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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

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

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา่  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้ตั้งเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน  
๖๐,๕๒๗,๓๓๙,๔๐๐  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็น  จํานวน  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา  จํานวน  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

(๑) งบกลาง   รวม ๖,๖๕๐,๓๒๓,๖๐๐ บาท 
 ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เก่ียวกับน้ําท่วม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง  ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. เงินบําเหน็จลูกจ้าง    ๒๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ    ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. เงินสํารองสําหรับค่าสาธารณูปโภค 
  และค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. เงินสํารองสําหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. เงินสํารองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต  ๑๕๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. เงินสํารองสําหรับค่างานส่วนที่เพิ่ม 
  ตามสัญญาแบบปรับราคาได้  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดําริ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๑๐. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  กทม. ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง  ๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓. เงินสําหรับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 
  ของกรุงเทพมหานคร    ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภารกิจและหรือนโยบาย 
  ที่ได้รับมอบจากรัฐบาล    ๘๘,๗๕๓,๖๐๐ บาท 
 ๑๖. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   
  ตรอก  ซอย  และส่ิงก่อสร้าง  ๘๓๙,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๗. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสําหรับผล 
  การปฏิบัติราชการประจําปี   ๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๘. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๙. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  ของสํานักงานเขต    ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ 
  ของกรุงเทพมหานคร    ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม ๔๐๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๐๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป   ๔๐๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารทั่วไป   ๔๐๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม ๖๘,๗๕๘,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๖๘,๗๕๘,๕๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป   ๖๘,๗๕๘,๕๐๐ บาท 
 งานบริหารทั่วไป   ๖๘,๗๕๘,๕๐๐ บาท 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม ๑๓๓,๓๖๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๓๓,๓๖๔,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารงานบุคคล   ๑๓๓,๓๖๔,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารงานบุคคล   ๑๓๓,๓๖๔,๐๐๐ บาท 
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(๕) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร   รวม ๙๑๕,๘๘๘,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๙๑๕,๘๘๘,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๑๗๔,๗๑๕,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๑๗๔,๗๑๕,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๙,๙๓๓,๐๐๐ บาท 
  งานปกครองและทะเบียน  ๓๙,๙๓๓,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลัง   ๒๗,๔๕๗,๘๐๐ บาท 
  งานตรวจสอบภายใน   ๒๗,๔๕๗,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานบริหารงานบุคคล  ๘๒,๑๖๗,๐๐๐ บาท 
  งานการเจ้าหน้าที่   ๘๒,๑๖๗,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๕๙๑,๖๑๔,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาบุคลากรและองค์การ ๒๕๗,๓๓๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานกฎหมายและคดี   ๓๘,๕๘๙,๑๐๐ บาท 
  ๓. งานประชาสัมพันธ์   ๑๖๗,๐๖๙,๒๐๐ บาท 
  ๔. งานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ๗๔,๕๔๕,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานการต่างประเทศ   ๕๔,๐๗๗,๒๐๐ บาท 
(๖) สํานักการแพทย์   รวม ๒,๕๙๖,๓๒๗,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๕๙๖,๓๒๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๕๓,๒๘๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข ๕๑,๒๘๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ 
   ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการด้านการแพทย ์ ๒,๕๑๓,๔๖๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลกลาง ๕๗๖,๒๕๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลตากสิน ๖๑๓,๙๓๖,๗๐๐ บาท 
  ๓. งานรักษาพยาบาล    
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ๕๒๔,๑๗๕,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ   
   เวชภัณฑ์กลาง  ซักฟอก  พัสดุศูนย์ผู้สูงอายุ 
   และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๕. งานรักษาพยาบาล    
   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 
   ชุตินธโร  อุทิศ   ๑๓๕,๙๖๓,๑๐๐ บาท 
  ๖. งานรักษาพยาบาล    
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ๑๐๔,๑๐๗,๓๐๐ บาท 
  ๗. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ ๑๔๙,๐๐๙,๔๐๐ บาท 
  ๘. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลสิรินธร ๒๓๔,๖๒๙,๓๐๐ บาท 
  ๙. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   กรุงเทพมหานคร   ๒๔,๒๘๓,๗๐๐ บาท 
  ๑๐. งานรักษาพยาบาล    
   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ ๑๕๑,๐๑๔,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาด้านการแพทยแ์ละอนามัย ๒๙,๕๗๒,๘๐๐ บาท 
  งานวิชาการ   ๒๙,๕๗๒,๘๐๐ บาท 
(๗) สํานักอนามัย    รวม ๒,๑๘๐,๕๒๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๑๘๐,๕๒๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๑๐๗,๕๕๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข ๖๔,๒๐๔,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๕,๕๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานบริหารการพยาบาล ๑๗,๗๗๗,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๒๕,๘๗๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ๙๕,๒๙๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานสุขาภิบาลอาหาร  ๓๐,๕๘๔,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานอนามัย   ๑,๙๔๗,๐๙๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานเภสัชกรรม   ๑๕๐,๖๗๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทันตสาธารณสุข   ๑๕๖,๐๐๖,๓๐๐ บาท 
  ๓. งานป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด ๕๑,๕๒๓,๔๐๐ บาท 
  ๔. งานจัดบริการสาธารณสุข ๑,๑๒๒,๙๗๔,๕๐๐ บาท 
  ๕. งานชันสูตรสาธารณสุข ๔๖,๒๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข ๖๐,๑๓๗,๒๐๐ บาท 
  ๗. งานสร้างเสริมสุขภาพ  ๑๑๑,๙๔๓,๘๐๐ บาท 
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  ๘. งานควบคุมโรคติดต่อ  ๑๒๕,๓๙๐,๘๐๐ บาท 
  ๙. งานสัตวแพทย์สาธารณสุข ๙๗,๒๙๒,๘๐๐ บาท 
  ๑๐. งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรคและ 
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ ๒๔,๙๓๕,๒๐๐ บาท 
(๘) สํานักการศึกษา   รวม ๒,๘๕๓,๔๘๓,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๘๕๓,๔๘๓,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๑,๓๕๒,๑๒๙,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการศึกษา ๖๔๘,๒๕๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดจักรวรรดิ   
   สํานักงานเขตสัมพันธวงศ ์ ๒๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม   
   สํานักงานเขตทวีวัฒนา ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์   
   สํานักงานเขตประเวศ  ๑๐,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญ   
   สํานักงานเขตห้วยขวาง ๙,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น   
   สํานักงานเขตมีนบุรี   ๑๐,๐๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสามเสนนอก   
   สํานักงานเขตดินแดง  ๑๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์   
   สํานักงานเขตบางขุนเทียน ๑๓,๓๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนราชมนตรี(ปล้ืม - เชื่อมนุกูล)   
   สํานักงานเขตบางขุนเทียน ๑๓,๓๘๒,๐๐๐ บาท 
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  ๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าซีรอ   
   สํานักงานเขตสะพานสูง ๑๓,๓๖๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนบางเขน  (ไว้สาลีอนุสรณ์)   
   สํานักงานเขตหลักส่ี  ๑๓,๓๘๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา  ๒   
   สํานักงานเขตหลักส่ี  ๑๓,๓๘๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดหนองใหญ่   
   สํานักงานเขตสายไหม ๑๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์   
   สํานักงานเขตประเวศ ๑๓,๓๘๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ 
   อาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสุก   
   สํานักงานเขตคลองสามวา ๒๖,๖๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย   
   สํานักงานเขตภาษีเจริญ ๑๓,๓๘๒,๘๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดลํากระดาน   
   สํานักงานเขตคลองสามวา ๑๓,๓๗๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น    
   โรงเรียนวัดหนองใหญ่   
   สํานักงานเขตสายไหม ๑๐,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์   
   สํานักงานเขตบางนา  ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนลําผักชี  สํานักงานเขตหนองจอก ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท 
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  ๒๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 
   สํานักงานเขตหนองจอก ๑,๕๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง   
   สํานักงานเขตหนองจอก ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดปากบึง   
   สํานักงานเขตลาดกระบัง ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดใต้  (ราษฎร์นิรมิต)   
   สํานักงานเขตสวนหลวง ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดปากบ่อ   
   สํานักงานเขตสวนหลวง ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์   
   สํานักงานเขตสวนหลวง ๑,๕๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส   
   สํานักงานเขตทวีวัฒนา ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดดิสหงสาราม   
   สํานักงานเขตราชเทวี ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   
   สํานักงานเขตสะพานสูง ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน   
   สํานักงานเขตมีนบุรี  ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดบางปะกอก   
   สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท 
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  ๓๒. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนคลองสาม  สํานักงานเขตมีนบุรี ๖๙๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส   
   สํานักงานเขตบางพลัด ๘๒๗,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์   
   สํานักงานเขตหนองจอก ๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ   
   สํานักงานเขตคลองสามวา ๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือ   
   กรุงเทพมหานคร  (พิศลยบุตร) ๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๘  ชั้น   
   โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์   
   สํานักงานเขตบางซ่ือ  ๕,๙๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น    
   โรงเรียนคลองกุ่ม  สํานักงานเขตบึงกุ่ม ๑,๕๘๓,๐๐๐ บาท 
  ๓๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ 
   อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงอาคารเรียนเดิม   
   โรงเรียนวดัดวงแข  สํานักงานเขตปทุมวัน ๕,๙๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๔๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนนาหลวง  สํานักงานเขตทุ่งคร ุ ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา   
   สํานักงานเขตหนองจอก ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท 
  ๔๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดอ่างแก้ว   
   สํานักงานเขตภาษีเจริญ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๓. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร   
   (จอม - ประจญ  นพเกตุ) ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๔. งานการเจ้าหน้าที่   ๔๔,๑๘๔,๕๐๐ บาท 
  ๔๕. งานบริหารการคลัง  ๓๗๐,๑๕๒,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑,๕๐๑,๓๕๔,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานยุทธศาสตร์การศึกษา ๓๙๓,๔๑๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ๔๔๐,๙๗๔,๒๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่าระบบ 
   และพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 
   เพื่อการเรียนรู้   ๑๘๕,๐๒๓,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและ 
   ระบบ  WIFI  ในโรงเรียนสังกัด 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๙,๕๔๑,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการเช่าระบบและพัฒนา 
   ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
   สําหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษา 
   ในระดับมัธยมศึกษา   ๔,๗๓๙,๖๐๐ บาท 
  ๖. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา ๓๕๖,๖๗๒,๑๐๐ บาท 
  ๗. งานพัฒนาข้าราชการครู 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๐,๙๘๗,๕๐๐ บาท 
(๙) สํานักการโยธา  รวม ๓,๒๑๔,๑๘๖,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓,๒๑๔,๑๘๖,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๓๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
   และระบบจราจร   ๑๒๒,๒๗๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างศาลาว่าการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒ 
   ดินแดง  (ระยะที่  ๔)   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม 
   สภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๓) 
   และอาคารประกอบ   ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการโยธา 
   และอาคารสํานักการระบายน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุน 
   สํานักการโยธาและหน่วยงานบริเวณ 
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกล 
   และปรับปรุงอาคารศูนย์  ๒  และศูนย์  ๖ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ๓๘,๖๓๖,๔๐๐ บาท 
  ๘. โครงการขยายถนนซอยกล้วยไม้   
   (ซอยรามอินทรา  ๑๔)  ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการโยธา   ๑,๖๖๗,๖๔๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานสํารวจออกแบบและก่อสร้าง ๑๘๗,๘๘๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานคร   
   (เพิ่มเติม)   ๖๐,๑๙๑,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ 
   จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึง 
   ถนนสุขุมวิท  ๑๐๓   ๒๒๓,๐๖๒,๗๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างทางต่างระดับ 
   ถนนพัฒนาการ - ถนนอ่อนนุช ๔๗,๖๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคําแหง 
   ถึงถนนศรีนครินทร์   
   (ผ่านซอยรามคําแหง  ๒๔) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางกระดี่ 
   ช่วงจากถนนพระราม  ๒   
   ถึงคลองสนามชัย   ๔๕,๘๒๐,๙๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขาภิบาล  ๒   
   ช่วงจากถนนอ่อนนุช 
   ถึงถนนวงแหวนรอบนอก ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ซอยประชาอุทิศ  ๙๐  ช่วงจากถนนประชาอุทิศ 
   ถึงคลองเก้าห้อง   ๓๓,๐๓๑,๑๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี 
   ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต -  
   ถนนประชาสงเคราะห์  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเขตดินแดง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
   เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรถนนอโศกมนตรี 
   จากถนนพระราม  ๙   
   ถึงบริเวณถนนสุขุมวิท  ๑๐,๓๓๖,๙๐๐ บาท 
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  ๑๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
   เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร 
   บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนรามคําแหง   
   ถนนนิมิตรใหม่  ถนนสีหบุรานุกิจ 
   ถนนร่มเกล้า  ถนนสุวินทวงศ์ในพื้นที่ 
   เขตมีนบุรี   ๘,๙๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม 
   และออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหา 
   การจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนลาดพร้าว   
   ถนนนวมินทร์  ถนนเสรีไทย  ถนนรามคําแหง 
   และถนนศรีนครินทร์  เขตบางกะปิ ๙,๔๗๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ 
   โครงข่ายถนนสายหลักกับถนนวงแหวน ๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
   โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง  ค. ๓   
   เชื่อมต่อถนนรามอินทรา 
   ถึงถนนบางนา - ตราด  ๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
   โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง  ค. ๑   
   เชื่อมต่อถนนรามอินทราถึงถนนพหลโยธิน -  
   ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช ๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
   โครงการต่อเชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   
   กับถนนกรุงเทพ - ชลบุรี 
   และถนนกรุงเทพกรีฑา  ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
   เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรถนนเพชรเกษม 
   จากแยกท่าพระถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ๑๑,๖๒๓,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
   โครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก -  
   พุทธมณฑลสาย  ๔   
   กับสะพานพระราม  ๘  ๑๒,๙๗๗,๘๐๐ บาท 
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  ๒๐. โครงการจ้างที่ปรึกษา  ศึกษา   
   สํารวจออกแบบแผนแม่บท 
   เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ 
   เขตลาดกระบัง   ๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอย 
   เฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘  (ตอนที่  ๓)  
   ช่วงจากวงเวียนถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการถนนหทัยราษฎร์  ช่วงจาก 
   ถนนสุวินทวงศ์ถึงซอยหทัยราษฎร์  ๑  และ 
   ช่วงจากคลองสามถึงถนนวงแหวนรอบนอก 
   ฝ่ังตะวันออก   ๑๔๙,๑๖๔,๔๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้างถนน 
   เชื่อมถนนรัชดาภิเษก 
   กับถนนลาดพร้าว - วังหิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนคูนายกิม  สาย  ๑   
   ช่วงที่  ๓  จากถนน 
   คูนายกิม  สาย  ๑  Sta.3+093   
   ถึงถนนเชิดวุฒากาศ   ๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ 
   การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูหอพักพยาบาล 
   พร้อมที่จอดรถ   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา  สํารวจ   
   ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรถนนเลียบ 
   ทางรถไฟสายเก่า   ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
   ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า 
   ช่วงจากถนนกาญจนาภิเษก 
   (ทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙)   
   ถึงถนนร่มเกล้า   ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. งานควบคุมอาคาร   ๗๘,๑๘๙,๕๐๐ บาท 
  ๒๙. งานควบคุมการก่อสร้าง ๕๑,๓๕๗,๓๐๐ บาท 
  ๓๐. งานวิเคราะห์และวิจัย  ๒๓,๓๘๗,๘๐๐ บาท 
  ๓๑. งานสํารวจและแผนทีท่ี่ดิน ๕๒,๐๒๒,๖๐๐ บาท 
  ๓๒. งานจัดกรรมสิทธิ์   ๓๗๙,๑๗๑,๘๐๐ บาท 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร ๑,๓๑๓,๓๓๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานก่อสร้างและบูรณะ  ๑,๒๐๐,๔๒๕,๖๑๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามทางแยก 
   ถนนพระรามที่  ๔ - สาทร   
   (ไทย - เบลเยี่ยม)   ๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนคลองหนองใหญ่ 
   จากถนนบางแค - ถนนบางบอน   
   (สุขาภิบาล  ๑)  ถึงถนนกาญจนาภิเษก 
   พื้นที่เขตบางแค   ๓๑,๗๐๐,๙๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงถนนประชาสําราญ 
   จากถนนสกุลดีถึงถนนคลองสิบ -  
   สิบส่ี  (ช่วงที่  ๑)  และจากคลองนาหมอน 
   ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
   (ช่วงที่  ๓)  พื้นที่เขตหนองจอก ๔๓,๘๗๙,๙๙๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงถนนบางแวก  ช่วงจาก 
   ถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนพุทธมณฑลสาย  ๒   
   พื้นที่เขตบางแค   ๕,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจัดซ่อมและเสริมกําลังสะพาน 
   ข้ามคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   
   กลุ่มที่  ๔   ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทํา 
   ระบบการบริหารงานบํารุงรักษาทางและ 
   สะพานของกรุงเทพมหานคร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) สํานักการระบายน้ํา   รวม ๔,๔๒๑,๕๗๗,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔,๔๒๑,๕๗๗,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๓๕,๖๗๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ํา ๓๕,๖๗๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา ๕๐๗,๕๓๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบหลัก   ๑๑๐,๔๒๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างระบบ 
   ระบายน้ําคลองระหัส   ๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างระบบ 
   ระบายน้ําคลองบางเตย ๘๐,๒๔๑,๕๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการสํารวจ  ออกแบบ  และจัดทํา 
   แผนแม่บทระบบระบายน้ําในพื้นที่ 
   เขตสายไหมและบางส่วนของเขตบางเขน   
   เขตมีนบุรี  เขตคันนายาว   
   เขตคลองสามวา   ๓๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการสํารวจ  ออกแบบ  และจัดทํา 
   แผนแม่บทระบบระบายน้ําในพื้นที่   
   เขตบางนา  เขตพระโขนง  และบางส่วน 
   ของเขตประเวศ  เขตสวนหลวง   
   เขตวัฒนาและเขตคลองเตย ๓๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
   คลองลําพังพวยตอนคลองจั่น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิง 
   บึงมะขามเทศ 
   และบึงสะแกงามสามเดือน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําบึงกุ่มเหนือ   
   ระยะที่  ๑   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมคลองบางกอกน้อยช่วงสะพาน 
   อรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมคลองบางกอกน้อยช่วงบริเวณคลองคราม 
   ถึงคลองน้ําตาล   ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณตลาดยอดพิมาน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงจากคลองบางโพ 
   ถึงถนนประชาราษฎร์  สาย  ๒ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงจากวัดม่วงแคถึง 
   สถานีสูบน้ําข้างหมู่บ้านภักดี ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้ 
    คลองบางซ่ือจากคลองลาดพร้าว 
    ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๕. งานสารสนเทศระบายน้ํา ๘๕,๔๑๕,๕๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการเชื่อมโยงระบบ  SCADA   
   สถานีวัดน้ําเข้ากับเครือข่ายส่ือสารของ  กทม. 
   จํานวน  ๒๐  สถานี   ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒,๖๙๒,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานเครื่องจักรกล   ๓๙๐,๘๐๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานระบบอาคารบังคับน้ํา ๗๙๘,๑๑๘,๔๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ระบบอาคารบังคับน้ําแนวถนนรามคําแหง   
   (สถานีสูบน้ําคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ํา 
   คลองจิกกานดา)   ๔๐,๖๘๔,๖๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ประตูระบายน้ําคลองบางตลาด 
   ตอนคลองเปรมประชากร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
   สถานีสูบน้ําการเคหะธนบุรี ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่สถานีสูบน้ํา 
   คลองพระยาราชมนตรี  ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่สถานีสูบน้ํา 
   คลองวัดไทรและสถานีสูบน้ําคลองช่องนนทร ี ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานระบบท่อระบายน้ํา  ๔๑๖,๔๕๕,๕๐๐ บาท 
  ๙. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
   ถนนหลานหลวง 
   จากถนนพิษณุโลกถึงคลองรอบกรุง ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองลาดยาวจากถนนกําแพงเพชร  ๖ 
   ถึงคลองเปรมประชากร ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ถนนรัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนนลาดพร้าว 
   ถึงคลองน้ําแก้ว   ๓,๙๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ถนนศรีนครินทร์จากจุด 
   ที่กําหนดลงคลองเคล็ด  ๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
   ถนนฉิมพลี - ทุ่งมังกร ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. งานระบบคลอง   ๔๐๑,๗๕๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   และสถานีสูบน้ํา 
   คลองทรงกระเทียมจากซอยโชคชัย  ๔   
   ถึงคลองจ่ัน   ๗๒,๒๐๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   พร้อมบ่อสูบน้ํา 
   คลองขวางทุ่งมหาเฆม 
   จากบริเวณถนนพระราม  ๓   
   ถึงสุดเขตคลองบริเวณถนนเย็นอากาศ ๔๗,๙๙๖,๙๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองสวนอ้อย 
   จากถนนอ่อนนุชถึงสุดเขตคลองบริเวณ 
   ซอยสุขุมวิท  ๙๓   ๔๔,๙๙๘,๔๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (สมอยึดด้านหลัง)  คลองเคล็ด 
   จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองตาช้าง 
   ถึงคลองบางนา   ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการปรับปรุงเขื่อน  ค.ส.ล.  เดิม 
   เป็นแบบดาดท้องคลองคลองวัดยานนาวาและ 
   คูดอนกุศล - คูวัดปรก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบ 
   ดาดท้องคลอง  คลองนาซองจากบริเวณ 
   ถนนประชาสงเคราะห์ 
   ถึงบริเวณคลองห้วยขวาง ๔๗,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองขุนสกล 
   จากถนนอ่อนนุชถึงสุดเขตคลองบริเวณ 
   หมู่บ้านมิตรภาพ  ๓  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองตาสาดจากคลองเคล็ด 
   ถึงคลองหนองบอน   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองตาช้างจากคลองเคล็ด 
   ถึงคลองหนองบอน   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการก่อสร้างทางเดินและ 
   ทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบ 
   จากบริเวณซอยทองหล่อ 
   ถึงบริเวณซอยสุขุมวิท  ๓๙ ๓๓,๕๑๗,๕๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   ลํารางสาธารณะ  ๑๗  จากถนนลาดพร้าว 
   ถึงคลองตาหนัง   ๕๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลองวัดบึง 
   พร้อมเขื่อน  ค.ส.ล.  คลองวัดบึง 
   และคลองฉัตรโฉม   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  คลองจ่ัน   
   จากถนนลาดพร้าวถึง 
   ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)   
   คูนายกิมสาย  ๓  จากประตูระบายน้ํา 
   ตอนคลองเปรมประชากรถึงบริเวณ 
   คูน้ํานาวง   ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (สมอยึดด้านหลัง)   
   คลองลําบึงขวางจากถนนบึงขวาง 
   ถึงจุดที่กําหนดให้   ๑๓,๐๓๐,๒๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการปรับปรุงเขื่อน  ค.ส.ล. 
   เดิมเป็นแบบดาดท้องคลอง 
   คลองบางบําหรุจากบริเวณ 
   ถนนบรมราชชนนีถึงสถานีสูบน้ํา 
   คลองบางบําหรุ   ๖,๓๑๓,๘๐๐ บาท 
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  ๓๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   คลองราษฎร์สามัคคี   
   จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก 
   ถึงบริเวณโรงเรยีนวัดราษฎร์บํารุง ๒๒,๑๘๑,๑๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)  คลองกระท้อน 
   แถวจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณ 
   คลองบางขุนศรี   ๔,๖๐๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)  
   คลองเจ้าคุณสิงห์จากเข่ือนเดิมถึง 
   คลองทรงกระเทียม  ๑๐,๖๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองบางบัวบริเวณชุมชน 
   คลองบางบัวจากเขื่อนเดิมถึง 
   จุดที่กําหนดให้   ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองยายทิม 
   จากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณ 
   คลองบางจาก   ๓,๘๕๒,๔๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (สมอยึดด้านหลัง)   
   คลองประเวศบุรีรมย์จากประตูระบายน้ํา 
   กระทุ่มเสือปลาถึงบริเวณคลองจรเข้ขบ ๑๔,๖๖๔,๐๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (สมอยึดด้านหลัง)   
   คลองประเวศบุรีรมย์จากประตูระบายน้ํา 
   กระทุ่มเสือปลาถึงบริเวณคลองขุนสกล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.คลองบางอ้อ 
   จากเข่ือนเดิมบริเวณวัดธรรมมงคล 
   ถึงสุดเขตคลอง   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (สมอยึดด้านหลัง)    
   คลองพลับพลาบริเวณสถานีตํารวจนครบาล 
   วังทองหลางและแฟลตตํารวจ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา  ๑,๑๘๕,๖๘๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา  ๒๙๗,๒๘๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษา 
   และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือ 
   กรุงเทพมหานคร   ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา  
   และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   หนองแขม - ทุ่งครุ  ระยะที่  ๒ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา 
   และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   ช่องนนทรี  ระยะที่  ๒  ๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา   
   จตุจักร  ระยะที่  ๒   ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการเดินระบบบํารุงรักษา 
   และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   ดินแดง  ระยะที่  ๒   ๘๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ๔๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบ 
   ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ 
   บําบัดน้ําเสียธนบุรี   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 
   โรงควบคุมคุณภาพน้ําอ่อนนุช ๒๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) สํานักการคลัง    รวม ๒,๘๒๖,๙๐๒,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๘๒๖,๙๐๒,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๙๑,๗๘๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๙๑,๗๘๘,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๒,๓๕๖,๑๓๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบัญชี   ๓๓,๔๒๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานการเงิน   ๒๕,๘๙๘,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานรายได้   ๑๓๒,๖๙๒,๑๐๐ บาท 
  ๔. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
   รถยนต์และล้อเล่ือน   ๑๒๑,๔๔๕,๗๐๐ บาท 
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  ๕. งานตรวจจ่าย   ๒๐,๗๓๗,๕๐๐ บาท 
  ๖. งานเศรษฐกิจการคลัง  ๑๘๖,๗๕๘,๑๐๐ บาท 
  ๗. งานบําเหน็จบํานาญ   ๑,๘๓๕,๑๗๖,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๓๗๘,๙๘๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ ๘๑,๘๙๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับ 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๒,๙๙๘,๒๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด  ๑  ตัน 
   ให้กับกรุงเทพมหานคร ๑๑,๘๒๖,๖๘๘ บาท 
  ๔. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร 
   พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) 
   จํานวน  ๑๘๖  คัน   ๔๗,๐๓๒,๖๐๐ บาท 
  ๕. งานบํารุงรักษาซ่อมยานพาหนะและ 
   เครื่องจักรกล   ๒๑๔,๔๓๐,๐๑๒ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างอาคารอํานวยการ 
   และอาคารบํารุงรักษา  ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๒) สํานักเทศกิจ    รวม ๒๕๔,๘๒๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๕๔,๘๒๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๓๖,๒๔๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้าน 
   การรักษาความสะอาด  ๒๑,๒๕๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุ 
   สํานักเทศกิจ   ๑๔,๙๘๓,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๔๔,๐๘๗,๗๐๐ บาท 
  งานศูนย์วทิยุส่ือสารกรุงเทพมหานคร ๔๔,๐๘๗,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม ๗๒,๓๒๙,๗๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน   ๗๒,๓๒๙,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๐๒,๑๖๘,๑๐๐ บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ   ๑๐๒,๑๖๘,๑๐๐ บาท 

(๑๓) สํานักการจราจรและขนส่ง   รวม ๓,๑๐๒,๙๕๔,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓,๑๐๒,๙๕๔,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๓๓,๐๔๘,๑๕๑ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
  และระบบจราจร   ๓๓,๐๔๘,๑๕๑ บาท 
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 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน 
  และระบบจราจร   ๓,๐๖๙,๙๐๖,๐๔๙ บาท 
  ๑. งานการขนส่ง   ๒๘๙,๕๗๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร 
   ส่วนต่อขยายสายสีลม   
   (ตากสิน - เพชรเกษม)  ๗๗,๔๙๕,๒๓๗ บาท 
  ๓. โครงการบริหารจัดการการให้บริการ 
   รถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษ  (BRT) ๒๑๒,๑๖๘,๔๗๐ บาท 
  ๔. โครงการระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย 
   สายสีลม  (ตากสิน - เพชรเกษม)  และ 
   บริหารจัดการเดินรถ   ๙๓๙,๓๓๗,๘๑๒ บาท 
  ๕. โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทจาก  
   ซอยสุขุมวิท  ๘๑   
   ถึงซอยสุขุมวิท  ๑๐๓/๔ ๑๘,๓๗๓,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์สําหรับ 
   คนพิการในระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร   ๓๖,๒๗๔,๒๐๐ บาท 
  ๘. งานจัดระเบียบจราจร  ๔๗,๘๘๒,๕๐๐ บาท 
  ๙. งานวิศวกรรมจราจร   ๕๕๙,๗๒๑,๘๐๐ บาท 
  ๑๐. งานนโยบายและแผนงาน ๑๕๕,๓๙๘,๓๐๐ บาท 
  ๑๑. งานพัฒนาระบบจราจร ๒๓๖,๓๐๑,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด  (CCTV)  บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร   ๓๘๘,๘๔๓,๕๓๐ บาท 

(๑๔) สํานักผังเมือง    รวม ๑๓๗,๖๙๒,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๓๗,๖๙๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๒๑,๖๙๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
  และระบบจราจร   ๒๑,๖๙๙,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๑๑๕,๙๙๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานผังเมือง   ๙๘,๑๖๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดทําระบบข้อมูลสาธารณูปโภค 
   ด้วยแผนที่เชิงเลขความละเอียดสูง 
   เพื่อบริการประชาชนและบริหารจัดการ 
   ของกรุงเทพมหานคร  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผน 
   การปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เก่ียวเนื่อง 
   ริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร ์ ๑,๓๕๗,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานนโยบายและแผนงาน ๑๕,๔๖๖,๒๐๐ บาท 

(๑๕) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๗๒๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๗๒๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๕๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม   ๕๖,๓๐๙,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖๗๐,๙๙๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการและแผนงาน ๓๐๗,๖๕๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๒๕,๖๕๘,๖๐๐ บาท 
  ๓. งานปฏิบัติการดับเพลิง ๒๓๗,๖๗๓,๖๐๐ บาท 

(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม ๗๐,๕๕๗,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๗๐,๕๕๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๑๗,๗๘๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๑๗,๗๘๙,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๕๒,๗๖๗,๑๐๐ บาท 
  งานงบประมาณ   ๕๒,๗๖๗,๑๐๐ บาท 

(๑๗) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวม ๕๕๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๕๕๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๒๐,๗๓๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๒๐,๗๓๒,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๕๐๕,๒๙๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕๘,๙๐๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
   รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

  ๓. โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร 
   (BMA  Data  Warehouse) ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ๑๕๐,๕๓๓,๗๐๐ บาท 
  ๕. งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ ๑๘,๒๕๕,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ๔๙,๕๘๑,๖๐๐ บาท 
  ๗. งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ   
   การเงินและการคลัง   ๖,๗๙๗,๘๐๐ บาท 
  ๘. งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   และส่ิงแวดล้อม   ๑๒๘,๔๐๙,๐๐๐ บาท 
  ๙. งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ๕,๗๒๖,๔๐๐ บาท 
  ๑๐. งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
   และสังคม   ๕๓,๘๙๐,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๒๕,๕๔๗,๒๐๐ บาท 
  งานสารสนเทศภูมิศาสตร์   ๒๕,๕๔๗,๒๐๐ บาท 

(๑๘) สํานักส่ิงแวดล้อม   รวม ๖,๕๓๔,๖๗๙,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๖,๕๓๔,๖๗๙,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๘๘,๑๕๑,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด ๘๘,๑๕๑,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม ๑๔๐,๘๐๖,๔๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน   ๑๔๐,๘๐๖,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔,๙๖๗,๖๖๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมี 
   ศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่าย 
   มูลฝอยท่าแร้ง   ๑๒๕,๙๑๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทํา 
   ความสะอาดถนน  ตรอก  ซอยในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๓๕,๐๓๙,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อ 
   เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย 
   บนถนนสายหลักและสายรอง ๔๑,๘๔๒,๒๐๐ บาท 
  ๔. งานกําจัดมูลฝอย   ๑,๔๓๗,๘๘๒,๑๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก 
   สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กําจัด 
   มูลฝอยหนองแขมและนําไปทําลายโดยวิธี 
   ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

  ๖. โครงการจัดซ้ือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ   
   ขนาดไม่ต่ํากว่า  ๑๐  ตัน/เตา  จํานวน  ๒  เตา   
   พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๗๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน 
   พร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย   
   ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน  ที่ศูนย์กําจัด 
   มูลฝอยอ่อนนุช  ระยะที่  ๒ ๑๕๕,๕๘๙,๑๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า 
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนําไป 
   กําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ๓๐,๕๒๘,๖๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยอันตราย   
   ระยะที่  ๒   ๑,๑๔๙,๘๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก 
   สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กําจัด 
   มูลฝอยสายไหมและนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสุขลักษณะ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัด 
   น้ําเสียศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม ๑๒,๙๔๖,๖๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม 
   การกําจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาด 
   ไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐  ตันต่อวัน  ที่ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยและ 
   นําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 
   โดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก   
   (Wrapping)  ระยะที่  ๒ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและ 
   กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ระยะที่  ๔ ๕๖,๕๖๗,๗๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช  หนองแขม   
   และสายไหม   ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย 
   โดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด   
   ๓๐๐  ตันต่อวัน  ที่ศูนย์กําจัด 
   มูลฝอยหนองแขม   ๖,๖๗๙,๒๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและ 
   กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย 
   หนองแขมและอ่อนนุช ๔๒,๔๘๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบ 
   บําบัดน้ําเสียศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม   
   ระยะที่  ๒   ๖,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
   ขนาดไม่ต่ํากว่า  ๑๐  ตันต่อเตา  จํานวน  ๒  เตา   
   พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า 
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนําไป 
   กําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ   
   (พื้นที่  ๒)   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการจัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย 
   พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๗๐๐  ตันต่อวัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการ 
   มูลฝอยชุมชน  เพื่อผลิตพลังงาน 
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ตันต่อวัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. งานจัดการขยะ  ของเสียอันตราย 
   และส่ิงปฏิกูล   ๑,๔๐๑,๒๙๘,๗๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓ ๖๙,๙๘๗,๙๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒ ๒๙,๗๓๗,๔๐๐ บาท 
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  ๒๖. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบกระบะเทท้าย  ขนาด  ๖  ตัน ๖๔,๘๐๑,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 
   โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม 
   ระยะที่  ๔   ๒๔,๔๓๙,๒๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยบริเวณ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 
   โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช ๑๖,๒๐๕,๙๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๕ ๑๑๘,๔๒๕,๙๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๖ ๑๐๔,๒๗๕,๓๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๓ ๖๔,๑๓๓,๔๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย 
   ขนาด  ๘  ลบ.ม.  ระยะที่  ๒ ๕๙,๑๕๓,๒๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการจัดหารถกวาดและดูดฝุ่น   
   ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  ๒๕  แรงม้า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์   
   บริเวณศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และอ่อนนุช   ๗๔๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการจ้างเหมาพัฒนา 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เพื่อการบริหารจัดการ ด้านส่ิงแวดล้อม ๔,๖๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. โครงการจัดหารถสุขาเคล่ือนที่สําเร็จรูป  (บัส) 
   พร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๙. โครงการจัดหาเรือไฟเบอร์กลาส 
   เก็บขนมูลฝอย   ๒๖,๓๕๐,๕๐๐ บาท 
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  ๔๐. โครงการจัดหารถสูบส่ิงปฏิกูล   
   ขนาด  ๓  ลบ.ม.  พร้อมอุปกรณ์ 
   สูบถ่ายครบชุด   ๘๐,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๑. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 
   พื้นที่ฝ่ังสายไหม   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๒. โครงการจัดหารถตักล้อยางชนิดบังคับเล้ียว   
   ๔  ล้อ  ขนาดกําลังขับเคล่ือน 
   ไม่น้อยกว่า  ๗๕  แรงม้า   
   พร้อมอุปกรณ์   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๓. โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก   
   พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบ 
   อัดมูลฝอยในตัว   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๔. โครงการจัดหารถโฟล์คลิฟท์ขนาดกําลังยก 
   ไม่น้อยกว่า  ๓.๕  ตัน  ขนาดเครื่องยนต์ 
   ไม่น้อยกว่า  ๖๕  แรงม้า  พร้อมไฟส่องสว่าง 
   และอุปกรณ์   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑,๓๓๘,๐๕๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารสวนสาธารณะ ๙๔๖,๘๖๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ๑๑๔,๒๘๑,๘๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์   
   ระยะที่  ๒   ๖๒,๓๖๘,๕๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างอุทยานสวนจตุจักร ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
   เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ ๑๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ๖๕,๔๓๘,๖๐๐ บาท 

(๑๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว รวม ๒,๐๔๙,๒๔๒,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๐๔๙,๒๔๒,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๓๗,๓๑๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม   ๓๗,๓๑๒,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริการสังคม   ๑,๐๒๕,๙๙๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานห้องสมุดประชาชน ๔๑๕,๐๙๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานศูนย์เยาวชน   ๒๒๗,๓๘๐,๔๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนคลองสามวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานนันทนาการ   ๑๗,๒๒๗,๕๐๐ บาท 
  ๕. งานนโยบายและแผนงาน ๘,๘๒๐,๒๐๐ บาท 
  ๖. งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
   (ไทย - ญี่ปุ่น)   ๑๑๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานการสังคีต   ๕๒,๒๙๓,๗๐๐ บาท 
  ๘. งานวัฒนธรรม   ๑๙๒,๔๕๔,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานการท่องเที่ยว   ๒๕๔,๔๕๘,๒๐๐ บาท 
  งานการท่องเที่ยว   ๒๕๔,๔๕๘,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา   ๗๓๑,๔๗๕,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการกีฬา   ๖๘๒,๕๗๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงกายภาพ 
   ศูนย์กีฬาบางบอน   ๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการตกแต่งภายในและ 
   จัดสร้างชุดนิทรรศการพระราชประวัติ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม   รวม ๕๙๐,๗๓๓,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๕๙๐,๗๓๓,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๔๓,๐๒๕,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม   ๔๓,๐๒๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม   ๑๓๗,๗๖๗,๔๐๐ บาท 
  งานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ๑๓๗,๗๖๗,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๑๔,๘๒๑,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน   ๑๕๑,๖๙๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานนโยบายและแผนงาน ๖๓,๑๒๑,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานส่งเสริมอาชีพ   ๑๙๕,๑๑๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานส่งเสริมอาชีพ   ๓๙,๗๑๓,๔๐๐ บาท 
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  ๒. งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๑๙,๓๗๒,๑๐๐ บาท 
  ๓. งานการศึกษาอาชีพ   ๑๓๒,๒๒๒,๔๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน 
   ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร   
   (กาญจนสิงหาสน์ ฯ)   ๓,๘๑๑,๐๐๐ บาท 

(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร   รวม ๔๑๔,๖๓๐,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๑๔,๖๓๐,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๕,๓๑๓,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๘๑๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๔๙๔,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๓๑,๖๑๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๒๕,๔๖๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๑๕๓,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๗๒,๓๘๔,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๗๒,๓๘๔,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๕๘,๐๕๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๕๘,๐๕๙,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๙,๗๒๗,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๙,๗๒๗,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๔๔๔,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๔๔๔,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๓๔,๖๔๗,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๔,๖๔๗,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๕,๓๗๑,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๕,๓๗๑,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๑๗๑,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๑๗๑,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๑,๘๙๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๑,๘๙๔,๙๐๐ บาท 

(๒๒) สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวม ๒๖๙,๘๖๑,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๖๙,๘๖๑,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๔๕๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๗๙๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๖๖๑,๓๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๗,๕๑๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓,๗๔๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๗๔,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๙,๘๔๕,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๙,๘๔๕,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๒,๔๕๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๒,๔๕๒,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๕,๗๔๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๒๐,๗๔๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคาร   
   ค.ส.ล.  ๖  ชั้น  ๑  หลัง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๖๘๗,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๖๘๗,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๑,๖๐๗,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๑,๖๐๗,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๘,๓๐๑,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๘,๓๐๑,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๓๒๓,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๓๒๓,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๖,๙๒๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๖,๙๒๔,๔๐๐ บาท 

(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์   รวม ๒๐๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๐๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๔๕๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๔,๑๖๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๒๘๕,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๓,๒๓๕,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๘,๒๕๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๙๗๙,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๗,๑๔๖,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๗,๑๔๖,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๕๙๓,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๕๙๓,๓๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา   ๑๙,๕๕๕,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๙,๕๕๕,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๕๙๔,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๕๙๔,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๕,๔๓๕,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๕,๔๓๕,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๘๑๑,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๘๑๑,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๙,๗๗๕,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๙,๗๗๕,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙,๗๒๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙,๗๒๙,๗๐๐ บาท 

(๒๔) สํานักงานเขตบางรัก   รวม ๒๒๙,๖๒๖,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๒๙,๖๒๖,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๓๖๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๓,๕๑๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๘๔๙,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๔,๕๒๙,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖,๘๐๓,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๗,๗๒๖,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๕,๐๗๔,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๕,๐๗๔,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๑๕๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๑๕๒,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๔,๑๙๔,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๔,๑๙๔,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๘,๕๘๕,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๘,๕๘๕,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๑,๔๐๗,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๑,๔๐๗,๒๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๑๑๒,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๑๑๒,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๘,๑๘๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๘,๑๘๔,๑๐๐ บาท 

(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน   รวม ๒๙๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๒๓๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๓๒๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๙๐๔,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๒๒๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๖๙๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๒๕,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๓๓,๖๑๓,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๓๓,๖๑๓,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๑๙๒,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๑๙๒,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๐,๖๕๒,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๐,๖๕๒,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๐๕๑,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๐๕๑,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๑,๕๒๓,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๑,๕๒๓,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๑,๘๔๓,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๑,๘๔๓,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๖๗๔,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๖๗๔,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๒,๓๒๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๒,๓๒๙,๐๐๐ บาท 

(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา   รวม ๒๘๖,๐๑๔,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๘๖,๐๑๔,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๘๐๑,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๑๘๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๖๑๙,๖๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๙๓๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๗๕๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๗๖,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๖,๗๑๙,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๖,๗๑๙,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๖๐๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๖๐๕,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๗,๔๕๖,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๗,๔๕๖,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๑๗๓,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๑๗๓,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๕,๒๐๕,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๒๐๕,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๑,๑๙๒,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๑,๑๙๒,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๖๕๗,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๖๕๗,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๒,๒๗๑,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๒,๒๗๑,๑๐๐ บาท 

(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต   รวม ๓๔๑,๔๕๙,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๔๑,๔๕๙,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๑๕๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๕๗๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๕๘๘,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๗๘๔,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๗๙๔,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๘๙,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๔๗,๙๙๘,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๔๗,๙๙๘,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๖,๒๕๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๖,๒๕๘,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๐,๖๕๙,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๐,๖๕๙,๘๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๗๘๐,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๗๘๐,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๖๒๓,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๖๒๓,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๔,๖๗๓,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๔,๖๗๓,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๑๗๑,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๑๗๑,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๙,๓๕๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๙,๓๕๐,๗๐๐ บาท 

(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท   รวม ๒๘๓,๘๘๒,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๘๓,๘๘๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๘๗๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๙๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๙๒๓,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๔๘๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓,๙๗๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๐๖,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๓๑,๒๑๔,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๓๑,๒๑๔,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๖๒๓,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๖๒๓,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๐,๙๘๔,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๐,๙๘๔,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๒๗๖,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๒๗๖,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๓,๓๖๒,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๓๖๒,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๔,๖๗๔,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๔,๖๗๔,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๑๒๒,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๑๒๒,๔๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๓,๒๖๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๓,๒๖๕,๖๐๐ บาท 

(๒๙) สํานักงานเขตห้วยขวาง   รวม ๓๑๒,๘๕๙,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๑๒,๘๕๙,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๗๒๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๖,๕๕๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๑๗๕,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๑๗๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๑๐๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๖๖,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๙,๐๘๖,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๙,๐๘๖,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๕๙๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๕๙๓,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๕,๑๗๔,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๕,๑๗๔,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๕๙๒,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๕๙๒,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๐,๗๖๔,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๗๖๔,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๘,๐๙๘,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๘,๐๙๘,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๖๓๙,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๖๓๙,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๘,๐๑๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๘,๐๑๒,๒๐๐ บาท 

(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง   รวม ๒๙๙,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๙,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๐๓๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๕๗๒,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๔๖๐,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๕๒๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๗๐๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๑๖,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๙,๒๐๙,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๙,๒๐๙,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๐๗๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๐๗๑,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๘,๖๙๖,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๘,๖๙๖,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไข 
  ปัญหาน้ําท่วม   ๒๘,๓๒๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไข 
   ปัญหาน้ําท่วม   ๑๓,๘๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)  ลํารางสาธารณะ 
   แยกคลองบางจาก  (มะพร้าวคต) 
   จากคลองบางจาก 
   ถึงซอยสุขุมวิท  ๕๖   ๕,๓๔๘,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง) 
   ลํารางข้างอู่รถเมล์ขาว   
   จากคลองบางนางจีน 
   ถึงถนนสุขุมวิท   ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๙,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๕๖๙,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๕๖๙,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๐๕๔,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๐๕๔,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๙,๑๙๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๒๙,๑๙๑,๙๐๐ บาท 
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(๓๑) สํานักงานเขตบางกะปิ   รวม ๔๔๙,๑๕๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๔๙,๑๕๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๕๔๕,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๗๔๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๗๙๕,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๐,๓๒๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๓๗๔,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๙๕๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๔๓,๗๘๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๔๓,๗๘๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๔,๑๒๒,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๔,๑๒๒,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๕๓,๐๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๓๘,๔๓๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
   ซอยรามคําแหง  ๖๘   
   จากคลองบ้านม้า  ๑   
   ถึงป้อมยามหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุง 
   ซอยแยกซอยโพธิ์แก้ว  ๓ ๑๓,๖๕๗,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม   ๑๔,๕๐๗,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๕๐๗,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๔,๖๖๔,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๖๖๔,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๖,๘๑๘,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๖,๘๑๘,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๗,๘๐๓,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๘๐๓,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๔,๔๘๘,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๔,๔๘๘,๑๐๐ บาท 
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(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน   รวม ๔๐๗,๔๙๕,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๐๗,๔๙๕,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๕๑๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๕๓๓,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๘,๙๘๕,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๒,๐๑๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๕๑๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๕๐๓,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๕,๓๖๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๕,๓๖๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๐๕๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๐๕๐,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๘๖,๔๖๗,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๖๕,๗๘๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
   ซอยรามอินทรา  ๕  แยก  ๑๘ ๑๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ 
   สายหลัก  รุ่น  ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ ๗,๘๕๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๑๗๖,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๑๗๖,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๙,๑๐๓,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๙,๑๐๓,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๖,๗๗๓,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๖,๗๗๓,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๙,๒๓๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๙,๒๓๓,๗๐๐ บาท 

(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี   รวม ๔๑๐,๑๓๓,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๑๐,๑๓๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๒๗๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๒,๑๖๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๑๐๘,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๙,๐๒๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๔,๗๔๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๗๒,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๖,๔๑๔,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๖,๔๑๔,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๙๒๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๙๒๓,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๑,๕๒๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๕๒,๔๔๗,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านบัวขาว 
   จากแยก  ๒๙  แยก  ๓๑  แยก  ๓๓   
   แยก  ๓๕  แยก  ๓๗   
   แยก  ๓๙  และแยก  ๔๑   
   ถึงระยะที่กําหนด  แขวงมีนบุร ี ๙,๐๗๖,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม   ๒๑,๕๐๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๑,๕๐๘,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๒,๙๕๑,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๙๕๑,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๕๑,๘๑๐,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๕๑,๘๑๐,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๗,๔๒๖,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๔๒๖,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๖,๒๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๘๖,๒๗๗,๓๐๐ บาท 

(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง   รวม ๕๔๗,๕๙๒,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๕๔๗,๕๙๒,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๖,๑๒๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๙,๙๙๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๑๒๗,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๒๖,๒๙๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๙,๙๓๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๓๕๓,๓๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๒๕,๓๓๔,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๕,๓๓๔,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๒๖๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๒๖๖,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๘๐,๗๕๔,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๘๐,๗๕๔,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓๙,๗๙๘,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓๙,๗๙๘,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๓๖,๒๑๓,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๖,๒๑๓,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๑,๕๗๙,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๑,๕๗๙,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๗,๕๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๕๘๓,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๓๖,๖๔๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๓๖,๖๔๗,๓๐๐ บาท 

(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก   รวม ๔๗๕,๖๑๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๗๕,๖๑๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๕๗๖,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๑๕๔,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๔๒๒,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๐,๖๕๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๙๓๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๑๓,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๐,๔๐๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๐,๔๐๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๒๘๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๒๘๔,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๙๕,๔๖๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๖๘,๖๙๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนยังพัธนาจาก 
   ถนนผดุงพันธ์ถงึสุดเขตกรุงเทพมหานคร ๒๖,๗๗๓,๐๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๖๐๙,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๖๐๙,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๖,๗๕๕,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๖,๗๕๕,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๕๑,๘๗๒,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๕๑,๘๗๒,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๔๙๑,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๔๙๑,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๔๔,๕๐๑,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๔๔,๕๐๑,๒๐๐ บาท 

(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี   รวม ๓๖๒,๒๗๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๖๒,๒๗๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๑๑๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๖๓๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๔๘๔,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๐๔๖,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๙๗๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๖๙,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๔๗,๘๐๔,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๔๗,๘๐๔,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๑๔๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๑๔๘,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๘,๖๓๔,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๘,๖๓๔,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๕๑๗,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๕๑๗,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๓๔๔,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๓๔๔,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๔๐๒,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๔๐๒,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๒๐,๑๕๕,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๒๐,๑๕๕,๒๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๗,๑๐๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๗,๑๐๗,๒๐๐ บาท 

(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน   รวม ๒๘๗,๕๓๕,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๘๗,๕๓๕,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๕๑๗,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๓,๘๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๖๘๘,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๐,๒๙๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๔๘๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๑๐,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๔,๗๖๘,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๔,๗๖๘,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๖๑๐,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๖๑๐,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๗,๓๒๒,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๗,๓๒๒,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๑๙๕,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๑๙๕,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๔,๙๓๘,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๙๓๘,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๐,๕๕๒,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๐,๕๕๒,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๓,๙๕๘,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๙๕๘,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๑,๓๗๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๑,๓๗๖,๓๐๐ บาท 

(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ่   รวม ๒๔๓,๑๒๗,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๔๓,๑๒๗,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๒,๗๗๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๕,๘๖๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๙๑๓,๘๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๐๑๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๗๕๘,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๕๘,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๔,๓๓๑,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๔,๓๓๑,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๓๑๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๓๑๔,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๙,๒๓๒,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๙,๒๓๒,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓๐,๒๘๓,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓๐,๒๘๓,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๑,๐๐๔,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๑,๐๐๔,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๒,๑๓๔,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๒,๑๓๔,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๕๙๑,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๘,๕๙๑,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๓๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท 

(๓๙) สํานักงานเขตบางกอกน้อย   รวม ๓๕๐,๗๓๒,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๕๐,๗๓๒,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๔๐๕,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๐,๕๓๔,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๘๗๑,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๔๔๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๗๐๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๔๐,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๓๒,๙๔๘,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๓๒,๙๔๘,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๖,๒๙๖,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๖,๒๙๖,๘๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓๒,๖๗๖,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๒๑๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)   
   คลองวัดไชยทิศ  (ช่วงที่  ๒)   
   จากเข่ือน  ค.ส.ล.  เดิม 
   ถึงจุดที่กําหนดให้   ๑๓,๔๖๘,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)  คลองวัดไชยทิศ 
   (ช่วงที่  ๓)  จากเขตทางรถไฟ 
   ถึงจุดที่กําหนดให้   ๔,๙๙๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๐,๐๓๑,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๐๓๑,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๒,๗๕๔,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๒,๗๕๔,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๑๑๔,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๐,๑๑๔,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๕,๓๔๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๕,๓๔๘,๖๐๐ บาท 

(๔๐) สํานักงานเขตตล่ิงชัน   รวม ๓๓๕,๓๐๓,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๓๕,๓๐๓,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๓,๑๐๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๕,๕๗๑,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๕๓๒,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๙๕๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๔๘๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๔๗๖,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๒,๒๙๖,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๒,๒๙๖,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๕๘๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๕๘๖,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๗,๑๗๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๒๙,๘๔๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส 
   แขวงบางระมาด   ๑,๖๐๓,๓๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการปรับปรุงถนนสวนผักจาก 
   ถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษก ๕,๗๒๗,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔๒,๕๙๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๓๒๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองขุนจันทร์จากคลองบางระมาด 
   ถึงถนนเลียบทางรถไฟ  ๓๓,๒๖๗,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๑,๓๖๔,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๓๖๔,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๑๙๑,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๗,๑๙๑,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๘๙๗,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๘๙๗,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๐,๑๓๒,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๐,๑๓๒,๑๐๐ บาท 

(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ   รวม ๓๘๘,๑๖๓,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๘๘,๑๖๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๕๖๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๖๒๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๙๓๗,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๘๔๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๒๗๔,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๖๕,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๗,๕๑๑,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๗,๕๑๑,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๘๒๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๘๒๖,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๙,๔๒๓,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๙,๔๒๓,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๘๔๒,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๘๔๒,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๘๓๐,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๘๓๐,๗๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๓,๐๓๘,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๓,๐๓๘,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๓,๙๐๘,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๓,๙๐๘,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๐๒,๓๗๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๐๒,๓๗๙,๐๐๐ บาท 

(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม   รวม ๓๙๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๙๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๑๖๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๓,๔๙๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๖๗๓,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๑,๐๐๕,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๘๖๒,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๔๓,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๖,๓๖๕,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๖,๓๖๕,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๕๑๐,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๕๑๐,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๗๘,๐๐๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๗๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านชมเดือน  ๒ ๖,๕๐๒,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๓,๑๐๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๓,๑๐๘,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๘,๔๑๘,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๘,๔๑๘,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๔๙,๐๑๙,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๔๙,๐๑๙,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๓๘๘,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๓๘๘,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๖,๐๔๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๖,๐๔๒,๕๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน   รวม ๕๐๕,๗๖๓,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๕๐๕,๗๖๓,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๑,๔๑๐,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๕,๒๖๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๑๔๖,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๕๑๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๕๐๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๐๑๓,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๒๗,๕๖๘,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๗,๕๖๘,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๘๒๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๘๒๒,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๑๐,๔๓๖,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๙๔,๕๙๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนพระรามที่  ๒   
   ซอย  ๖๙  จากที่ปรับปรุงไว้แล้ว 
   ถึงจุดที่กําหนดให้  แขวงแสมดํา ๑๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหา ๑๘,๔๔๙,๔๐๐ บาท 
  น้ําท่วม  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหา 
  น้ําท่วม    ๑๘,๔๔๙,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๕,๔๔๙,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๕,๔๔๙,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๕๓๙,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๕๓๙,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๙๘๒,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๙๘๒,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๓๓,๕๙๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๓๓,๕๙๐,๓๐๐ บาท 

(๔๔) สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ   รวม ๓๑๙,๕๘๘,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๑๙,๕๘๘,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๒๕๐,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๖๓๑,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๖๑๘,๙๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๔๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๘๖๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๑,๓๘๑,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๑,๓๘๑,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๘๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๘๑๘,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๕,๗๔๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๒๐,๗๙๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
   ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  แยก  ๙   
   จากซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖ 
   ถึงลํากระโดงสาธารณะ ๔,๙๔๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔๓,๕๒๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๙,๐๗๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองแยกคลองต้นไทร 
   จากถนนประชาอุทิศ  
   ถึงคลองราษฎร์บูรณะ  ๑๐,๒๑๐,๓๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   ลํากระโดงสาธารณะข้างโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ   
   (ซอยสุขสวัสดิ์  ๓๐)   ๘,๒๘๗,๙๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   คลองแยกคลองวัดบางปะกอก 
   จากถนนสุขสวัสดิ์ 
   ถึงลํากระโดงสาธารณะ ๕,๙๔๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๓๑๓,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๓๑๓,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๕,๗๘๙,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๕,๗๘๙,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๕๔๓,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๕๔๓,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๗๑,๗๓๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๑,๗๓๖,๕๐๐ บาท 

(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง   รวม ๔๐๒,๔๒๖,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๐๒,๔๒๖,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๐๘๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๖๖๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๘,๔๒๕,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๗๑๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๘๕,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๑,๖๔๒,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๑,๖๔๒,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๖๒๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๖๒๘,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๙๐,๕๓๑,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๙๐,๕๓๑,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๒๙๗,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๒๙๗,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๓,๒๙๔,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๒๙๔,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๘๖๘,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๘๖๘,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๖๗๕,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๖๗๕,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๔,๖๘๖,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๘๔,๖๘๖,๑๐๐ บาท 

(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร   รวม ๕๓๙,๕๙๙,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๕๓๙,๕๙๙,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๐๙๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๖๐๔,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๙,๔๙๔,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๒๐,๘๔๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๑๔,๙๖๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๘๗๖,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๒๑๔,๑๑๔,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๒๑๔,๑๑๔,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๑,๕๙๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๕๙๘,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๘๐,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๘๐,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๖๕๒,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๖๕๒,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๕,๐๐๖,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๕,๐๐๖,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๓๘๖,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๓๘๖,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๑,๕๓๘,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๑,๕๓๘,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๘๖,๗๐๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๘๖,๗๐๕,๑๐๐ บาท 

(๔๗) สํานักงานเขตลาดพร้าว   รวม ๓๔๑,๙๘๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๔๑,๙๘๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๕,๖๑๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๒๘๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๓๓๑,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๐,๘๒๙,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๒๘๘,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๔๑,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๓,๖๙๑,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๓,๖๙๑,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๘๙๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๘๙๖,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๗๐,๗๖๒,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๗๐,๗๖๒,๐๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๘,๙๖๕,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๘,๙๖๕,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๘,๙๒๘,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๙๒๘,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๓๗๗,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๓๗๗,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๗,๖๙๓,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๗,๖๙๓,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๓,๒๒๕,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๓,๒๒๕,๙๐๐ บาท 

(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุ่ม   รวม ๓๑๘,๒๓๗,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๑๘,๒๓๗,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๔,๒๘๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๖,๕๘๓,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๖๙๙,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๕๑๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๕๕๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๖๑,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๗,๓๗๗,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๗,๓๗๗,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๓๕๑,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๓๕๑,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๓,๘๓๒,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๓,๘๓๒,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๑๓๔,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๑๓๔,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๘,๔๙๒,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๔๙๒,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๒,๖๙๙,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๒,๖๙๙,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๒๖๘,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๒๖๘,๖๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๓,๒๘๕,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๓,๒๘๕,๒๐๐ บาท 

(๔๙) สํานักงานเขตสาทร   รวม ๒๖๓,๙๐๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๖๓,๙๐๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๗,๙๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๓๑,๗๘๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๑๙๔,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๙๐๖,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๗๒๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๗๙,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๗,๖๗๙,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๗,๖๗๙,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๗๖๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๗๖๔,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๙,๑๖๕,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๙,๑๖๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๒๘๔,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๒๘๔,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๔,๘๓๗,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๘๓๗,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๐๓๐,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๐๓๐,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๒,๒๒๔,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๒,๒๒๔,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙,๐๓๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙,๐๓๗,๑๐๐ บาท 

(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม   รวม ๓๐๑,๘๓๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๑,๘๓๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๔๑๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๔๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๙๔๓,๕๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๔๙๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๔๗๓,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๐๒๓,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๖,๒๓๒,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๖,๒๓๒,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๕๒๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๕๒๘,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๖,๙๒๕,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๑๖,๙๒๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๒,๒๗๑,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๒,๒๗๑,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๒,๖๖๓,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๒,๖๖๓,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๗,๙๗๔,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๗,๙๗๔,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๗๓๘,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๗๓๘,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๔,๕๙๑,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา   ๔๔,๕๙๑,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๕  ชั้น    
   โรงเรียนวดัไทรสํานักงานเขตบางคอแหลม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕๑) สํานักงานเขตบางซ่ือ   รวม ๓๓๙,๓๗๕,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๓๙,๓๗๕,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๔๕,๙๔๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๓๘,๖๐๓,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๓๔๒,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๒๖๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๕๕๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๑๘,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๑,๑๓๖,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๑,๑๓๖,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๕๖๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๕๖๕,๓๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา   ๒๗,๒๓๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๑๙,๑๐๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก  ๖๔    
   ถนนรัชดาภิเษก  เขตบางซ่ือ ๘,๑๒๑,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๖,๑๕๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๐๒๗,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   ดาดท้องคลอง  คลองวัดหลวง 
   (ช่วงตั้งแต่เขื่อนเดิมถึงคลองบางเขน) ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
   (ดาดท้องคลอง)  คลองแยกคลองบางเขนใหม่ 
   (จากคลองบางเขนใหม่  
   ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   พระนครเหนือ)   ๖,๕๘๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๕,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๕,๙๐๗,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๕,๙๐๗,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๘๙๐,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๘๙๐,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๔,๙๕๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๔,๙๕๕,๑๐๐ บาท 

(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี   รวม ๓๐๗,๔๒๗,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๗,๔๒๗,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๑,๓๓๖,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๔,๘๖๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๓,๓๒๖,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๗,๖๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๖๙๒,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๒๗,๙๐๖,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๒๗,๙๐๖,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๑,๑๖๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๑๖๓,๒๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา   ๒๒,๔๓๖,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๒,๔๓๖,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๙,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๙,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๓,๙๕๓,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๙๕๓,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๖,๔๒๕,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๖,๔๒๕,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๒๖๒,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๒๖๒,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๖,๗๑๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๒๖,๗๑๒,๐๐๐ บาท 

(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย   รวม ๓๗๔,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๗๔,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๘,๖๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๓๐,๖๙๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๙๖๙,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๒๖๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๙๒๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๓๘,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๔๘,๒๒๙,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๔๘,๒๒๙,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๒,๓๗๕,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๒,๓๗๕,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๘,๘๙๗,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๘,๘๙๗,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๕๑๒,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๕๑๒,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๐,๔๐๕,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๔๐๕,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๖๙,๕๒๖,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๖๙,๕๒๖,๒๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๓,๘๔๑,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๘๔๑,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๒๔,๙๖๑,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๒๔,๙๖๑,๕๐๐ บาท 

(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ   รวม ๔๓๓,๔๙๔,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๓๓,๔๙๔,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๕,๒๓๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๗๔๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๔๘๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๐๑๔,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๔๙๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๕๒๐,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๘,๙๙๕,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๘,๙๙๕,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๓๖๑,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๓๖๑,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๙๒,๒๒๕,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๙๒,๒๒๕,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๗,๕๓๙,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๗,๕๓๙,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๒,๙๕๙,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๙๕๙,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๗๒๒,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๗๒๒,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๓๐๐,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๓๐๐,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๙,๑๔๓,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๙,๑๔๓,๓๐๐ บาท 

(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด   รวม ๒๘๙,๑๐๗,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๘๙,๑๐๗,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๕,๘๑๐,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๓๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๔๘๕,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๑,๒๒๖,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๕๒๘,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๖๙๘,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๘,๗๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๘,๗๗๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๒๘๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๒๘๒,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๒๖,๐๑๔,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๒๖,๐๑๔,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๑,๗๒๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๙๙๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  (ดาดท้องคลอง)   
   คลองมอญ  (จากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึง 
   จุดที่กําหนดให้)   ๑๒,๗๓๔,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๐,๔๙๔,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๔๙๔,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๗๑๘,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๙,๗๑๘,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๒๒๑,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๒๒๑,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๕,๘๓๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๕,๘๓๓,๖๐๐ บาท 

(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง   รวม ๔๓๐,๐๑๘,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๓๐,๐๑๘,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๒๓๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๓๖๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๘,๘๗๓,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๙๒๖,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๓๔๓,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๘๓,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๓๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๓๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๑,๑๗๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๑๗๙,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๗๕,๐๒๘,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๕๐,๘๘๙,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนกํานันแม้น 
  จากถนนเอกชัยถึงคลองบางโคลัด ๒๔,๑๓๙,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๗๐๕,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๗๐๕,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๓๐๕,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๓๐๕,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๐,๖๑๒,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๐,๖๑๒,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๖๗๓,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๖๗๓,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๖,๕๘๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๖,๕๘๒,๓๐๐ บาท 

(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง รวม ๓๒๖,๗๒๘,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๒๖,๗๒๘,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๘๒๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๙๖๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๘๕๘,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๓,๔๔๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๗,๔๖๑,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๙๘๑,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๓๑,๒๖๔,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๓๑,๒๖๔,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๒๘๙,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๒๘๙,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๗,๑๖๒,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๗,๑๖๒,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๙๖๘,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๙๖๘,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๕,๑๓๗,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๑๓๗,๖๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๕๒๔,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๖,๕๒๔,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๕๑๗,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๐,๕๑๗,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๐,๕๙๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๐,๕๙๗,๑๐๐ บาท 

(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง   รวม ๓๖๐,๔๙๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๖๐,๔๙๕,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๕๘๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๐๗๖,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๕๐๕,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๐,๔๑๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๖,๒๘๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๓๓,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๑,๘๙๗,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๑,๘๙๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๘๗๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๘๗๐,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๔๙,๕๓๒,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๔๙,๕๓๒,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๒๑๒,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๒๑๒,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๙,๕๙๓,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๕๙๓,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๒๒๘,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๖,๒๒๘,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๘๐๕,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๘๐๕,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๘,๓๕๕,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๘,๓๕๕,๙๐๐ บาท 

(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา   รวม ๓๐๔,๘๗๔,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๔,๘๗๔,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๔๒๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๐๑๕,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๔๐๗,๘๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๑๑๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๓๖๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๔๘,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๑๙,๒๐๙,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๑๙,๒๐๙,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๙๕๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๙๕๖,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๓๐,๔๗๐,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๓๐,๔๗๐,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๕๒๘,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๕๒๘,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๙,๒๑๓,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๙,๒๑๓,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๘,๘๗๗,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๘,๘๗๗,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๐๒๑,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๐๒๑,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๖๑,๐๕๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๖๑,๐๕๘,๘๐๐ บาท 

(๖๐) สํานักงานเขตบางแค   รวม ๔๓๕,๔๑๔,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๓๕,๔๑๔,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๔๙๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๓,๓๔๕,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๑๔๕,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๐,๐๖๙,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๗๔๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๓๒๙,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๓๓,๒๔๓,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๓๓,๒๔๓,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๔๔๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๔๔๙,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๕,๐๗๑,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๕,๐๗๑,๓๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๖๐๗,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๖๐๗,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๓๗,๑๔๔,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๗,๑๔๔,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๘,๒๒๔,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๘,๒๒๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๗,๙๐๔,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๗,๙๐๔,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๓,๒๐๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๓,๒๐๙,๓๐๐ บาท 

(๖๑) สํานักงานเขตหลักส่ี   รวม ๓๑๙,๗๓๓,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๑๙,๗๓๓,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๑๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๙,๕๔๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๕๖๖,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๖๘๐,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๓๓๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๔๘,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๔,๓๑๒,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๔,๓๑๒,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๙๙๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๙๙๘,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๕๗,๙๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๓๖,๖๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยกําแพงเพชร  ๖   
   ซอย  ๗  และแยก  ๗,  แยก  ๕,   
   แยก  ๒๘  ซ้าย,  แยก  ๗ - ๕, 
   แยก  ๗ - ๑๑,  แยก  ๗ - ๑๓   
   และซอยแยกซอยร่วมกิจกรุงศรี 
   จากต้นซอยถึงสุดซอย  ๑๔,๑๔๖,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน  ๔๓   
   และแยก  ๒  จากต้นซอยถึงสุดซอย ๗,๑๖๔,๐๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไข 
  ปัญหาน้ําท่วม   ๒๑,๘๔๑,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๑,๘๔๑,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๕๕๕,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๕๕๕,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๑,๖๘๗,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๑,๖๘๗,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๔๑๖,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๔๑๖,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๗,๑๔๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๗,๑๔๕,๐๐๐ บาท 

(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม   รวม ๔๘๙,๒๕๐,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๘๙,๒๕๐,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๗๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๙๑๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๗,๘๖๘,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๐๖๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๗๕๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๐๘,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๑,๔๖๖,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๑,๔๖๖,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๕๑๒,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๕๑๒,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๑๔๕,๐๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๑๒๗,๓๖๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยสายไหม  ๕๖   
   จากถนนสายไหมถึงถนนวัดเกาะ ๑๗,๖๗๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๕๗๒,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๕๗๒,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๕,๕๔๓,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๕๔๓,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๕๙,๗๐๗,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๕๙,๗๐๗,๔๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๙,๕๗๖,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๙,๕๗๖,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๔,๙๘๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๙๔,๙๘๙,๓๐๐ บาท 

(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว   รวม ๒๖๖,๙๘๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๖๖,๙๘๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๕๑๗,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๕,๖๘๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๘๓๓,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๖๘๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๕๑๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๗๒,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๗,๕๐๘,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๗,๕๐๘,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๙,๙๕๓,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๙๕๓,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๐,๔๖๔,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๐,๔๖๔,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๔๕๗,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๔๕๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๑,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๓,๐๒๙,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๓,๐๒๙,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๓,๖๘๔,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๖๘๔,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๖,๔๓๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๖,๔๓๑,๘๐๐ บาท 

(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง   รวม ๒๙๒,๘๔๖,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๒,๘๔๖,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๓,๙๗๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๘๘๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๐๘๕,๖๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๗,๕๒๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓,๘๑๑,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๑๖,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๖๑,๕๗๔,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๖๑,๕๗๔,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๐๗๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๐๗๑,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๗๔,๐๕๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๖๖,๖๗๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยรามคําแหง  ๑๑๘   
   จากถนนรามคําแหงถึงปากซอย 
   รามคําแหง  ๑๑๘  แยก  ๓๕ ๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไข 
  ปัญหาน้ําท่วม   ๑๕,๔๐๒,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ํา    
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม   ๑๕,๔๐๒,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๑๒๙,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๑๒๙,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๓๘,๐๐๔,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๓๘,๐๐๔,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๓๘๗,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๓๘๗,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๓๘,๗๒๐,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๓๘,๗๒๐,๕๐๐ บาท 

(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง   รวม ๒๘๖,๙๕๖,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๘๖,๙๕๖,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๑,๐๗๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๕,๖๘๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๓๘๓,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๐๕๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๓,๘๕๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๙๔,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๔,๘๑๐,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๔,๘๑๐,๖๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๔๘๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๔๘๒,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๔,๑๙๕,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๔,๑๙๕,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๙๗๙,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๙๗๙,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๔๗๕,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๔๗๕,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๓๒๓,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๙,๓๒๓,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๓,๕๓๙,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๓,๕๓๙,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๕,๐๒๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๕,๐๒๗,๙๐๐ บาท 

(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา   รวม ๔๒๐,๗๖๕,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๔๒๐,๗๖๕,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๔๒๗,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๔,๖๘๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๗๔๑,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๑,๓๒๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๗๕๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๖๙,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๗๗,๗๐๑,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๗๗,๗๐๑,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๒๗๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๒๗๖,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๘๙,๗๕๗,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๘๙,๗๕๗,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๘๒๑,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๘๒๑,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๗๕๘,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๗๕๘,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๓,๘๕๒,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๓,๘๕๒,๒๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๔๕๘,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๔๕๘,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๑๓๙,๓๘๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๑๓๙,๓๘๔,๑๐๐ บาท 

(๖๗) สํานักงานเขตบางนา   รวม ๓๑๓,๒๗๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๑๓,๒๗๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๔๙๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๗,๙๑๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๖,๕๗๖,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๐,๕๘๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๑๒๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๔๕๔,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๙๙,๓๐๔,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๙๙,๓๐๔,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๖๖๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๖๖๘,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๕๔,๙๖๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๓๑,๘๑๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยลาซาล  ๘,  ๑๒,  ๑๖   
   และซอยลาซาล  ๘  แยก  ๔,   
   ๖,  ๘,  ๑๐   ๑๒,๗๐๙,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยบางนา - ตราด  ๒๓ ๑๐,๔๓๒,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๖,๙๙๔,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๖,๙๙๔,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๕,๙๒๔,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๙๒๔,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๒๔,๗๔๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๔,๗๔๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๓๖๕,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๕,๓๖๕,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๕๘,๒๓๗,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๕๘,๒๓๗,๕๐๐ บาท 



 หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา   รวม ๒๙๒,๒๙๓,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒๙๒,๒๙๓,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๐๔๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๘,๓๐๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๗๓๗,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๑๐,๐๗๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๗๐๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๓๖๖,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๗,๕๙๓,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๗,๕๙๓,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๓๕๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๓๕๔,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๐,๒๐๘,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๖๐,๒๐๘,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๓๔๕,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๓๔๕,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๓,๐๐๖,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๐๐๖,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๔,๖๖๕,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๔,๖๖๕,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๐๙๓,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๖,๐๙๓,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๔๔,๙๐๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๔๔,๙๐๖,๓๐๐ บาท 

(๖๙) สํานักงานเขตทุ่งครุ   รวม ๓๐๐,๓๑๔,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๐๐,๓๑๔,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๙,๘๔๖,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๑๔,๔๕๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๓๘๙,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๘,๓๓๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๔,๕๕๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๘๓,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๘๒,๙๑๓,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๘๒,๙๑๓,๓๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๒๗๐,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๒๗๐,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๔๘,๗๕๓,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา   ๔๘,๗๕๓,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๓๙๓,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๓๙๓,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๐,๘๒๓,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๘๒๓,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๓๓๓,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๗,๓๓๓,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๗๗๖,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๔,๗๗๖,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๗๔,๘๖๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา   ๗๔,๘๖๖,๘๐๐ บาท 

(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน   รวม ๓๗๖,๕๔๗,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๓๗๖,๕๔๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๓๘๓,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง   ๒๑,๙๗๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน   ๕,๔๑๑,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง   ๙,๔๓๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง   ๕,๑๙๑,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๔๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด  ๑๐๖,๓๖๘,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด   ๑๐๖,๓๖๘,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๓๙๔,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๓๙๔,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา   ๖๔,๒๑๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา   ๓๙,๕๙๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงเส้นทางลัด 
   ถนนบ้านนายเหรียญจากถนนบางบอน  ๓ 
   ถึงถนนบางบอน  ๔   ๑๓,๗๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนภายใน 
   หมู่บ้าน  เอส  เค   ๔,๐๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงซอยเอกชัย  ๗๖  แยก  ๕   
   และแยก  ๖/๑   ๖,๘๒๗,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๘๗๓,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๘๗๓,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๓,๕๔๕,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๕๔๕,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน   ๑๑,๘๔๐,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๑๑,๘๔๐,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๑,๒๕๒,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย   ๑๑,๒๕๒,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา  ๙๒,๒๓๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา   ๘๐,๙๗๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 
   โรงเรียนบ้านนายสี   ๕,๖๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 
   โรงเรียนบ้านนายผล   ๕,๖๒๙,๐๐๐ บาท 

(๗๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร   รวม ๒,๑๗๗,๔๓๓,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๒,๑๗๗,๔๓๓,๗๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๒,๑๗๗,๔๓๓,๗๐๐ บาท 
 ๑. งานมหาวิทยาลัย   ๒,๑๗๖,๙๓๓,๗๐๐ บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง   
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
  และวชิรพยาบาล   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล   
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
  และวชิรพยาบาล   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. โครงการการอนุรักษ์อาคารวชิรานุสรณ์  (ตึกเหลือง) 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
  และวชิรพยาบาล   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  ๙  ชั้น   
  และที่จอดรถใต้ดินวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. โครงการก่อสร้างอาคาร  ๖  ชั้น  สําหรับ 
  การโภชนาการและหน่วยสนับสนุน   
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
  และวชิรพยาบาล   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน  
๕๒๗,๓๓๙,๔๐๐  บาท  ประกอบด้วย  รายจ่ายประจํา  จํานวน  ๒๗๕,๘๙๖,๘๐๐  บาท  และรายจ่ายพิเศษ  
จํานวน  ๒๕๑,๔๔๒,๖๐๐  บาท  จําแนก  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสถานธนานุบาล   รวม ๓๖๕,๙๐๖,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๕๕,๑๐๖,๘๐๐ 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 ๑๔๔,๑๐๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล   ๑๔๔,๑๐๖,๘๐๐ บาท  
 รายจ่ายพิเศษ  ๒๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๒๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารการธนานุบาล   ๒๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานตลาด   รวม ๑๕๙,๒๐๘,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา  ๑๑๘,๕๖๖,๑๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง    ๑๕,๔๘๗,๕๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ๖๑๒,๕๐๐ บาท 
  ๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๑๐๓,๐๗๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด     ๑๐๓,๐๗๘,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายพิเศษ   ๔๐,๖๔๒,๖๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง    ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจ่ายทั่วไป   ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๑๐,๖๔๒,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด     ๑๐,๖๔๒,๖๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย     รวม   ๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา   ๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท 



 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ
และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


