒,๕๐๐ บาท 
  ๙. งานสร้างเสริมสุขภาพ  ๑๑๓,๐๓๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานควบคุมโรคติดต่อ  ๘๔,๒๙๔,๙๐๐ บาท 
  ๑๑. งานสัตวแพทย์สาธารณสุข ๘๓,๕๓๐,๓๐๐ บาท 
  ๑๒. งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค 
   และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ๒๒,๕๗๘,๗๐๐ บาท 
(๘) สํานักการศึกษา   รวม ๒,๒๘๙,๕๕๓,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๒๘๙,๕๕๓,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๑,๑๙๖,๕๘๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการศึกษา ๘๔๙,๗๐๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม   
   สํานักงานเขตบางรัก   ๒๔,๔๑๑,๗๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดยานนาวา   
   สํานักงานเขตสาทร   ๗๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดโพธินิมิตร   
   สํานักงานเขตธนบุรี   ๒๒,๘๙๙,๑๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม   
   สํานักงานเขตสายไหม  ๘,๕๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น 
   โรงเรียนวัดจักรวรรดิ   
   สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม   
   สํานักงานเขตทวีวัฒนา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์   
   สํานักงานเขตประเวศ  ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญ   
   สํานักงานเขตห้วยขวาง ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย   
   ๔  ชั้น  โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น    
   สํานักงานเขตมีนบุรี   ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสามเสนนอก   
   สํานักงานเขตดินแดง  ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์   
   สํานักงานเขตบางขุนเทียน ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
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  ๑๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนราชมนตรี  (ปลื้ม - เชื่อมนุกูล) 
   สํานักงานเขตบางขุนเทียน ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าซีรอ   
   สํานักงานเขตสะพานสูง ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น 
   โรงเรียนบางเขน  (ไว้สาลีอนุสรณ์) 
   สํานักงานเขตหลักสี่   ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น 
   โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา  ๒   
   สํานักงานเขตหลักสี่   ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดหนองใหญ่   
   สํานักงานเขตสายไหม  ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์   
   สํานกังานเขตประเวศ  ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ   
   อาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสุก 
   สํานักงานเขตคลองสามวา ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น 
   โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย 
   สํานักงานเขตภาษีเจริญ ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดลํากระดาน 
   สํานักงานเขตคลองสามวา ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนวัดหนองใหญ่ 
   สํานักงานเขตสายไหม  ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๓. งานการเจ้าหน้าที่   ๓๓,๒๖๘,๗๐๐ บาท 
  ๒๔. งานบริหารการคลัง   ๑๔๘,๘๗๕,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๑,๐๙๒,๙๖๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานยุทธศาสตร์การศึกษา ๑๐๔,๐๔๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ๒๓๓,๕๕๘,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่าระบบและพัฒนา 
   ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ๘๖,๘๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา ๔๗๙,๗๔๐,๗๐๐ บาท 
  ๕. โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี 
   ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานพัฒนาข้าราชการครู 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๔๐,๘๑๑,๑๐๐ บาท 
(๙) สํานักการโยธา    รวม ๒,๙๓๔,๒๗๒,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๙๓๔,๒๗๒,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๖๐๗,๘๘๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
   และระบบจราจร   ๑๕๑,๖๖๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   งานสถาปัตยกรรม 
   และวิศวกรรมงานระบบ   
   ชั้น  ๒๓  ถึงชั้น  ๓๗  อาคาร 
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๒)   ๒๒๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและ 
   ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ   
   อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๒)   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 
   หอประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๓)   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๕. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัย 
   และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๓)   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจ้างผู้ให้บริการเพื่อออกแบบตกแต่ง 
   ภายในอาคารศาลาว่าการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง ๓๕,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการจราจร 
   และความปลอดภัย  ศาลาว่าการ  
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๑) ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร   
   Tower  ๑  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒ 
   ดินแดง  ส่วนผู้บริหารฝ่ายการเมืองและ 
   สํานักงานสนับสนุน   ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร   
   Tower  ๑  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  ส่วนสํานักงานทั่วไปและ 
   องค์ประกอบเสริม   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายใน   
   อาคาร  Tower  ๑  ศาลาว่าการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง   
   ส่วนผู้บริหาร  ฝ่ายข้าราชการประจํา 
   ส่วนรับรองสมาชิกสภา   
   กรุงเทพมหานครและสํานักงานสนับสนุน ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายใน 
   อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร   
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง ๓๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. งานแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ๒๒,๙๕๒,๓๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการขยายถนนซอยกล้วยไม้   
   (ซอยรามอินทรา  ๑๔)  ๒๓,๖๒๔,๐๐๐ บาท 
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  ๑๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและ 
   จัดทําฐานข้อมูลอาคารเพื่อความปลอดภัย 
   สําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
   ระยะที่  ๑  (เพื่อครอบคลุม 
   อาคารประเภทควบคุม)  พร้อมจ้าง 
   ที่ปรึกษาประจําเพื่อควบคุมงาน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการโยธา    ๑,๒๘๔,๑๕๙,๒๖๕ บาท 
  ๑. งานสํารวจออกแบบและก่อสร้าง ๓๖๓,๕๙๐,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการถนนสายรองของ 
   กรุงเทพมหานคร  (เพิ่มเติม) ๑๑๕,๒๗๒,๕๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
   ศรีนครินทร์จากบริเวณแยกถนน 
   พัฒนาการถึงถนนสุขุมวิท  ๑๐๓ ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการทางลอดถนนศรีนครินทร์ -  
   ถนนสุขุมวิท  ๑๐๓  (อุดมสุข) ๑๓๕,๒๗๘,๗๖๕ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
   ราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบวารีจากถนน 
   สุวินทวงศ์ถึงบริเวณใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ๑๒๘,๕๙๔,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
   สุขาภิบาล  ๒  ช่วงจากถนนอ่อนนุช 
   ถึงถนนวงแหวนรอบนอก ๒๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ 
   กรุงเทพมหานคร  ดินแดง  บริเวณ 
   ถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนมิตรไมตรี  ๓  
   - ถนนประชาสงเคราะห์ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนคูนายกิม  สาย  ๑  ช่วงที่  ๓   
   จากถนนคูนายกิม  สาย  ๑  Sta.3+093   
   ถึงถนนเชิดวุฒากาศ   ๑๙,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
   พุทธมณฑลสาย  ๒  ช่วงจากถนน 
   บรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ๓,๔๖๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้าม 
   คลองหนองปรือถนนลาดกระบัง ๕,๐๐๗,๐๐๐ บาท 
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  ๑๑. โครงการจัดหา  Solar  Cell   
   ศูนย์ฟุตซอล  สเตเดียม ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. งานควบคุมอาคาร   ๔๓,๔๗๑,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. งานควบคุมการก่อสร้าง ๔๖,๗๗๘,๑๐๐ บาท 
  ๑๔. งานวิเคราะห์และวิจัย  ๒๕,๔๐๑,๑๐๐ บาท 
  ๑๕. งานสํารวจและแผนที่ที่ดิน ๒๘,๘๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. งานจัดกรรมสิทธิ์   ๒๔๔,๙๓๔,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร  ๑,๐๔๒,๒๒๙,๓๓๕ บาท 
  ๑. งานก่อสร้างและบูรณะ ๙๑๙,๔๓๙,๓๓๕ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนบางแวก 
   จากจุดที่กําหนดให้ถึงถนนทวีวัฒนา  
   พื้นที่เขตบางแค   ๑๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบ 
   โครงสร้างและระบบเฝ้าติดตาม 
   พฤติกรรมสะพาน  (Bridge  Health   
   Monitoring  System)  สะพานพระราม  ๘ ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจัดหารถกระเช้าสําหรับ 
   ตรวจสอบใต้สะพาน   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจัดหาเครื่องมือหนักสําหรับใช้ 
   ในการซ่อมบํารุงทาง   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) สํานักการระบายน้ํา   รวม ๓,๙๔๑,๑๓๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓,๙๔๑,๑๓๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๙๓,๓๘๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ํา ๙๓,๓๘๗,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา  ๗๙๓,๗๒๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบหลัก  ๑๓๙,๓๖๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา 
   คลองแสนแสบ  และคลองลาดพร้าว   
   ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา    ๕๑,๑๐๓,๒๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยา  ช่วงจากท่าน้ํา 
   ราชวงศ์ถึงบ่อสูบน้ํา  และช่วงจาก 
   วัดปทุมคงคาถึงศาลเจ้าโรงเกือก ๒๗,๒๗๕,๕๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  และ 
   ป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนง 
   ช่วงจากสถานีสูบน้ําพระโขนงถึงถนน 
   ทางรถไฟสายเก่า   ๓๗,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคลองวัดตึก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณวัดปุรณาวาส   
   และบริเวณปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ๒๑,๙๘๙,๙๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ 
   โรงพยาบาลศิริราช  ถึงวัดระฆังโฆสิตาราม ๑๗,๗๒๕,๘๐๐ บาท 
  ๘. โครงการสํารวจออกแบบและจัดทํา 
   แผนแม่บทระบบระบายน้ําในพื้นที่เขต 
   ลาดพร้าวและบางส่วนของเขตจตุจักร 
   และเขตบางเขน   ๒๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยา  ช่วงจากบ่อสูบน้ํา 
   มังกรถึงท่าน้ําสวัสดี   ๓๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างระบบ 
   ระบายน้ําคลองระหัส  ๓๐,๑๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยา  ช่วงจากใต้สะพาน 
   พระราม  ๖  ถึงกรมสรรพาวุธทหารเรือ ๖๐,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองน้ําตาล 
   ถึงถนนจรัญสนิทวงศ์    ๒๖,๒๘๗,๘๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
   (ปรับปรุงสถานีสูบน้ําและก่อสร้างเขื่อน 
   ค.ส.ล.  คลองเลนเปน)  ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   คลองบางเตย   ๕๕,๖๒๗,๒๐๐ บาท 
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  ๑๕. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลอง 
   ลําพังพวยตอนคลองจั่น ๓๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   บึงกุ่มเหนือ  ระยะที่  ๑ ๔๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   บึงกุ่มเหนือ  ระยะที่  ๒ ๔๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   คลองระหัส  จากคลองแสนแสบถึง 
   จุดที่กําหนดให้   ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมคลองบางกอกน้อยช่วงบริเวณ 
   คลองครามถึงคลองน้ําตาล ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการจ้างที่ปรึกษา  ศึกษา   
   ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบ 
   สิ่งแวดล้อม  (EIA)  โครงการป้องกันและ 
   แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
   บางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม   
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
   บริเวณตลาดยอดพิมาน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงจากคลอง 
   บางโพถึงถนนประชาราษฎร์  สาย  ๒ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
   ซอยพัฒนาการ  ๓๐  ถนนพัฒนาการ ๒,๖๐๘,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณวัดชัยพฤกษ -  
   มาลาราชวรวิหาร   ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. งานสารสนเทศระบายน้ํา ๔๕,๕๒๑,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการปรับปรุงบอร์ดแสดงผล 
   ข้อมูลศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วม 
   และห้องประชุม   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๘. โครงการเชื่อมโยงระบบ  SCADA   
   สถานีวัดน้ําเข้ากับเครือข่ายสื่อสารของ   
   กทม.  จํานวน  ๒๐  สถานี ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม    ๒,๓๕๐,๔๕๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานเครื่องจักรกล   ๒๕๓,๖๑๔,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานระบบอาคารบังคับน้ํา ๕๖๖,๙๐๒,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ 
   ส่วนกลางและโรงซ่อมบํารุง ๑๓๗,๐๙๔,๘๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี 
   สูบน้ําคลองกรวย   ๒๗,๕๕๖,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสูบน้ําคลองวัดยานนาวา ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ําจากบึง 
   มักกะสันลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ประตูระบายน้ําคลองบางตลาด 
   ตอนคลองเปรมประชากร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 
   แบบจุ่ม  ขนาด  ๔๘  นิ้ว  พร้อมตู้ควบคุม ๘,๑๙๘,๕๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า   
   ชนิดแนวตั้ง  (Vertical  Pumps) 
   พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานระบบท่อระบายน้ํา ๓๘๓,๐๑๘,๕๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณสี่แยก 
   เกษตรศาสตร์  ถนนพหลโยธิน ๗,๙๕๒,๓๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ําถนน 
   ราชปรารภ  (ฝั่งทิศตะวันออก)  จากถนน 
   นิคมมักกะสันถึงถนนเพชรบุรี ๙,๖๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ถนนสุขุมวิทบริเวณสี่แยกบางนา ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๔. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
   ถนนพระรามที่  ๖  และถนนเพชรบุรี 
   ถึงแนวท่อเดิมลงคลองส้มป่อยล่าง ๕,๙๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ซอยเพชรเกษม  ๖๓/๒  จากถนนเพชรเกษม  
   ถึงคลองราษฎร์สามัคคี  ๑๔,๗๕๙,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ํา 
   ถนนสุขุมวิทตอนลงคลองพระโขนง ๘,๒๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ํา 
   ถนนรัชดาภิเษก   
   ตอนลงคลองห้วยขวาง  ๔,๙๘๖,๙๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ํา   
   ซอยสุขุมวิท  ๖๔   ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา   
   ถนนหลานหลวงจากถนนพิษณุโลก 
   ถึงคลองรอบกรุง   ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
   ถนนอิสรภาพจากสี่แยกพรานนก 
   ถึงคลองจักรทอง   ๑,๕๙๐,๒๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ถนนบางบอน  ๑  จากคลองบางโคลัด 
   ถึงคลองบางพราน   ๑๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ํา 
   ในบึงมักกะสัน  ตอนถนนราชปรารภ ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการจัดหารถดูดล้างทําความสะอาด 
   ท่อระบายน้ํา   ๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   บริเวณลํารางสาธารณะหมู่บ้าน 
   มิตรภาพ  ๒  และ  ๓  ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. งานระบบคลอง   ๔๔๕,๔๒๓,๔๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  และสถานีสูบน้ําลําราง 
   ยายสุ่นจากถนนรัชดาภิเษก 
   ถึงคลองสามเสน   ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   คลองทวีวัฒนาจากบริเวณคลอง -  
   บางจากถึงบริเวณคลองบางขี้แก้ง ๒๕,๑๙๘,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  พร้อมประตูระบายน้ํา 
   คลองบางบําหรุจากถนนสิรินธร 
   ถึงบริเวณทางรถไฟสายใต้ ๑๔,๓๓๗,๘๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองเจ้าคุณสิงห์ 
   จากเขื่อนเดิมบริเวณโรงเรียนบดินทร์เดชา 
   (สิงห์  สิงหเสนีย์)  ถึงสถานีสูบน้ําตอน 
   คลองแสนแสบ   ๑๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ 
   ระบายน้ําคลองบางอ้อและคลองบางอ้อน้อย   
   จากบริเวณถนนสุขุมวิทถึงบริเวณ 
   ถนนทางรถไฟสายเก่า  ๕๘,๖๕๙,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   คลองบ้านหลายจากเขื่อนเดิมบริเวณ 
   คลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณ 
   ซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕๕ ๖๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   และสถานีสูบน้ําคลองทรงกระเทียม 
   จากซอยโชคชัย  ๔  ถึงคลองจั่น ๒๒,๙๙๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  พร้อม 
   บ่อสูบน้ําคลองขวางทุ่งมหาเฆมจาก 
   บริเวณถนนพระราม  ๓  ถึงสุดเขตคลอง 
   บริเวณถนนเย็นอากาศ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (สมอยึดด้านหลัง)  คลองเคล็ดจาก 
   เขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้าง 
   ถึงคลองบางนา   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓๕. โครงการปรับปรุงเขื่อน  ค.ส.ล.  เดิม 
   เป็นแบบดาดท้องคลอง  คลองวัดยานนาวา 
   และคูดอนกุศล - คูวัดปรก ๘,๐๐๔,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบ 
   ดาดท้องคลอง  คลองนาซองจากบริเวณ 
   ถนนประชาสงเคราะห์ถึงบริเวณ 
   คลองห้วยขวาง   ๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   คลองขุนสกลจากถนนอ่อนนุชถึงสุดเขต 
   คลองบริเวณหมู่บ้านมิตรภาพ  ๓ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  คลองตาสาด 
   จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน ๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  คลองตาช้าง 
   จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๐. โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยาน 
   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณ   
   ซอยสุขุมวิท  ๓๙  ถึงบริเวณสะพานอโศก ๕,๓๓๓,๐๐๐ บาท 
  ๔๑. โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยาน 
   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณ 
   ซอยทองหล่อถึงบริเวณซอยสุขุมวิท  ๓๙ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   ลํารางสาธารณะ  ๑๗  จากถนน 
   ลาดพร้าวถึงคลองตาหนัง ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๓. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
   คลองวัดบึงพร้อมเขื่อน  ค.ส.ล. 
   คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม ๑๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   คลองจั่น  จากถนนลาดพร้าวถึง 
   ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  ๔๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คูนายกิมสาย  ๓   
   จากประตูระบายน้ําตอน 
   คลองเปรมประชากรถึงบริเวณคูน้ํานาวง ๒๔,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔๖. โครงการปรับปรุงคลองสามเสน     
   จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กําหนด  
   ให้ไปทาง  ถนนพระรามที่  ๖ ๕,๔๔๘,๐๐๐ บาท 
  ๔๗. โครงการจ้างที่ปรึกษา  สํารวจแนว 
   เขตคลองสาธารณะในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร   ๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  
   คลองอาจารย์พรจากถนนนัมเบอร์วัน -  
   ราม  ๒  ถึงสถานีสูบน้ําคลองโรงแถว ๗๕๖,๖๐๐ บาท 
  ๔๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   ริมคลองวัดจากบริเวณซอยเปรมฤทัย 
   ล็อค  ๑๐/๑  ถึงบริเวณคลองสาหร่าย   
   (ฝั่งกรุงเทพมหานคร)   ๙๗๘,๑๐๐ บาท 
  ๕๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณ 
   หลังโรงเรียนอิดด์ฮาร์ดอุลูมุดดีน   
   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  และ 
   โรงเรียนอิสลามพัฒนาวิทยา ๑,๓๑๗,๐๐๐ บาท 
  ๕๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (สมอยึดด้านหลัง)  คลองลําบึงขวางจาก 
   ถนนบึงขวางถึงจุดที่กําหนดให้ ๑,๔๔๗,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา   ๗๐๓,๕๗๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา  ๒๔๕,๒๐๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและ 
   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ   
   กรุงเทพมหานคร   ๒๐๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ   
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา   
   หนองแขม - ทุ่งครุ  ระยะที่  ๒ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   ช่องนนทรี  ระยะที่  ๒  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๕. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   จตุจักร  ระยะที่  ๒   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   ดินแดง  ระยะที่  ๒   ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ๔๗,๓๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย    
   โรงควบคุมคุณภาพน้ําอ่อนนุช ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการตรวจวัดสภาพน้ํา 
   ในคลองที่จัดให้มี    
   ระบบไหลเวียน   ๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) สํานักการคลัง    รวม ๒,๕๔๐,๕๗๔,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๕๔๐,๕๗๔,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๖๔,๖๙๙,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๖๔,๖๙๙,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒,๒๐๙,๐๓๑,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบัญชี   ๑๙,๑๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานการเงิน   ๒๔,๔๙๖,๙๐๐ บาท 
  ๓. งานรายได้   ๑๒๕,๙๕๔,๓๐๐ บาท 
  ๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศสําหรับการจัดเก็บรายได้ 
   ของกรุงเทพมหานคร  (ระยะที่  ๒) ๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ 
   และล้อเลื่อน   ๑๐๘,๘๗๙,๖๐๐ บาท 
  ๖. งานตรวจจ่าย   ๑๘,๗๑๖,๙๐๐ บาท 
  ๗. งานเศรษฐกิจการคลัง  ๑๐๗,๐๘๓,๕๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย 
   เพื่อข้าราชการและลูกจ้าง 
   กรุงเทพมหานคร 
   ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ๔๐,๑๔๖,๗๐๐ บาท 
  ๙. งานบําเหน็จบํานาญ   ๑,๗๕๕,๖๖๑,๘๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร  ๒๖๖,๘๔๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ ๔๗,๐๙๔,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับ 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๐,๓๒๑,๙๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด  ๑  ตัน 
   ให้กับกรุงเทพมหานคร  ๑๐,๔๙๗,๔๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร 
   พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) 
   จํานวน  ๑๘๖  คัน   ๒๒,๐๓๒,๖๐๐ บาท 
  ๕. งานบํารุงรักษาซ่อมยานพาหนะและ 
   เครื่องจักรกล   ๑๗๖,๘๙๗,๓๐๐ บาท 

(๑๒) สํานักเทศกิจ    รวม ๑๙๒,๓๑๕,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๙๒,๓๑๕,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๒๔,๖๓๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการ 
  รักษาความสะอาด   ๒๔,๖๓๒,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร  ๓๙,๘๒๒,๐๐๐ บาท 
  งานศูนย์วิทยุสื่อสารกรุงเทพมหานคร ๓๙,๘๒๒,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม  ๕๐,๖๕๗,๓๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน   ๕๐,๖๕๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๗๗,๒๐๔,๒๐๐ บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ   ๗๗,๒๐๔,๒๐๐ บาท 

(๑๓) สํานักการจราจรและขนส่ง   รวม ๓,๔๐๙,๑๖๐,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓,๔๐๙,๑๖๐,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๔๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
  และระบบจราจร   ๔๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร  ๓,๓๖๗,๔๐๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการขนส่ง   ๕๔,๙๗๑,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการบริหารจัดการการให้บริการรถ 
   โดยสารประจําทางด่วนพิเศษ  (BRT) ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบ 
   ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
   ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  ตอนที่  ๑   
   (ซอยสุขุมวิท  ๘๕ - ซอยสุขุมวิท  ๑๐๗) ๖๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม 
   (ตากสิน - เพชรเกษม)   
   และบริหารจัดการเดินรถ ๗๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานจัดระเบียบจราจร  ๒๖,๒๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ 
   ระบบจราจร   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานวิศวกรรมจราจร   ๔๙๘,๕๓๗,๙๐๐ บาท 
  ๘. งานนโยบายและแผนงาน ๑๓๔,๖๕๑,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม   
   ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ํา 
   บริเวณตลาดน้ําตลิ่งชันและ 
   ชุมชนวัดคูหาสวรรค์   ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม 
   การก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย 
   การสัญจรทางน้ําบริเวณตลาดน้ํา 
   ตลิ่งชันและชมุชนวัดคูหาสวรรค์ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานพัฒนาระบบจราจร ๑๐๕,๑๙๒,๗๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง   
   โทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   บริเวณสถานศึกษา 
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๙๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   ไปที่สถานีตํารวจในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร   ๒๖๗,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณ 
   สวนสาธารณะ  ศูนย์เยาวชน  ศูนย์กีฬา 
   และห้องสมุดประชาชน 
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓๘,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๕. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร ๓๖,๓๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการเปลี่ยนและติดตั้งสายเคเบิล 
   เส้นใยนําแสง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด  (CCTV)  ในพื้นที่เขตพระนคร 
   และเขตดุสิต   ๑๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด  (CCTV)  เพื่อการบริหารจัดการ 
   จราจรของกรุงเทพมหานคร ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด  (CCTV)  ในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพ 
   และบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด  (CCTV)   ๑๙,๓๖๓,๓๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   ไปที่สํานักงานเขตและสถานีตํารวจ 
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔๑,๖๑๙,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  บริเวณ 
   สถานศึกษาและชุมชนไปที่สํานักงานเขต 
   และสถานีตํารวจในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๘๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด  (CCTV)  ในพื้นที่กลุ่ม 
   กรุงเทพกลาง  กรุงเทพตะวันออก   
   และกรุงเทพเหนือ   ๓๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด  (CCTV)  ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้   
   กรุงธนเหนือ  และกรุงธนใต้ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๑๔) สํานักผังเมือง    รวม ๑๓๒,๙๕๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๓๒,๙๕๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๒๔,๖๔๖,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
  และระบบจราจร   ๒๔,๖๔๖,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร  ๑๐๘,๓๐๔,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานผังเมือง   ๕๑,๐๒๒,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
   กรุงเทพมหานคร   
   (ปรับปรุงครั้งที่  ๓)   ๓๓,๐๘๑,๕๐๐ บาท 
  ๓. โครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ   
   ๓  มิติ  เพื่อการผังเมือง 
   กรุงเทพมหานคร   ๘,๗๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานนโยบายและแผนงาน ๑๓,๔๐๔,๕๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและ 
   จัดทําระบบฐานข้อมูลด้านผังเมือง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๕) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๕๒๙,๕๖๘,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๕๒๙,๕๖๘,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๑๒๙,๙๐๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม   ๑๒๙,๙๐๙,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๓๙๙,๖๕๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการและแผนงาน ๒๒๕,๒๖๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย   ๑๒๗,๕๐๙,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานปฏิบัติการดับเพลิง  ๔๖,๘๘๓,๐๐๐ บาท 

(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม ๖๓,๒๑๕,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๖๓,๒๑๕,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๒๒,๕๑๑,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๒๒,๕๑๑,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๔๐,๗๐๓,๙๐๐ บาท 
  งานงบประมาณ   ๔๐,๗๐๓,๙๐๐ บาท 
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(๑๗) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวม ๓๔๘,๓๙๘,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๔๘,๓๙๘,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๑๙,๕๘๘,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๑๙,๕๘๘,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร  ๓๐๓,๐๕๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔๗,๗๖๗,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ๑๐๕,๗๗๓,๓๐๐ บาท 
  ๓. งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ ๑๘,๔๒๓,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ๓๙,๐๗๒,๘๐๐ บาท 
  ๕. งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ   
   การเงินและการคลัง   ๓๖,๗๖๑,๙๐๐ บาท 
  ๖. งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   และสิ่งแวดล้อม   ๔๔,๗๓๔,๖๐๐ บาท 
  ๗. งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ๔,๖๔๕,๔๐๐ บาท 
  ๘. งานยุทธศาสตร์ 
   ทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๕,๘๗๑,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร  ๒๕,๗๖๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ ๒๑,๑๖๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบศูนย์สั่งการ 
   กรุงเทพมหานคร  ระยะที่  ๑ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๘) สํานักสิ่งแวดล้อม   รวม ๔,๓๐๙,๕๐๔,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔,๓๐๙,๕๐๔,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๙๙,๘๐๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการรักษา 
  ความสะอาด   ๙๙,๘๐๘,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม  ๘๒,๕๒๔,๓๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน   ๘๒,๕๒๔,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๓,๒๔๐,๘๐๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด    
   ขนาด  ๕  ตันระยะที่  ๒ ๕๖,๑๔๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเช่ารถเก็บขน 
   มูลฝอยแบบอัด  ขนาด  ๒  ตัน ๓๓,๕๑๒,๒๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก 
   ภาชนะรองรับมูลฝอย  ขนาด  ๘  ลบ.ม. ๒๙,๐๘๗,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   โดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานี 
   ขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง  ๗๕,๐๙๑,๗๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทํา   
   ความสะอาดถนน  ตรอก  ซอยในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร   ๘๑,๙๒๙,๕๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย 
   บนถนนสายหลักและสายรอง ๒๑,๔๖๑,๑๐๐ บาท 
  ๗. งานกําจัดมูลฝอย   ๔๖๓,๒๓๔,๑๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก 
   สุขลักษณะโดยอัดและห่อมูลฝอย 
   ด้วยแผ่นพลาสติก  (WRAPPING) ๑๙๑,๙๘๒,๖๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก   
   สถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง  เขตบางเขน 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก 
   สุขลักษณะ  (แบบใหม่)  ระยะที่  ๒ ๙๕,๘๑๗,๔๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากโรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก 
   สุขลักษณะ  (แบบใหม่)  ระยะที่  ๒ ๑๗๘,๙๔๒,๔๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจัดซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ   
   ขนาดไม่ต่ํากว่า  ๑๐  ตัน/เตา  จํานวน 
   ๒  เตา  พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและ 
   อุปกรณ์ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุง 
   โรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงาน 
   กําจัดมูลฝอยขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุชระยะที่  ๒ ๖๖,๑๗๘,๔๐๐ บาท 
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  ๑๓. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   เก่าจากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
   และนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก 
   สุขลักษณะ   ๔๙,๓๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก 
   สุขลักษณะ  (แบบใหม่)  ระยะที่  ๓ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงถนนภายใน 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุชจากทางเข้า 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุชถึงเชิงสะพาน 
   ทางเข้าศูนย์รวมรถเก็บขนมูลฝอย ๙,๙๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบ 
   บําบัดน้ําเสียศูนย์กําจัด 
   มูลฝอยสายไหม   ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างโรงงานกําจัด 
   มูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอน 
   สิ่งก่อสร้างและนํากลับมาใช้ประโยชน์ 
   ขนาดรับมูลฝอยก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า   
   ๕๐๐  ตันต่อวัน  ที่ศูนย์กําจัด 
   มูลฝอยอ่อนนุช   ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   พร้อมประตูระบายน้ําภายในศูนย์ 
   กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   ๑๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อม 
   ติดตั้งเครื่องจักรกําจัดมูลฝอย 
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๖๐๐  ตันต่อวัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช  หนองแขม   
   และสายไหม   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัด 
   มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 
   ๓๐๐  ตันต่อวัน  ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย 
   หนองแขม   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๒. งานจัดการขยะ  ของเสียอันตราย 
   และสิ่งปฏิกูล   ๘๔๕,๓๓๖,๓๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓ ๓๙,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒ ๑๖,๓๕๘,๗๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบ 
   กระบะเทท้าย  ขนาด  ๖  ตัน ๓๒,๗๓๐,๕๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบ 
   เปิดข้าง  ขนาด  ๑.๕  ตัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 
   โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม  
   ระยะที่  ๔   ๑๘,๐๐๕,๗๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยบริเวณ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๔,๗๘๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 
   โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลปนเปื้อน 
   ไขมันจากบ้านเรือนและสถาน 
   ประกอบการ   ๕๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการจัดหารถย่อยก่ิงไม้ ๑๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการจัดหารถกระเช้า 
   ตัดแต่งกิ่งไม้   ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการจัดหารถตักหน้าขุดหลัง 
   และรถเทรลเลอร์   ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการจัดหาเรือขุด   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการจัดหาเรือเก็บขนขยะและ 
   วัชพืช  เครื่องยนต์ติดท้ายดีเซลขนาด 
   ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  แรงม้า  พร้อมไฟ 
   ส่องสว่างและอุปกรณ์  ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

  ๓๗. โครงการจัดหาเรือขนถ่ายและ 
   ลําเลียงวัชพืช  พร้อมไฟส่องสว่างและ 
   อุปกรณ์ประกอบ   ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. โครงการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่ 
   สําเร็จรูป  (บัส)  แบบพิเศษพร้อมระบบ 
   บําบัดน้ําเสีย   ๑๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๙. โครงการจัดหารถสูบสิ่งปฏิกูล 
   ขนาด  ๒  ลบ.ม. และขนาด  ๕  ลบ.ม. 
   พร้อมอุปกรณ์ทํางานด้วยระบบไฮโดรลิค 
   และระบบไฟฟ้า   ๔๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๐. โครงการจัดหารถสูบสิ่งปฏิกูล   
   ขนาด  ๓  ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ทํางาน 
   ด้วยระบบไฮโดรลิคและระบบไฟฟ้า ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๑. โครงการจัดหารถบรรทุกสิ่งปฏิกูล   
   ขนาด  ๑๒  ลบ.ม.   ๓๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๒. โครงการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่ 
   สําเร็จรูป  (บัส)  พร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ติดตั้งระบบกันสะเทือนและเครื่องย่อย 
   สิ่งปฏิกูล   ๓๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
   มูลฝอยและวัชพืชทางน้ํา ๓๖,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก 
   และสายรอง  (Street  Furniture) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๘๘๖,๓๖๕,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารสวนสาธารณะ ๗๐๓,๗๙๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
   อเนกประสงค์   ๗๑,๙๔๕,๙๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
   อเนกประสงค์  ระยะที่  ๒ ๓๒,๘๙๙,๓๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม 
   พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
   เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๕. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
   ใต้ทางแยกต่างระดับวัชรพล ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ๕๗,๗๒๗,๓๐๐ บาท 

(๑๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว รวม ๑,๗๔๐,๙๔๕,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑,๗๔๐,๙๔๕,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๔๒,๓๐๙,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม   ๔๒,๓๐๙,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม    ๗๘๗,๖๕๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานห้องสมุดประชาชน ๑๖๓,๓๙๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
   คลองสามวา   ๑๗,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุด 
   เพื่อการเรียนรู้  ๖  แห่ง ๕,๒๙๔,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานศูนย์เยาวชน   ๒๑๖,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ 
   ศูนย์เยาวชน  ๔  แห่ง  ๒,๗๕๘,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการบริหารจัดการนันทนาการ  การศึกษา   
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ 
   ศูนย์เยาวชนมิติใหม่   
   (ศูนย์เยาวชนดอนเมือง) ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานนันทนาการ   ๑๕,๕๙๐,๒๐๐ บาท 
  ๘. งานนโยบายและแผนงาน ๗,๕๘๔,๑๐๐ บาท 
  ๙. งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร   
   (ไทย - ญี่ปุ่น)   ๗๕,๕๗๕,๕๐๐ บาท 
  ๑๐. งานการสังคีต   ๓๕,๒๙๘,๙๐๐ บาท 
  ๑๑. งานวัฒนธรรม   ๒๓๙,๙๔๐,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานการท่องเที่ยว   ๑๒๓,๙๘๗,๔๐๐ บาท 
  งานการท่องเที่ยว   ๑๒๓,๙๘๗,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา   ๗๘๖,๙๙๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการกีฬา   ๗๐๗,๙๔๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
   กายภาพศูนย์กีฬาบางบอน ๕๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการปรับปรุงกายภาพ 
   ศูนย์กีฬาบางบอน  ระยะที่  ๒ ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
   เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา 
   (โรงเรียนกีฬา  ดนตรีและการแสดง) ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม   รวม ๔๗๗,๘๓๖,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๗๗,๘๓๖,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๒๗,๘๙๐,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม   ๒๗,๘๙๐,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม    ๑๒๐,๔๐๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการสงเคราะห์ 
   และสวัสดิภาพสังคม   ๑๒๐,๓๐๘,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
   ดินแดง  (บ้านมิตรไมตรี) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๓๐,๘๐๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน   ๑๐๕,๐๒๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานนโยบายและแผนงาน ๒๕,๗๗๙,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานส่งเสริมอาชีพ    ๑๙๘,๗๓๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานส่งเสริมอาชีพ   ๓๕,๒๘๑,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๑๗,๗๗๗,๕๐๐ บาท 
  ๓. งานการศึกษาอาชีพ   ๑๔๕,๖๗๗,๗๐๐ บาท 

(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร   รวม ๔๐๕,๖๗๔,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๐๕,๖๗๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๒,๓๔๗,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๔๕๖,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๘๙๑,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๘,๕๕๗,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๔,๐๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๒๘,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๕๓,๓๐๔,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๕๓,๓๐๔,๑๐๐ บาท 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๕๔,๕๑๐,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๕๔,๕๑๐,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๒๒,๗๐๙,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๒,๗๐๙,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๘,๑๒๐,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๑๒๐,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๓๓,๒๘๒,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๓,๒๘๒,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๖,๗๑๕,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๗๑๕,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๘๐๘,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๘๐๘,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๐,๓๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๐,๓๑๘,๖๐๐ บาท 

(๒๒) สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวม ๒๓๔,๖๙๙,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๓๔,๖๙๙,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๘๖๗,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๐๕๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๘๑๖,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๘,๗๔๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๕,๒๐๒,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๕๔๖,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๘,๓๗๒,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๘,๓๗๒,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๙,๙๘๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๙๘๑,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๑,๓๐๓,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๑,๓๐๓,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๔,๐๕๕,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๐๕๕,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๙,๗๔๑,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๙,๗๔๑,๕๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๘,๗๐๐,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๘,๗๐๐,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๗,๔๘๐,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๔๘๐,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๕,๔๔๘,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๕,๔๔๘,๕๐๐ บาท 

(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์   รวม ๑๙๘,๘๓๔,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๙๘,๘๓๔,๖๐๐ บาท  
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๕,๔๙๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๘๙๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๖๐๓,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๑๘,๖๘๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๔,๑๘๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๐๐,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๐,๔๒๙,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๐,๔๒๙,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๖,๓๗๕,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๓๗๕,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๘,๒๐๑,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๘,๒๐๑,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๓,๘๓๖,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓,๘๓๖,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๖,๐๔๗,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๖,๐๔๗,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๕,๓๕๘,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๕,๓๕๘,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๐๕๘,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๐๕๘,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙,๓๔๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙,๓๔๔,๙๐๐ บาท 

(๒๔) สํานักงานเขตบางรัก   รวม ๒๑๘,๑๗๓,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๑๘,๑๗๓,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๒,๐๗๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๓๔๑,๓๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   สํานักงานเขตบางรัก   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน   ๕,๗๓๕,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๑๕,๔๗๗,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๑,๒๖๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๐๗,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๘,๓๖๖,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๘,๓๖๖,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๕,๗๘๗,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๗๘๗,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๗,๕๐๔,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๗,๕๐๔,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๕,๐๒๑,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๐๒๑,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๗,๕๑๗,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๗,๕๑๗,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๙,๕๓๘,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๙,๕๓๘,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๓,๕๕๓,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๕๕๓,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๓,๓๓๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๓,๓๓๐,๔๐๐ บาท 

(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน   รวม ๓๑๙,๐๗๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๑๙,๐๗๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๙๗๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๐๓๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๙๔๒,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๗,๒๐๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๒,๑๙๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๐๐๓,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๒๓,๐๔๑,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๓,๐๔๑,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๒๔,๕๕๑,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๔,๕๕๑,๕๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา    ๒๑,๐๕๗,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๑,๐๕๗,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๔,๙๘๗,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๙๘๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๐,๙๙๒,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๙๙๒,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๖,๒๘๒,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๒๘๒,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๙๕๒,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๙๕๒,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๕,๐๓๓,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๕,๐๓๓,๔๐๐ บาท 
(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา   รวม ๒๘๙,๘๗๒,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๘๙,๘๗๒,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๙๖๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๗๓๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๒๓๕,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๔๔,๒๐๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๙,๖๑๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๘๗,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๐๒,๔๓๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๒,๔๓๙,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๐,๓๑๕,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๓๑๕,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๘,๐๐๖,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๘,๐๐๖,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๙,๕๗๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ํา 
   และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๔๗๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง) 
   คลองหีบจากถนนนนทรี 
   ถึงซอยนาคสุวรรณ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๓,๘๘๓,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๘๘๓,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๗,๙๒๒,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๙๒๒,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๘๙๓,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๘๙๓,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๖,๖๖๔,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๖,๖๖๔,๐๐๐ บาท 

(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต   รวม ๓๓๘,๗๙๙,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๓๘,๗๙๙,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๖๗๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๑๘๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๔๘๖,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๖,๖๗๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๒,๕๙๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๘๒,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๓๔,๘๕๒,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๓๔,๘๕๒,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๒๓,๒๒๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๓,๒๒๒,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๒๔,๒๒๔,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๔,๒๒๔,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๘,๐๖๒,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๐๖๒,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๕,๓๐๗,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๓๐๗,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๒,๐๐๔,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๒,๐๐๔,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๗,๑๘๘,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๑๘๘,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๖,๕๘๔,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๖,๕๘๔,๓๐๐ บาท 
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(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท   รวม ๒๙๒,๙๓๗,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๒,๙๓๗,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๖๐๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๕๕๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๐๔๘,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๗,๔๙๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๓,๔๖๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๓๖,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๑๕,๘๗๓,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๕,๘๗๓,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๖,๑๕๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๑๕๓,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๔๔,๐๕๙,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๔๔,๐๕๙,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๙,๗๕๔,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๗๕๔,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๔,๔๔๙,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๔๔๙,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๙,๘๙๑,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๘๙๑,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๐๘๖,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๐๘๖,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๐,๕๖๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๐,๕๖๘,๘๐๐ บาท 

(๒๙) สํานักงานเขตห้วยขวาง   รวม ๒๙๐,๖๗๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๐,๖๗๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๖๑๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๓๘๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๒๓๐,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๙,๓๓๐,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๕,๔๐๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๒๘,๕๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๐๘,๖๑๘,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๘,๖๑๘,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๓,๕๗๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๕๗๒,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๒๐,๕๗๕,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๐,๕๗๕,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๕,๖๓๕,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๖๓๕,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๙,๖๙๐,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๖๙๐,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๘,๙๗๓,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๘,๙๗๓,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๑๘๘,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๑๘๘,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๒๙,๔๗๐,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๒๙,๔๗๐,๖๐๐ บาท 

(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง   รวม ๒๗๕,๐๑๗,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๗๕,๐๑๗,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๑,๔๓๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๔,๘๓๓,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๖๐๔,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๐,๐๓๖,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๕,๓๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๐๔,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๔,๕๖๔,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๔,๕๖๔,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๙,๙๐๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๙๐๐,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๔๘,๒๗๙,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๔๘,๒๗๙,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๓,๐๕๐,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๐๕๐,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๔,๗๙๓,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๗๙๓,๑๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๗,๐๒๑,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๐๒๑,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๗๑๗,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๗๑๗,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๓๑,๒๑๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๓๑,๒๑๖,๘๐๐ บาท 

(๓๑) สํานักงานเขตบางกะปิ   รวม ๓๖๙,๙๔๐,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๖๙,๙๔๐,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๔,๕๙๖,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๖๐๖,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๙๙๐,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๑๙,๕๖๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๔,๑๐๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๔๖๐,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๒๘,๖๑๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๘,๖๑๙,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๖,๘๐๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๘๐๐,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๓๙,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๙,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๓,๑๖๕,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๑๖๕,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๙,๖๑๕,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๖๑๕,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๙,๘๗๘,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๘๗๘,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๔๔๑,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๔๔๑,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๒,๖๓๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๒,๖๓๗,๒๐๐ บาท 

(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน   รวม ๓๙๕,๙๖๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๙๕,๙๖๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๘,๑๕๓,๓๐๐ บาท 
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  ๑. งานปกครอง   ๓๑,๑๐๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๐๕๐,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๔,๘๒๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๙,๔๒๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๓๙๑,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๐๖,๗๓๑,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๖,๗๓๑,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๓,๒๐๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๒๐๓,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๙๑,๓๐๖,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๔๙,๘๐๔,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 
   สาธารณสุข  ๖๙  บางเขน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน  ๔๘ 
   (ช่วงต้นซอยถงึซอยรามอินทรา  ๒๓) ๔๑,๔๐๒,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๐,๙๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๙๗๗,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๙,๔๗๔,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๔๗๔,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๗,๕๓๐,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๕๓๐,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๑๒๑,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๑๒๑,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๙,๖๔๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๙,๖๔๔,๙๐๐ บาท 

(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี   รวม ๓๘๓,๗๕๙,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๘๓,๗๕๙,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๘๔๓,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๔๑๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๔๓๑,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๓,๑๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๙,๔๗๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๐๒,๒๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๙,๕๖๓,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๙,๕๖๓,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๒,๙๒๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๙๒๖,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๔๘,๐๐๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๓๙,๔๘๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
   ซอยหมู่บ้านบัวขาว   
   จากแยก  ๒๙  แยก  ๓๑   
   แยก  ๓๓  แยก  ๓๕ 
   แยก  ๓๗  แยก  ๓๙  และแยก  ๔๑   
   ถึงระยะที่กําหนดแขวงมีนบุรี ๘,๕๑๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๖,๗๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๗๗๗,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๒๑,๐๐๓,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๐๐๓,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๖๗,๖๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๖๗,๖๘๓,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๔๖๗,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๔๖๗,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๘,๓๑๕,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๘,๓๑๕,๗๐๐ บาท 

(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง   รวม ๔๕๖,๒๑๕,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๕๖,๒๑๕,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๗,๔๔๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๒,๓๖๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๐๗๗,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๖,๔๔๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๑,๕๕๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๘๓,๗๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๑๔,๑๕๑,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๔,๑๕๑,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๔,๒๕๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๒๕๒,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๖๒,๔๔๙,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๒,๔๔๙,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๒๘,๖๔๒,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๘,๖๔๒,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๓๓,๒๔๖,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๓,๒๔๖,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๔,๔๓๐,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๔,๔๓๐,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๒๓๖,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๒๓๖,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๐๐,๙๒๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๐๐,๙๒๐,๗๐๐ บาท 

(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก   รวม ๔๕๗,๖๙๖,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๕๗,๖๙๖,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๙๐๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๐๙๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๘๑๑,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๖,๒๙๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๒,๕๘๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๑๐,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๑,๒๔๖,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๑,๒๔๖,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๕,๐๗๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๐๗๑,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๙๐,๔๖๙,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๙๐,๔๖๙,๘๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๒๓,๐๙๓,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๐๙๓,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๕๑,๘๗๔,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๕๑,๘๗๔,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๒๖๙,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๒๖๙,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๓๒,๓๗๘,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๓๒,๓๗๘,๐๐๐ บาท 
(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี   รวม ๔๑๖,๖๕๗,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๑๖,๖๕๗,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๘,๗๐๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๕๘๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๑๒๐,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๔,๖๒๓,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๙,๔๐๓,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๒๒๐,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๔๑,๕๘๘,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๔๑,๕๘๘,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๗,๒๓๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๒๓๙,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๒๖,๐๒๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๒๐,๗๒๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
   ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า 
   ฝั่งธนบุรี   ๕,๒๙๘,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๔,๖๕๗,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๖๕๗,๙๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๗,๒๕๖,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๒๕๖,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๕๔,๗๓๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน   ๒๕,๑๓๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการสวนสาธารณะ 
   และลานกีฬา 
   เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   ครบรอบ  ๘๔  พรรษา   
   (บริเวณใต้สะพาน 
   ต่างระดับถนนราชพฤกษ์) ๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๑๓,๕๘๔,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๓,๕๘๔,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๘,๒๓๙,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๘,๒๓๙,๔๐๐ บาท 

(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน   รวม ๓๑๓,๑๐๐,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๑๓,๑๐๐,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๔,๘๕๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๕๔๗,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๓๑๑,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๙,๙๙๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๖,๐๖๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๒๕,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๖,๙๙๐,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๖,๙๙๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๗,๗๙๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๗๙๖,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๓๘,๑๑๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๓๑,๓๙๐,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า 
   ฝั่งธนบุรีเขตคลองสาน  ๖,๗๒๐,๘๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๙,๘๐๓,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๘๐๓,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๓,๐๓๓,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๐๓๓,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๑,๑๘๐,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๑,๑๘๐,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๓๑๓,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๓๑๓,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๗,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๗,๐๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ่   รวม ๒๓๕,๕๒๕,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๓๕,๕๒๕,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๕,๘๙๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๙๐๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๙๙๗,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๓,๔๓๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๙,๑๗๗,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๖๐,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๗,๗๗๖,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๗,๗๗๖,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๐,๑๔๔,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๑๔๔,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๕,๓๕๙,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๕,๓๕๙,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๒๘,๓๕๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ํา 
   และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๕๐๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน   
   ค.ส.ล.  คลองวัดอรุณ  ๑๑,๘๕๔,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๙,๗๙๑,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๙,๗๙๑,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๘,๓๖๙,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๘,๓๖๙,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๖,๘๕๖,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๘๕๖,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๒๙,๕๓๒,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๒๙,๕๓๒,๑๐๐ บาท 

(๓๙) สํานักงานเขตบางกอกน้อย   รวม ๓๓๗,๓๘๗,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๓๗,๓๘๗,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๒,๐๑๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๑๘๑,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้าง 
   อาคารสํานักงานเขต    
   บางกอกน้อย   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน   ๖,๘๓๕,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๙,๐๒๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๕,๐๕๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๖๘,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๒๗,๑๗๒,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๗,๑๗๒,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๘,๖๔๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับ 
  การเทศกิจ   ๑๘,๖๔๑,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๙,๑๕๙,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๙,๑๕๙,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๖,๑๓๔,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ํา 
   และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๔๓๘,๖๐๐ บาท 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองวัดไชยทิศ   
   (ช่วงที่  ๒) 
   จากเขื่อน  ค.ส.ล.  เดิม 
   ถึงจุดที่กําหนดให้   ๗,๖๙๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๙,๑๖๕,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๙,๑๖๕,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๘,๙๕๐,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๘,๙๕๐,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๖,๒๓๙,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๒๓๙,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๐,๘๘๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๐,๘๘๔,๔๐๐ บาท 

(๔๐) สํานักงานเขตตลิ่งชัน   รวม ๒๗๔,๓๑๓,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๗๔,๓๑๓,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๒,๒๔๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๑๐๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๑๔๐,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๕,๕๕๗,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๑,๑๖๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๙๖,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๔,๕๘๔,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๔,๕๘๔,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๓,๓๙๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๓๙๑,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๒๒,๓๕๖,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๒,๓๕๖,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๘,๐๙๘,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๐๙๘,๕๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๙,๓๖๘,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๓๖๘,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๗,๕๗๖,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๕๗๖,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๙๕๓,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๙๕๓,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๕,๑๘๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๕,๑๘๓,๑๐๐ บาท 

(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ   รวม ๓๒๙,๙๗๘,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๒๙,๙๗๘,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๒,๕๕๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๖๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๙๔๓,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๕,๔๗๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๑,๓๓๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๔๒,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๓,๔๗๕,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๓,๔๗๕,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๖,๕๖๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๕๖๓,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๓๓,๖๕๑,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๓,๖๕๑,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๙,๐๑๕,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๐๑๕,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๔,๙๔๓,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๙๔๓,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๙,๐๒๗,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๐๒๗,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๕๗๖,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๕๗๖,๐๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙๐,๖๙๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา   ๘๘,๘๑๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น 
   โรงเรียนวัดทองศาลางาม ๑,๘๗๒,๘๐๐ บาท 

(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม   รวม ๔๐๒,๙๒๘,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๐๒,๙๒๘,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๔,๑๔๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๙๑๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๒๒๗,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๘,๗๓๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๔,๓๔๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๘๕,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๑,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๑,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๓,๒๔๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๒๔๐,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๙๘,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๕๖,๖๐๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนหนองแขม -   
   วัดศรีนวลจากถนนเลียบคลอง 
   ภาษีเจริญฝั่งใต้ถึงโรงเรียน 
   วัดศรีนวลธรรมวิมล   ๒๓,๐๔๖,๑๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยมาเจริญ  ๑   
   และซอยแยก   ๑๘,๓๔๙,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๐,๕๓๓,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๐,๕๓๓,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๒๖,๓๖๙,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๖,๓๖๙,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๔๒,๖๐๖,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๒,๖๐๖,๖๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๘๐๗,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๘๐๗,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๒,๘๑๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๒,๘๑๒,๓๐๐ บาท 

(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน   รวม ๕๑๓,๖๔๓,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๕๑๓,๖๔๓,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๓,๑๓๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๙๗๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๑๖๕,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๔๗,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔๓,๔๒๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๔๒,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๗,๕๗๓,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๗,๕๗๓,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๕,๖๑๔,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๖๑๔,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๑๙,๓๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๙๑,๖๔๓,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนพระรามที่  ๒ 
   ซอย  ๗๑  แขวงแสมดํา ๒๕,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยเทียนทะเล  ๗ 
   จากคลองสนามชัยถึงคลองราชมนตรี 
   แขวงแสมดํา   ๒,๒๕๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๕,๐๖๑,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๐๖๑,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๖,๙๑๐,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๙๑๐,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๘,๓๖๓,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๘,๓๖๓,๓๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๗,๑๔๘,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๑๔๘,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๔๒,๖๘๐,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๔๒,๖๘๐,๖๐๐ บาท 

(๔๔) สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ   รวม ๒๗๘,๑๐๙,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๗๘,๑๐๙,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๓,๑๓๗,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๖๑๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๕๑๘,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๑,๓๒๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๗,๕๗๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๕,๑๐๑,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๕,๑๐๑,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๑,๙๙๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๙๙๕,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๘,๔๖๐,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๘,๔๖๐,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๒๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ํา 
   และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๘๗๑,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองแยกคลองต้นไทร 
   จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ ๕๗๙,๓๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   ลํากระโดงสาธารณะ 
   ข้างโรงเรียนรัตนจีนะ 
   (ซอยสุขสวัสดิ์  ๓๐)   ๕,๖๖๒,๐๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองแยก  คลองวัดบางปะกอก 
   จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลํากระโดงสาธารณะ ๔,๖๕๔,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๔,๑๖๙,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๑๖๙,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๓,๑๒๙,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๓,๑๒๙,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๓,๘๘๑,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๘๘๑,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๓,๑๔๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๓,๑๔๐,๓๐๐ บาท 

(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง   รวม ๓๗๘,๙๕๙,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๗๘,๙๕๙,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๗,๙๕๖,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๓๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๘๘๖,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๑,๘๖๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๘,๓๑๘,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๕๔๗,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๕,๒๐๙,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๒๐๙,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๔๙,๔๑๒,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๔๙,๔๑๒,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๙,๘๗๕,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๘๗๕,๑๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๙,๙๘๙,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๙๘๙,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๕,๖๔๖,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๕,๖๔๖,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๘๘,๒๕๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๘๘,๒๕๐,๓๐๐ บาท 

(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร   รวม ๔๕๗,๒๒๒,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๕๗,๒๒๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๕,๖๖๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๐๔๕,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๔๐,๕๖๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๔,๙๖๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๙๙,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๙๒,๙๑๘,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๙๒,๙๑๘,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๒๐,๑๖๙,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๑๖๙,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๓๗,๑๐๖,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๗,๑๐๖,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๒,๙๑๔,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๙๑๔,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๒๓,๒๕๙,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๒๕๙,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๓,๒๗๔,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๓,๒๗๔,๕๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๑๑,๙๑๔,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๑,๙๑๔,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๙,๔๓๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๙,๔๓๐,๙๐๐ บาท 

(๔๗) สํานักงานเขตลาดพร้าว   รวม ๓๓๔,๕๕๘,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๓๔,๕๕๘,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๓,๘๒๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๑๕๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๖๗๖,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๙,๕๕๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๔,๒๐๐,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๓๔๙,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๔,๗๙๗,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๔,๗๙๗,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๑,๕๖๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๕๖๗,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๕๖,๘๘๑,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๕๖,๘๘๑,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๒๖,๐๐๑,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๖,๐๐๑,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๕,๘๓๕,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๘๓๕,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๐,๘๔๘,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๐,๘๔๘,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๗๙๙,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๗๙๙,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๐,๔๔๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๐,๔๔๘,๗๐๐ บาท 
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(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุ่ม   รวม ๓๐๒,๗๙๔,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๒,๗๙๔,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๔,๖๕๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๗๓๑,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๙๒๒,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๔,๑๑๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๐,๖๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๕๐๙,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๕,๗๘๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๕,๗๘๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๐,๔๖๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๔๖๑,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๒๒,๒๙๙,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๒,๒๙๙,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๓,๐๒๘,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๐๒๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๓,๓๖๖,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๓๖๖,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๘,๓๒๓,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๘,๓๒๓,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๔๓๙,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๔๓๙,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๘๖,๓๒๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๘๖,๓๒๑,๔๐๐ บาท 

(๔๙) สํานักงานเขตสาทร   รวม ๒๖๔,๑๗๐,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๖๔,๑๗๐,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๓๓๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๓,๘๕๘,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๔๗๔,๘๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๗,๓๕๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๓,๑๖๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๙๐,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๐๔,๐๘๕,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๔,๐๘๕,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๒,๘๑๕,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๘๑๕,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๓๒,๒๘๒,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๒,๒๘๒,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๙,๕๑๘,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๕๑๘,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๖,๑๙๘,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๑๙๘,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๔,๘๐๒,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๔,๘๐๒,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๙,๔๓๔,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๙,๔๓๔,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๘,๓๓๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๘,๓๓๙,๗๐๐ บาท 

(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม   รวม ๒๘๙,๖๓๑,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๘๙,๖๓๑,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๑๙,๔๕๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๑๕๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๓๐๑,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๔๔,๐๘๘,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๙,๙๔๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๓๙,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๙,๖๐๙,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๙,๖๐๙,๘๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๓,๗๔๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๗๔๘,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๑,๗๘๔,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๑,๗๘๔,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๒๐,๓๖๘,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๓๖๘,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๐,๗๕๕,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๗๕๕,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๕,๐๕๔,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๕,๐๕๔,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๗๕๕,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๗๕๕,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๐,๐๑๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๐,๐๑๐,๔๐๐ บาท 

(๕๑) สํานักงานเขตบางซื่อ   รวม ๒๙๙,๗๐๐,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๙,๗๐๐,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๕,๗๒๗,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๕๔๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๑๗๗,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๖,๗๓๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๓,๓๑๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๔๒๒,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๐๔,๑๗๐,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๔,๑๗๐,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๑๖,๒๑๑,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๒๑๑,๑๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา    ๑๖,๔๓๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๑๕,๕๑๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
   ซอยรัชดาภิเษก  ๖๔    
   ถนนรัชดาภิเษก  เขตบางซื่อ ๙๒๓,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๗,๓๔๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ํา 
   และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๓๘๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   ดาดท้องคลอง  คลองวัดหลวง   
   (ช่วงตั้งแต่เขื่อนเดิมถึงคลองบางเขน) ๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๒,๔๒๑,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๒,๔๒๑,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๙,๙๑๒,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๙๑๒,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๒๗๕,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๒๗๕,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๕,๔๖๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๕,๔๖๒,๙๐๐ บาท 

(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี   รวม ๓๒๐,๗๖๖,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๒๐,๗๖๖,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๙,๙๘๘,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๓,๘๘๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๐๙๘,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๙,๐๘๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๔,๔๕๔,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๓๑,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๒๘,๑๓๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๘,๑๓๙,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย    ๒๑,๕๔๙,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๕๔๙,๘๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา    ๒๘,๘๘๖,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๘,๘๘๖,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๕,๐๒๘,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๐๒๘,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๒๓,๒๐๙,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๒๐๙,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๐,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๐,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๗,๒๙๙,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๒๙๙,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๒๗,๕๐๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๒๗,๕๐๑,๔๐๐ บาท 

(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย   รวม ๓๑๖,๐๕๐,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๑๖,๐๕๐,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๖,๑๒๙,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๗๕๒,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๓๗๖,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๒๕,๒๘๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๑,๒๑๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๖๐,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๓๔,๕๘๕,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๓๔,๕๘๕,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๘,๒๘๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๒๘๔,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๐,๗๗๔,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๐,๗๗๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๗,๘๔๙,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๘๔๙,๘๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๘,๗๗๘,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๗๗๘,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๙,๕๗๓,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๙,๕๗๓,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๓,๗๕๔,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๗๕๔,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๓๑,๐๔๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๓๑,๐๔๐,๙๐๐ บาท 

(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ   รวม ๔๐๗,๓๑๕,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๐๗,๓๑๕,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   ๓๐,๗๑๔,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๕,๔๖๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๒๔๕,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๗,๑๗๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๓,๙๗๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๑๙๑,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๙,๓๙๒,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๙,๓๙๒,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๑,๘๒๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๘๒๓,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๘๙,๒๓๖,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๘๙,๒๓๖,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๓,๖๖๗,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๖๖๗,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๒๑,๙๕๕,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๙๕๕,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๖,๗๙๖,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๗๙๖,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๕๙๔,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๕๙๔,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๙๑,๙๖๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๑,๙๖๒,๔๐๐ บาท 
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(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด   รวม ๒๗๙,๙๖๓,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๗๙,๙๖๓,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๓,๕๓๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๓๗๑,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๑๖๗,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๔,๘๕๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๐,๗๙๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๖๐,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๓,๘๘๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๘๘๑,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๙,๖๙๔,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๙,๖๙๔,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๖,๙๐๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๓๔๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง) 
   คลองบางพลูจากถนนจรัญสนิทวงศ์   
   ถึงจุดที่กําหนดให้   ๗,๕๕๑,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๙,๙๑๙,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๙,๙๑๙,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๖,๔๑๖,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๔๑๖,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๙๒๙,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๙๒๙,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๔,๕๐๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๔,๕๐๗,๓๐๐ บาท 

(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง   รวม ๔๓๑,๙๔๗,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๓๑,๙๔๗,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   ๒๐,๔๕๙,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๐๑๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๔๔๗,๕๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๖,๘๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๓,๐๑๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๘๕๐,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๒๕,๖๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๕,๖๑๘,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๙,๐๙๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๐๙๘,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๓๖,๑๙๖,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๖,๑๙๖,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๕๒,๘๙๕,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕๒,๘๙๕,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๕,๗๔๑,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๗๔๑,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๔๐,๗๕๑,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๐,๗๕๑,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๖๙๓,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๖๙๓,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๙,๖๓๐,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๙,๖๓๐,๕๐๐ บาท 

(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง   รวม ๓๐๓,๔๒๕,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๓,๔๒๕,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   ๒๑,๕๓๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๑๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๓๓๖,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๙,๓๖๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๔,๙๘๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๗๖,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๑๗,๗๙๖,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๗,๗๙๖,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๗,๐๓๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๐๓๖,๘๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา    ๑๒,๓๘๕,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๒,๓๘๕,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๘,๕๗๗,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๕๗๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๔,๙๖๑,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๙๖๑,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๕,๘๔๓,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๕,๘๔๓,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๘,๑๕๓,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๑๕๓,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๔๗,๗๗๒,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๗,๗๗๒,๖๐๐ บาท 

(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง   รวม ๓๕๓,๑๓๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๕๓,๑๓๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๙๔๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๘๔๘,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๑,๘๗๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๘,๑๓๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๓๙,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๑๑,๔๘๔,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๑,๔๘๔,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๔,๘๘๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๘๘๕,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๔๖,๔๘๐,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๔๖,๔๘๐,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๒,๔๗๙,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๔๗๙,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๗,๘๒๒,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๘๒๒,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๗,๗๘๐,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๗๘๐,๔๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๓,๘๘๕,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๘๘๕,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๘,๖๔๔,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๘,๖๔๔,๖๐๐ บาท 

(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา   รวม ๒๙๔,๗๐๒,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๔,๗๐๒,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๘,๖๙๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๔,๐๔๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๖๕๒,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๕,๘๑๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๑,๕๘๖,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๒๖,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๑๑,๑๓๐,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๑,๑๓๐,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๗,๕๗๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๕๗๔,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๘,๗๓๒,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๘,๗๓๒,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๗,๓๗๖,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๓๗๖,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๘,๔๓๔,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๘,๔๓๔,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๗,๒๓๒,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๒๓๒,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๐๘๘,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๐๘๘,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๔,๖๒๕,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๔,๖๒๕,๔๐๐ บาท 

(๖๐) สํานักงานเขตบางแค   รวม ๓๘๐,๕๘๕,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๘๐,๕๘๕,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๖,๕๗๙,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๐,๔๒๖,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๑๕๓,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๑๙,๐๑๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๔,๕๓๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๔๘๘,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๑๒๑,๕๙๘,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๑,๕๙๘,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๙,๐๗๗,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๐๗๗,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๓๕,๗๙๑,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๕,๗๙๑,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๔,๕๓๗,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๕๓๗,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๓๔,๓๐๘,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๔,๓๐๘,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๖,๙๕๓,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๖,๙๕๓,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๘,๙๒๖,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๙๒๖,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๘๓,๗๙๓,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๘๓,๗๙๓,๘๐๐ บาท 

(๖๑) สํานักงานเขตหลักสี่   รวม ๓๐๑,๖๒๐,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๑,๖๒๐,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๕๔๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๐๓๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๕๐๖,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๔,๒๐๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๐,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๓๓,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๘,๒๑๘,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๘,๒๑๘,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๐,๖๑๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๖๑๕,๖๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา    ๔๙,๒๙๔,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๔๙,๒๙๔,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๘,๖๑๖,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๖๑๖,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๗,๐๒๐,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๐๒๐,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๐,๐๒๓,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๐,๐๒๓,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๕๙๗,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๕๙๗,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๗,๔๘๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๗,๔๘๓,๑๐๐ บาท 

(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม   รวม ๓๗๑,๖๔๙,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๗๑,๖๔๙,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๕,๑๔๒,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๖๔๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๔๙๖,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๒,๒๕๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๘,๕๐๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๔๔,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๘,๖๔๓,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๘,๖๔๓,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๑,๑๒๑,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๑๒๑,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๗๖,๑๑๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๗๐,๙๗๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยสายไหม  ๕๖   
   จากถนนสายไหมถึงถนนวัดเกาะ ๕,๑๓๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๒,๓๑๙,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๓๑๙,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๓,๓๗๘,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๓๗๘,๒๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๘,๗๗๔,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๘,๗๗๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๒๘๐,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๒๘๐,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๗๘,๖๒๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๘,๖๒๗,๙๐๐ บาท 

(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว   รวม ๓๐๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๔,๒๙๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๘๗๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๔๒๒,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๑๗,๗๕๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๔,๔๕๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๒๙๘,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๔,๗๑๙,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๔,๗๑๙,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๙,๓๑๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๓๑๔,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๑๐๘,๕๔๓,๒๒๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๕๙,๐๕๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ   
   สาธารณสุข  ๗๐  คันนายาว ๔๙,๔๘๙,๙๒๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๕,๙๕๑,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๙๕๑,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๕,๔๕๖,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๔๕๖,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๙,๔๒๓,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๔๒๓,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๒๙๓,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๒๙๓,๑๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๘,๙๘๐,๖๘๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๘,๙๘๐,๖๘๐ บาท 

(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง   รวม ๓๐๘,๗๙๐,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๘,๗๙๐,๑๐๐ บาท  
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๖๔๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๗๑๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๙๒๘,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๑,๖๗๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๘,๓๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๓๓๑,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๕๔,๖๓๒,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๕๔,๖๓๒,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๙,๒๙๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๒๙๐,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๙๙,๓๑๖,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๙๙,๓๑๖,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๐,๙๒๕,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๙๒๕,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๕,๐๙๑,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๐๙๑,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๓๔,๔๖๒,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๔,๔๖๒,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๓,๑๒๕,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๑๒๕,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๓๙,๖๒๐,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๓๙,๖๒๐,๑๐๐ บาท 

(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง   รวม ๓๐๒,๕๑๗,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๒,๕๑๗,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๓๐,๐๓๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๙๔๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเขต    
   วังทองหลาง  บริเวณซอยรามคําแหง  ๓๙ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน   ๕,๐๙๔,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๓,๖๑๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๙,๘๘๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๒๕,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๓,๐๗๙,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๓,๐๗๙,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๐,๕๒๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๕๒๒,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๖๕,๗๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๓๙,๐๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว  ๑๑๒   
   และซอยรามคําแหง  ๕๓  จากถนนลาดพร้าว 
   ถึงคลองแสนแสบ   ๒๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๖,๐๘๙,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๐๘๙,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๐,๕๔๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๐,๕๔๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๓,๕๑๕,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๕๑๕,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๖,๒๔๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๖,๒๔๖,๓๐๐ บาท 

(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา   รวม ๓๘๕,๔๐๐,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๘๕,๔๐๐,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๔๑๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๓๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๐๗๗,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๖,๑๔๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๒,๐๐๘,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๔๐,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๖๘,๗๖๓,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๘,๗๖๓,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๐,๑๕๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๑๕๗,๐๐๐ บาท 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 จ. แผนงานการโยธา    ๘๓,๙๙๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๗๑,๓๕๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนไทยรามัญ 
   จากถนนหทัยราษฎร์ถึงทางคู่ขนาน 
   ถนนกาญจนาภิเษก   ๑๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๒,๐๗๐,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๐๗๐,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๗,๒๔๔,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๒๔๔,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๕,๔๓๑,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๕,๔๓๑,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๐๗๔,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๐๗๔,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๑๑๗,๑๐๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๑๗,๑๐๖,๙๐๐ บาท 

(๖๗) สํานักงานเขตบางนา   รวม ๓๔๗,๓๔๕,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๔๗,๓๔๕,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๗๕,๑๕๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๖๙,๓๕๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๘๐๑,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๕,๐๒๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓๑,๑๐๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๑๘,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๑,๕๙๘,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๑,๕๙๘,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๒,๒๒๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๒๒๓,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๓๔,๓๗๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๑๓,๙๑๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยลาซาล  ๘,  ๑๒,  ๑๖   
   และซอยลาซาล  ๘  แยก  ๔,  ๖,  ๘,  ๑๐ ๘,๔๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยบางนา - ตราด  ๒๓ ๑๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๖,๓๐๒,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๖,๓๐๒,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๔,๖๙๐,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๖๙๐,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๗,๕๗๕,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๕๗๕,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๑๒๑,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๑๒๑,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๖,๒๘๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๖,๒๘๒,๓๐๐ บาท 

(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา   รวม ๒๙๕,๓๕๔,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๕,๓๕๔,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๖,๓๑๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๑๒๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๑๘๖,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๒,๕๓๙,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๘,๗๑๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๘๒๓,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๘๔,๖๙๑,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๔,๖๙๑,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๑,๔๕๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๔๕๖,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๔๕,๕๓๘,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๔๕,๕๓๘,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๘,๕๖๓,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๕๖๓,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๒๒,๒๔๔,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๒๔๔,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๖,๒๔๐,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๖,๒๔๐,๕๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๖,๙๙๙,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๙๙๙,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๕๐,๗๖๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๐,๗๖๘,๙๐๐ บาท 

(๖๙) สํานักงานเขตทุ่งครุ   รวม ๓๐๘,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๘,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๐,๘๒๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๘๗๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๔,๙๕๕,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๔,๙๕๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๑,๗๙๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๑๖๔,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๗๙,๐๙๓,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๙,๐๙๓,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๒,๔๔๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๔๔๑,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๖๖,๖๔๐,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๖,๖๔๐,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๘,๑๕๓,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๑๕๓,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๐,๑๙๖,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๑๙๖,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๗,๖๗๗,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๖๗๗,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๔,๐๑๓,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๐๑๓,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๔,๖๒๙,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๔,๖๒๙,๘๐๐ บาท 

(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน   รวม ๓๖๗,๔๔๙,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๖๗,๔๔๙,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๒๑,๗๙๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๗๓๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๐๕๘,๙๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง    ๒๓,๖๖๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๐,๔๓๑,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๒๓๔,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๘,๐๔๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๘,๐๔๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๑๑,๒๗๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๒๗๖,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา    ๙๓,๐๒๔,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๖๓,๔๓๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงเส้นทางลัด   
   ถนนบางบอน  ๕  ซอย  ๗   
   จากถนนบางบอน      
   ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ๒๓,๗๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนน 
   ภายในหมู่บ้าน  เอส  เค   ๕,๘๗๑,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ๑๐,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม  ๑๙,๓๕๖,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๓๕๖,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๑๕,๔๕๔,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๕,๔๕๔,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๕,๑๘๔,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๑๘๔,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา   ๖๘,๘๒๑,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๘,๘๒๑,๐๐๐ บาท 

(๗๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร   รวม ๑,๔๔๗,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑,๔๔๗,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป    ๑,๔๔๗,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานมหาวิทยาลัย   ๑,๔๓๗,๒๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง 
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
   และวชิรพยาบาล   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล  
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร  
   และวชิรพยาบาล   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการการอนุรักษ์อาคารวชิรานุสรณ์ 
   (ตึกเหลือง)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
   กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ๖,๔๓๘,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  ๙  ชั้น   
   และที่จอดรถใต้ดินวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
   กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างอาคาร  ๖  ชั้น   
   สําหรับการโภชนาการ  และหน่วยสนับสนุน   
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
   และวชิรพยาบาล   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายการพาณิชย์ ฯ  ให้ตั้งจ่ายเป็น  จํานวน  ๕๐๗,๙๗๒,๕๐๐  บาท  

ประกอบด้วย  รายจ่ายประจํา  จํานวน  ๒๓๙,๑๙๒,๒๐๐  บาท  และรายจ่ายพิเศษ  จํานวน  ๒๖๘,๗๘๐,๓๐๐  บาท  
จําแนก  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสถานธนานุบาล   รวม ๓๕๗,๗๐๓,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๒๖,๖๗๒,๒๐๐ บาท  
 ก. งบกลาง     ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
  ๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ๑๑๕,๖๗๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล   ๑๑๕,๖๗๒,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายพิเศษ  ๒๓๑,๐๓๑,๕๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง     ๙๕,๒๗๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป   ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินสํารองค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง 
   สถานธนานุบาลเพิ่ม   ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. เงินสํารองจ่ายทั่วไป   
   กรณีการปรับปรุง     
   สถานธนานุบาล   ๔๕,๗๗๑,๕๐๐ บาท   
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ๑๓๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล   ๑๓๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
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(๒) สํานักงานตลาด   รวม ๑๔๘,๐๔๔,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๑๐,๒๙๖,๑๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง     ๑๕,๕๐๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ๖๒๕,๒๐๐ บาท 
  ๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ๙๔,๗๙๕,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด     ๙๔,๗๙๕,๙๐๐ บาท   
 รายจ่ายพิเศษ   ๓๗,๗๔๘,๘๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง     ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจ่ายทั่วไป   ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ๗,๗๔๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด   ๗,๗๔๘,๘๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย     รวม ๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย ๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท 
ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ตามรายการ

และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


