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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

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

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา่  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ให้ตั้งเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน  

๖๕,๕๑๗,๔๗๗,๐๐๐  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน  ๖๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา  จํานวน  ๖๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) งบกลาง   รวม ๘,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป    ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น   ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เก่ียวกับน้ําท่วม  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 
   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง    ๑,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. เงินบําเหน็จลูกจ้าง    ๒๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ    ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. เงินสํารองสําหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบํารุงรักษาอุปกรณ ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. เงินสํารองสําหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. เงินสํารองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต    ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. เงินสํารองสําหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดําริ    ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  กทม. ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง    ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๑๓. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร   ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภารกิจและหรือนโยบาย 
  ที่ได้รับมอบจากรัฐบาล    ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  
  ตรอก  ซอย  และส่ิงก่อสร้าง    ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๖. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสําหรับ 
  ผลการปฏิบัติราชการประจําปี    ๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๗. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๘. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  ของสํานักงานเขต    ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๙. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ 
  ของกรุงเทพมหานคร    ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  รวม ๔๔๕,๙๙๓,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๔๕,๙๙๓,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป    ๔๔๕,๙๙๓,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารทั่วไป   ๔๔๕,๙๙๓,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รวม ๗๘,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๗๘,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป    ๗๘,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารทั่วไป   ๗๘,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  รวม ๑๕๐,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑๕๐,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารงานบุคคล    ๑๕๐,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารงานบุคคล   ๑๕๐,๐๐๕,๐๐๐ บาท 
(๕) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร   รวม ๑,๐๒๔,๒๘๘,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑,๐๒๔,๒๘๘,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๒๐๗,๓๙๕,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป   ๒๐๗,๓๙๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน   ๖๒,๓๙๒,๖๐๐ บาท 
  งานปกครองและทะเบียน   ๖๒,๓๙๒,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลัง    ๓๑,๐๔๘,๘๐๐ บาท 
  งานตรวจสอบภายใน   ๓๑,๐๔๘,๘๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานบริหารงานบุคคล    ๗๒,๒๓๖,๒๐๐ บาท 
  งานการเจ้าหน้าที่   ๗๒,๒๓๖,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร   ๖๕๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาบุคลากรและองค์การ   ๒๒๑,๕๗๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานกฎหมายและคดี   ๓๘,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานประชาสัมพันธ์   ๒๗๕,๓๗๒,๕๐๐ บาท 
  ๔. งานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  ๗๑,๙๕๒,๑๐๐ บาท 
  ๕. งานการต่างประเทศ   ๔๓,๘๘๗,๙๐๐ บาท 
(๖) สํานักการแพทย ์  รวม ๒,๘๒๙,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒,๘๒๙,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป    ๗๗,๔๑๔,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข  ๗๖,๓๑๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการด้านการแพทย ์   ๒,๗๑๖,๐๐๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลกลาง  ๖๐๒,๘๖๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลตากสิน  ๖๗๐,๕๐๖,๔๐๐ บาท 
  ๓. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ๕๕๗,๙๔๓,๗๐๐ บาท 
  ๔. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิช์ุตินธโร  อุทิศ  ๑๔๒,๔๙๘,๙๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ   
   โรงพยาบาลหนองจอก   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  ๑๑๓,๙๕๖,๑๐๐ บาท 
  ๗. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  ๑๖๘,๕๙๘,๔๐๐ บาท 
  ๘. งานรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลสิรินธร  ๒๖๒,๐๕๙,๖๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ   
   (Trauma  Center)   
   และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธชีวภาพ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ๓๓,๐๐๙,๐๐๐ บาท 
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  ๑๑. โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล   
   เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ   
   ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ   ๑๔๗,๓๓๑,๗๐๐ บาท 
  ๑๓. งานรักษาพยาบาล   
   โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน   ๑๕,๑๔๐,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาด้านการแพทยแ์ละอนามัย  ๓๖,๓๗๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการ   ๙,๓๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย   
   สํานักการแพทย ์   ๒๗,๐๖๑,๐๐๐ บาท 
(๗) สํานักอนามัย  รวม ๒,๒๓๗,๙๑๕,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒,๒๓๗,๙๑๕,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๑๔๗,๖๑๔,๔๑๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข  ๙๓,๒๐๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ   
   ศูนย์บริการสาธารณสุข   ๓๗,๑๒๑,๙๑๐ บาท 
  ๓. งานบริหารการพยาบาล   ๑๗,๒๙๒,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม   ๑๐๔,๓๕๗,๕๙๐ บาท 
  ๑. งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม   ๖๘,๘๔๗,๘๙๐ บาท 
  ๒. งานสุขาภิบาลอาหาร   ๓๕,๕๐๙,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานอนามัย   ๑,๙๘๕,๙๔๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานเภสัชกรรม   ๑๔๖,๗๒๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทันตสาธารณสขุ   ๑๕๙,๒๓๘,๗๐๐ บาท 
  ๓. งานป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด  ๗๔,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. งานจัดบริการสาธารณสุข  ๑,๐๗๒,๙๖๕,๑๐๐ บาท 
  ๕. งานชันสูตรสาธารณสุข   ๔๑,๔๔๐,๑๐๐ บาท 
  ๖. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข   ๒๔,๒๒๑,๓๐๐ บาท 
  ๗. งานสร้างเสริมสุขภาพ   ๑๖๘,๖๙๓,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานควบคุมโรคติดต่อ   ๑๕๗,๔๘๐,๕๐๐ บาท 
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  ๙. งานสัตวแพทย์สาธารณสุข   ๑๑๕,๐๖๐,๓๐๐ บาท 
  ๑๐. งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรคและ  
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์   ๒๕,๙๘๒,๘๐๐ บาท 
(๘) สํานักการศึกษา  รวม ๒,๓๖๑,๕๑๕,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒,๓๖๑,๕๑๕,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป  ๙๒๒,๐๒๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการศึกษา   ๓๓๖,๑๘๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวัดจักรวรรดิ   
   สํานักงานเขตสัมพันธวงศ ์   ๗,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ   
   อาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสุก   
   สํานักงานเขตคลองสามวา   ๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์สํานักงานเขตบางนา ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนลําผักชี  สํานักงานเขตหนองจอก  ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ ์   
   สํานักงานเขตหนองจอก   ๑๓,๙๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 
   สํานักงานเขตหนองจอก   ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดปากบึง  สํานักงานเขตลาดกระบัง  ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวดัใต้  (ราษฎร์นิรมิต)   
   สํานักงานเขตสวนหลวง   ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวดัปากบ่อ  สํานักงานเขตสวนหลวง ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์   
   สํานักงานเขตสวนหลวง   ๑๓,๙๑๔,๐๐๐ บาท 
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  ๑๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส   
   สํานักงานเขตทวีวัฒนา   ๒๕,๓๑๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดดิสหงสาราม   
   สํานักงานเขตราชเทวี   ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   
   สํานักงานเขตสะพานสูง   ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน   
   สํานักงานเขตมีนบุรี   ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวดับางปะกอก   
   สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ   ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนคลองสาม 
   สํานักงานเขตมีนบุรี   ๖,๒๒๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนวดัสามัคคีสุทธาวาส   
   สํานักงานเขตบางพลัด   ๗,๔๔๓,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ ์   
   สํานักงานเขตหนองจอก   ๑๐,๓๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ   
   สํานักงานเขตคลองสามวา   ๑๐,๓๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร   
   (พิศลยบุตร)   ๙,๘๑๗,๒๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๘  ชั้น   
   โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์   
   สํานักงานเขตบางซ่ือ   ๒๕,๒๒๖,๐๐๐ บาท 
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  ๒๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนคลองกุ่ม   
   สํานักงานเขตบึงกุ่ม   ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ   
   อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงอาคารเรียนเดิม   
   โรงเรียนวัดดวงแข   
   สํานักงานเขตปทุมวัน   ๑๑,๑๒๖,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนนาหลวง   
   สํานักงานเขตทุ่งคร ุ   ๑๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา   
   สํานักงานเขตหนองจอก   ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดอ่างแก้ว   
   สํานักงานเขตภาษีเจริญ   ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนบ้านลําต้นกล้วย   
   สํานักงานเขตหนองจอก   ๑๐,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดแสนสุข   
   สํานักงานเขตมีนบุรี   ๖,๒๙๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ   
   อาคารประกอบโรงเรียนวัดธาตุทอง   
   สํานักงานเขตวัฒนา   ๑๗,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร   
   สํานักงานเขตคลองสามวา   ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนคลองปักหลัก   
   สํานักงานเขตประเวศ   ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดเทพลีลา   
   สํานักงานเขตบางกะปิ   ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนกลางคลองสอง  (พร  ดีเจริญ)   
   สํานักงานเขตคลองสามวา   ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนบํารุงรววิรรณวิทยา   
   สํานักงานเขตดอนเมือง   ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   
   สํานักงานเขตสายไหม   ๖,๘๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์   
   สํานักงานเขตลาดพร้าว   ๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนเปรมประชา   
   สํานักงานเขตดอนเมือง   ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าคลองส่ี   
   สํานักงานเขตคลองสามวา   ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ   
   อาคารประกอบโรงเรียนบางชัน   
   (ปล้ืมวิทยานุสรณ์)   
   สํานักงานเขตคลองสามวา   ๑๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น   
   โรงเรียนวัดอุดมรังสี   
   สํานักงานเขตหนองแขม   ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๒. โครงการก่อสรา้งอาคาร   
   บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวิมล   
   สํานักงานเขตหนองแขม   ๔,๗๗๖,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

  ๔๓. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง   
   สํานักงานเขตบางกะปิ   ๕,๐๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๔๔. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  (ราษฎร์สามัคคี)   
   สํานักงานเขตสะพานสูง   ๕,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๕. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนวัดบางนาใน   
   สํานักงานเขตบางนา   ๕,๖๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๔๖. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนออเงิน  (อ่อน  เหมอนุสรณ์)   
   สํานักงานเขตสายไหม   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๗. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนวัดบางบอน   
   สํานักงานเขตบางบอน   ๓,๖๑๖,๐๐๐ บาท 
  ๔๘. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนทุ่งสองห้อง  (คุปตัษเฐียรอุทิศ)   
   สํานักงานเขตหลักส่ี   ๓,๗๘๗,๐๐๐ บาท 
  ๔๙. โครงการก่อสร้างโรงพลศึกษา  ๒  ชั้น   
   โรงเรียนสุเหร่าลําแขก   
   สํานักงานเขตหนองจอก   ๖,๒๗๖,๐๐๐ บาท 
  ๕๐. โครงการก่อสร้างโรงพลศึกษา  ๒  ชั้น   
   โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทร ์   
   สํานักงานเขตคลองสามวา   ๖,๒๗๖,๐๐๐ บาท 
  ๕๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ๓  ชั้น   
   โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม   
   สํานักงานเขตภาษีเจริญ   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕๒. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น   
   โรงเรียนวัดบัวแก้ว   
   สํานักงานเขตคลองสามวา   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕๓. งานการเจ้าหน้าที่   ๓๕,๐๗๘,๕๐๐ บาท 
  ๕๔. งานบริหารการคลัง   ๓๕,๒๒๑,๘๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ๑,๔๓๙,๔๘๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานยุทธศาสตร์การศึกษา   ๒๙๔,๓๒๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา   ๘๕,๑๑๑,๘๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่าระบบและพัฒนา   
   ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้   ๗๔,๐๐๙,๓๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเช่าระบบและพัฒนา 
   ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้   
   สําหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษา   
   ในระดับมัธยมศึกษา   ๔,๗๓๙,๖๐๐ บาท 
  ๕. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา   ๔๒๖,๑๔๙,๔๐๐ บาท 
  ๖. โครงการพัฒนาทักษะทางดนตร ี   
   ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   ๖๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการพัฒนาทักษะทางดนตร ี   
   ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
   ระยะที่  ๒   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้   
   ทางดนตรีในโรงเรียน 
   สังกัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. งานพัฒนาข้าราชการครู 
   กรุงเทพมหานคร   ๔๗๗,๔๐๖,๑๐๐ บาท 
(๙) สํานักการโยธา  รวม ๓,๓๐๘,๙๓๖,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓,๓๐๘,๙๓๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป   ๔๔๕,๐๑๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและ   
   ระบบจราจร   ๑๘๖,๔๖๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างศาลาว่าการ-   
   กรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๔)   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัย   
   และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติอาคาร   
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง   
   (ระยะที่  ๒)   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและ   
   ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติศาลาว่าการ-   
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๓)  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกล   
   บริเวณโรงผลิตแอสฟัลต์หนองแขม  ๒ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการจราจรและ 
   ความปลอดภัยศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  (ระยะที่  ๑) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร   
   Tower  ๑  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  ส่วนผู้บริหารฝ่ายการเมืองและ   
   สํานักงานสนับสนุน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร   
   Tower  ๑  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒     
   ดินแดง  ส่วนสํานักงานทั่วไป 
   และองค์ประกอบเสริม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร   
   Tower  ๑  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
   ดินแดง  ส่วนผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจํา   
   ส่วนรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ   
   สํานักงานสนับสนุน ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร   
   หอประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการ-   
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง ๓๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ๔๒,๒๗๒,๑๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการขยายถนนซอยกล้วยไม้   
   (ซอยรามอินทรา  ๑๔) ๘๗,๒๘๑,๘๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและ   
   จัดทําฐานข้อมูลอาคารเพื่อความปลอดภัย   
   สําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว  ระยะที่  ๑   
   (เพื่อครอบคลุมอาคารประเภทควบคุม)   
   พร้อมจ้างที่ปรึกษาประจําเพื่อควบคุมงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 ข. แผนงานการโยธา ๑,๗๐๓,๙๑๒,๒๕๐ บาท 
  ๑. งานสํารวจออกแบบและก่อสร้าง ๔๐๓,๙๒๑,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานคร   
   (เพิ่มเติม) ๑๖๖,๓๗๙,๙๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างทางต่างระดับ   
   ถนนพัฒนาการ - ถนนอ่อนนุช ๖๗,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคําแหง   
   ถึงถนนศรีนครินทร์   
   (ผ่านซอยรามคําแหง  ๒๔) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุง   
   ถนนราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบวาร ี   
   จากถนนสุวินทวงศ์ถึงบริเวณ   
   ใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ๒๓๐,๑๒๒,๕๕๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางกระดี่   
   ช่วงจากถนนพระราม  ๒   
   ถึงคลองสนามชัย ๑๑๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขาภิบาล  ๒   
   ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึง 
   ถนนวงแหวนรอบนอก ๘๓,๐๘๓,๑๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี   
   ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต -  
   ถนนประชาสงเคราะห์ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   สํานักงานเขตดินแดง ๔๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุง   
   ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   
   ซอย  ๒๘  (ตอนที่  ๓)   
   ช่วงจากวงเวียนถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ-   
   กรุงเทพมหานคร  ดินแดง   
   บริเวณถนนวิภาวดรีังสิต  -   
   ถนนมิตรไมตรี  ๓ - ถนนประชาสงเคราะห์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน   
   ข้ามคลองหนองปรือถนนลาดกระบัง ๗,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ   
   สาธารณสุข  ๓๙  ราษฎร์บูรณะ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต ์   
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก   
   อาคารอเนกประสงค์  ๖  ชั้น   
   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิฯ์ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย   
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ   
   สาธารณสุข  ๓  บางซ่ือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการอาคารจอดรถยนต ์   
   พร้อมห้องอเนกประสงค์   
   โรงพยาบาลสิรินธร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ   
   สาธารณสุข  ๙  ประชาธิปไตย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่  ๒   
   ซอย  ๘๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบ   
   ตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   ช่วงที่  ๑  ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนศรนีครินทร ์   
   กับถนนกรุงเทพกรีฑาและก่อสร้างถนนจาก   
   ถนนศรีนครินทร์ถึง 
.   คลองหัวหมาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   ช่วงที่  ๒  ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   จากคลองหัวหมากถึงคลองลําสาลี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   ช่วงที่  ๓  ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   จากคลองลําสาลีถึงคลองวังใหม่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๕. โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   ช่วงที่  ๔  ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   จากคลองวังใหม่ถึงทางหลวงหมายเลข  ๙ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   ช่วงที่  ๕  ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวง   
   หมายเลข  ๙ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   ช่วงที่  ๖  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ -    
   ร่มเกล้าจากทางหลวงหมายเลข  ๙   
   ถึงถนนร่มเกล้า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า   
   ช่วงที่  ๗  ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ   
   ถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ  -   
   รามคําแหง - ถาวรธวัช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการก่อสร้างทางลอด   
   ถนนศรีอยุธยา - ถนนพระรามที่  ๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา   
   และเวชศาสตร์ฟื้นฟูหอพักแพทย ์   
   หอพักพยาบาลและอาคารจอดรถยนต ์   
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. งานควบคุมอาคาร ๕๓,๘๘๖,๓๐๐ บาท 
  ๓๔. งานควบคุมการก่อสร้าง ๔๙,๗๐๓,๕๐๐ บาท 
  ๓๕. งานวิเคราะห์และวิจัย ๒๒,๗๘๔,๗๐๐ บาท 
  ๓๖. งานสํารวจและแผนทีท่ี่ดิน ๓๔,๐๙๑,๙๐๐ บาท 
  ๓๗. งานจัดกรรมสิทธิ ์ ๓๕๓,๕๕๕,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร ๑,๑๖๐,๐๐๙,๒๕๐ บาท 
  ๑. งานก่อสร้างและบูรณะ ๑,๑๑๘,๙๑๐,๓๕๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนบางแวก   
   จากจุดที่กําหนดให้ถึงถนนทววีัฒนา   
   พื้นที่เขตบางแค ๑๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้าง   
   และระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน   
   (Bridge  Health  Monitoring  System)   
   สะพานพระราม  ๘ ๑๙,๘๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจัดหารถกระเช้าสําหรับ   
   ตรวจสอบใต้สะพาน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงซอยท่าข้าม  ๒๓   
   ช่วงจากถนนท่าข้ามถึงซอยเทียนทะเล  ๗   
   พื้นที่เขตบางขุนเทยีน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงถนนฉิมพลีช่วงจาก   
   ถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟ   
   พื้นที่เขตตล่ิงชัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดหาเครื่องมือหนัก   
   สําหรับใช้ในการซ่อมบํารุงทาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) สํานักการระบายน้ํา รวม ๔,๙๕๘,๔๗๒,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔,๙๕๘,๔๗๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๘๗,๕๒๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ํา ๘๗,๕๒๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา ๗๖๒,๗๖๕,๐๕๖ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบหลัก ๙๑,๕๒๒,๖๗๗ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้   
   คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย   
   (ปรับปรุงสถานีสูบน้ําและก่อสร้าง 
   เขื่อน  ค.ส.ล.คลองเลนเปน) ๙๗,๘๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลองลําพังพวย   
   ตอนคลองจ่ัน ๑๗๖,๐๔๖,๓๙๖ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําบึงกุ่มเหนือ   
   ระยะที่  ๑ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจ้างที่ปรึกษา  ศึกษาทบทวน   
   ความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (EIA)   
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ   
   ชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม   
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณตลาดยอดพิมาน ๑๐,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   ซอยพัฒนาการ  ๓๐  ถนนพัฒนาการ ๑๘,๖๖๔,๙๘๓ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม   
   ริมคลองมหาสวัสดิ์  บริเวณวัดชัยพฤกษมาลา -    
   ราชวรวิหาร ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม   
   ริมคลองบางกอกน้อยฝ่ังเหนือ 
   ช่วงถนนบรมราชชนน ี   
   ถึงทางรถไฟสายใต ้ ๒๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้   
   คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย   
   (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองพระยาราชมนตรี  ตอนที่  ๑) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้   
   คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย   
   (ก่อสร้างสถานีสูบน้ําและ 
   เขื่อน  ค.ส.ล.คลองระหาญ) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้   
   คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย   
   (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.คลองสะแกงาม) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร   
   และระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกัน   
   น้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
   บริเวณโรงเรียนทิวไผ่งาม   
   และสถานีดับเพลิงบวรมงคล ๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.คลองพระโขนง   
   ช่วงจากสถานีสูบน้ําพระโขนงถึง   
   ถนนทางรถไฟสายเก่า  ระยะ  ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๖. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม   
   ริมคลองมหาสวัสดิ์  ช่วงซอยสวนผัก  ๔   
   ถึงสะพานจงถนอม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกัน   
   น้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาและระบบระบายน้ํา   
   ในพื้นที่เขตดุสิต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   คลองหลุมไผ่ - คลองโคกคราม ๔๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   คลองเสือน้อย ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา   
   ใต้คลองบางซ่ือจากคลองลาดพร้าวถึง   
   แม่น้ําเจ้าพระยา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม   
   ริมคลองบางกอกน้อยช่วงหมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์   
   ถึงวัดสุวรรณครีีและปากคลองบางขุนนนท ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการสํารวจ  ออกแบบ  และจัดทํา   
   แผนแม่บทระบบระบายน้ําในพื้นที ่   
   เขตสะพานสูงและบางส่วนของเขตสวนหลวง   
   เขตบางกะปิ  เขตประเวศ  เขตมีนบุรี   
   เขตลาดกระบัง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา   
   คลองสองสายใต้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ําเสรีไทย   
   ช่วงคลองระหัสถึงคลองคร ุ ๗,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกัน   
   น้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณสํานักเทศกิจ   
   ถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําและ   
   ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ 
   ตอนคลองบางชัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   ลํารางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   คลองแยกคลองบึงบ้านม้า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. งานสารสนเทศระบายน้ํา ๘๑,๑๔๑,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ๘๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒,๖๔๘,๔๐๔,๒๙๗ บาท 
  ๑. งานเครื่องจักรกล ๒๖๗,๖๒๓,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดหารถยกขนาด   
   ไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  ตัน - เมตร   
   พร้อมอุปกรณ์ ๒๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจัดหารถลากจูงเทลเลอร์   
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๕  ตันพร้อมอุปกรณ์ ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจัดหารถลากจูงเทลเลอร์   
   แบบ  LOW  FLOOR   
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๕  ตัน   
   พร้อมอุปกรณ์ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจัดหารถตรวจสอบและซ่อมบํารุง   
   ระบบไฟฟ้า  พร้อมอุปกรณ์ ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจัดหารถสูบน้ําเคล่ือนที่   
   (แบบโมบายยูนิต)  พร้อมอุปกรณ์ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบเคล่ือนที่   
   ขับด้วยระบบไฮดรอลิค  ขนาด  ๓๐  นิ้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจัดหารถยกแบบโมบายเครน   
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๐  ตัน - เมตร   
   พร้อมอุปกรณ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. งานระบบอาคารบังคับน้ํา ๖๙๔,๗๕๘,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและ   
   บริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ํา   
   จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ๒๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ   
   ประตูระบายน้ําคลองบางตลาด   
   ตอนคลองเปรมประชากร ๓๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า   
   ชนิดแนวตั้ง  (Vertical  Pumps)   
   พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ๒๔๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ   
   สถานีสูบน้ํากรุงเกษม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา   
   และติดตั้งเครื่องจักรของอุโมงค์ระบายน้ํา   
   คลองแสนแสบ  (พระราม  ๙) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ํา   
   ลาดพร้าว  ๕๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. งานระบบท่อระบายน้ํา ๔๒๐,๔๖๐,๕๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา   
   ถนนอิสรภาพจากสี่แยกพรานนกถึง 
   คลองจักรทอง ๗,๔๔๙,๙๖๐ บาท 
  ๑๘. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา   
   ถนนพหลโยธิน  บริเวณซอยพหลโยธิน  ๕๘   
   ถึงคูน้ําซอยแอนแนกซ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา   
   ถนนนิคมมักกะสัน  จากซอยจารุรัตน์ถึง   
   ทางแยกถนนกําแพงเพชร  ๗ ๒๒,๐๙๖,๔๘๗ บาท 
  ๒๐. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําในบึงมักกะสัน   
   ตอนถนนราชปรารภ ๗,๓๓๙,๑๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนประชาอุทิศ   
   ช่วงจากคลองรางตรงถึงคลองตาถึง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการจัดหารถดูดล้างทําความสะอาด   
   ท่อระบายน้ํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน   
   ตอนลงคลองบางเขน ๑๐,๒๕๑,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา   
   บริเวณลํารางสาธารณะ 
   หมู่บ้านมิตรภาพ  ๒  และ  ๓ ๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก   
   ตอนลงคลองห้วยขวาง  (ฝ่ังทิศเหนือ) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
   คลองชวดบางจากตอนถนนเทียมร่วมมิตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๗. งานระบบคลอง ๓๘๓,๔๑๑,๔๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (สมอยึดด้านหลัง)  คลองเคล็ดจากเขื่อนเดิม   
   บริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา ๕๖๑,๙๔๔ บาท 
  ๒๙. โครงการปรับปรุงเขื่อน  ค.ส.ล.  
   เดิมเป็นแบบดาดท้องคลอง   
   คลองวัดยานนาวาและคูดอนกุศล -  
   คูวัดปรก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองขุนสกลจากถนนอ่อนนุช   
   ถึงสุดเขตคลอง 
   บริเวณหมู่บ้านมิตรภาพ  ๓ ๗๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองตาสาดจากคลองเคล็ดถึง 
   คลองหนองบอน ๕๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองตาช้างจากคลองเคล็ดถึง 
   คลองหนองบอน ๗๐,๘๔๓,๐๐๘ บาท 
  ๓๓. โครงการก่อสร้างทางเดินและ 
   ทางรถจักรยาน   
   ริมคลองแสนแสบ 
   จากบริเวณซอยสุขุมวิท  ๓๙   
   ถึงบริเวณสะพานอโศก ๒๙,๔๙๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองจ่ันจากถนนลาดพร้าวถึง   
   ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)  คูนายกิมสาย  ๓   
   จากประตูระบายน้ําตอนคลองเปรมประชากร   
   ถึงบริเวณคูน้ํานาวง ๓๘,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการปรับปรุงคลองสามเสน   
   จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กําหนดให้   
   ไปทางถนนพระรามที่  ๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓๗. โครงการจ้างที่ปรึกษา  สํารวจแนวเขต   
   คลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองอาจารย์พรจากถนนนัมเบอร์วัน -   
   ราม  ๒  ถึงสถานีสูบน้ํา   
   คลองโรงแถว ๖,๑๘๓,๔๐๐ บาท 
  ๓๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.  ริมคลอง   
   วัดจากบริเวณซอยเปรมฤทัยล็อค  ๑๐/๑   
   ถึงบริเวณคลองสาหรา่ย   
   (ฝ่ังกรุงเทพมหานคร) ๘,๕๕๒,๓๙๐ บาท 
  ๔๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ 
   บริเวณหลังโรงเรียน 
   อิดด์ฮาร์ดอุลูมุดดีน,   
   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินและโรงเรียน   
   อิสลามพัฒนาวิทยา ๕,๓๐๓,๙๐๘ บาท 
  ๔๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองทวีวัฒนาจากบริเวณถนนอุทยาน   
   ถึงบริเวณคลองบางขี้แก้ง ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   และสถานีสูบน้ําคลองหม่ืนแช่ม   
   และคลองรางขี้เหล็กจากบริเวณ   
   คลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน ๕๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (สมอยึดด้านหลัง)  คลองหัวหมาก   
   จากถนนกรุงเทพกรีฑาถึงจุด   
   ที่กําหนดให้ไปทางถนนกรุงเทพ -  
   ชลบุรีสายใหม่ ๘,๐๑๘,๐๐๐ บาท 
  ๔๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   พร้อมทางเดินคลองแสนแสบ   
   จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก   
   ถึงประตูระบายน้ํามีนบุรี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองข้างซอยอ่อนนุช  ๗๐   
   จากบริเวณคลองหนองบอน   
   ถึงถนนอ่อนนุช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๖. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําเขื่อน  ค.ส.ล.   
   กันน้ําล้น  และประตูระบายน้ํา  ลํารางแยก   
   คลองหนองบอน  บริเวณซอยอ่อนนุช  ๗๐/๑   
   ซอยหมู่บ้านเสรี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๗. โครงการจัดหาเครื่องผลักดันน้ํา   
   เครื่องยนต์ดีเซล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๘. โครงการจัดหาชุดเรือปฏิบัติการขุดลอก/ตัด   
   ดูดโคลนเลน  และขยะมูลฝอยท้องคลอง   
   พร้อมเรือลําเลียง  ชนิดสูบถ่ายได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๙. โครงการจัดหารถขุดไฮโดรลิค   
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๐  แรงม้า   
   นั่งบนเรือพอนทูน   
   พร้อมอุปกรณ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา ๑,๔๕๙,๗๗๖,๖๔๗ บาท 
  ๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา ๔๕๐,๘๑๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและ   
   อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือ 
   กรุงเทพมหานคร ๕๗๓,๖๒๗,๕๔๕ บาท 
  ๓. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา   
   และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา   
   หนองแขม - ทุ่งครุ  ระยะที่  ๒ ๑๑๐,๙๗๘,๖๕๒ บาท 
  ๔. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ   
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา   
   ช่องนนทรี  ระยะที่  ๒ ๒๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร   
   จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร   
   ระยะที่  ๒ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร   
   จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง   
   ระยะที่  ๒ ๕๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการตรวจวดัสภาพน้ําในคลอง   
   ที่จัดให้มีระบบไหลเวียน ๑๙,๙๒๓,๙๕๐ บาท 
  ๘. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา   
   และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา   
   หนองแขม - ทุ่งครุ  ระยะที่  ๓ ๙๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ   
   บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์   
   ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือ ๖๖,๒๑๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ   
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําช่องนนทร ี   
   ระยะที่  ๓ ๒๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา   
   (Best  Env.) ๒,๘๙๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจัดหารถยนต์สนับสนุน   
   หน่วยปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ําเสีย   
   พร้อมดัดแปลงและให้มีอุปกรณ์ประกอบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) สํานักการคลัง รวม ๓,๐๑๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓,๐๑๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๖๑,๓๖๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๖๑,๓๖๑,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒,๕๙๔,๕๘๒,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบัญชี ๓๖,๒๐๔,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานการเงิน ๒๖,๖๘๒,๑๐๐ บาท 
  ๓. งานรายได้ ๑๓๒,๑๘๘,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   สําหรับการจัดเก็บรายได้ 
   ของกรุงเทพมหานคร   
   (ระยะที่  ๒) ๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๕. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ 
   และล้อเล่ือน ๑๒๒,๘๕๖,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานตรวจจ่าย ๒๐,๐๔๐,๒๐๐ บาท 
  ๗. งานเศรษฐกิจการคลัง ๑๑๗,๖๗๑,๗๐๐ บาท 
  ๘. งานบําเหน็จบํานาญ ๒,๑๒๙,๙๘๙,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๓๕๖,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ ๒๔,๖๗๔,๖๐๓ บาท 
  ๒. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร ๖,๔๙๙,๑๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร   
   พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ  (NGV)   
   จํานวน  ๑๘๖  คัน ๒๙,๗๙๕,๑๙๗ บาท 
  ๔. งานบํารุงรักษาซ่อมยานพาหนะและ   
   เครื่องจักรกล ๒๕๔,๙๒๓,๑๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุน   
   การปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล ๔๐,๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(๑๒) สํานักเทศกิจ รวม ๓๙๒,๒๗๓,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๙๒,๒๗๓,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๖๑,๕๖๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด ๖๑,๕๖๓,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๓๘,๑๖๙,๒๐๐ บาท 
  งานศูนย์วทิยุส่ือสารกรุงเทพมหานคร ๓๘,๑๖๙,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม ๑๒,๖๒๒,๐๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน ๑๒,๖๒๒,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๗๙,๙๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ ๒๗๙,๙๑๘,๔๐๐ บาท 

(๑๓) สํานักการจราจรและขนส่ง รวม ๕,๖๒๗,๑๗๔,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕,๖๒๗,๑๗๔,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๙,๙๐๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร ๒๙,๙๐๑,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๕,๕๙๗,๒๗๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการขนส่ง ๖๑๔,๓๓๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการบริหารจัดการการให้บริการ   
   รถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษ  (BRT) ๙๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการก่อสร้างทางเดิน 
   ยกระดับ  (Sky  Walk)   
   ลานจอดรถแล้วจร  (Park  &  Ride) ๑๙,๘๗๔,๑๐๐ บาท 
  ๔. โครงการระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานคร   
   ส่วนต่อขยายสายสีลม  
   (ตากสิน - เพชรเกษม)   
   และบริหารจัดการเดินรถ ๗๕๑,๐๕๘,๕๐๐ บาท 
  ๕. โครงการระบบรถไฟฟ้า 
   รางคู่ขนาดเบา  (Light  Rail)   
   สายบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการระบบรถไฟฟ้า 
   รางเดี่ยว  (Monorail)   
   ระยะที่  ๑  จากสยาม - สามย่าน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทาง   
   ทางน้ํากับระบบขนส่งมวลชน 
   กรุงเทพมหานครบริเวณถนนสาทร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดินรถ   
   ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม   
   บริเวณสถานีสะพานตากสิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน   
   กรุงเทพมหานคร ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท   
   จากซอยสุขุมวิท  ๘๑  ถึง 
   ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓/๔ ๕๑,๒๘๔,๙๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการศึกษาความเหมาะสมจัดทําแบบ   
   เบ้ืองต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา   
   โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว   
   (Monorail)  สายสีเทา   
   ช่วงวัชรพล - สะพานพระราม  ๙ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. งานจัดระเบียบจราจร ๔๓,๒๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. งานวิศวกรรมจราจร ๓๓๔,๕๐๓,๖๐๐ บาท 
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  ๑๔. งานนโยบายและแผนงาน ๙๔,๓๙๔,๒๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย   
   การสัญจรทางน้ําบริเวณตลาดน้ําตล่ิงชัน   
   และชุมชนวัดคูหาสวรรค ์ ๒๕๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง   
   ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจร   
   ทางน้ําบริเวณตลาดน้ําตล่ิงชันและชุมชน 
   วัดคูหาสวรรค ์ ๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์   
   เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจร   
   และขนส่ง ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. งานพัฒนาระบบจราจร ๑๖๙,๒๘๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  พร้อมเชื่อมโยง 
   สัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ   
   ศูนย์เยาวชน  ศูนย์กีฬาและห้องสมุด 
   ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๘๘,๖๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  ตรวจวัดและ   
   รายงานสภาพการจราจร ๑๘๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  ในพื้นที่ 
   เขตพระนครและเขตดุสิต ๙๘,๓๙๘,๕๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  เพื่อการบริหาร   
   จัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร ๖๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  ในพื้นที่ 
   กรงุเทพมหานคร ๑๓๘,๖๗๒,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและ   
   บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด  (CCTV) ๑๙๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๕. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ   
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   ไปที่สํานักงานเขตและสถานีตํารวจ   
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๘๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ   
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
   บริเวณสถานศึกษาและชุมชน   
   ไปที่สํานักงานเขตและสถานีตํารวจ   
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง   
   กรุงเทพตะวันออก  และกรุงเทพเหนือ ๒๒๐,๐๔๕,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต ้   
   กรุงธนเหนือ  และกรุงธนใต้ ๒๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  เพื่อเพิ่มความปลอดภัย   
   บริเวณชุมนุมชนและจุดเส่ียงภัย 
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖๔,๔๓๓,๘๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการติดตั้งระบบวิทยุส่ือสาร   
   เคล่ือนที่แบบดิจิตอล   
   (DigitalTrunked  Radio  System) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหาร   
   จัดการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลระบบ   
   การเชื่อมโยงสัญญาณและการจัดการข้อมูล   
   ของกรุงเทพมหานคร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน ์   
   วงจรปิด  (CCTV)  บริเวณชุมนุมชนใกล้ประตู   
   ระบายน้ํา  สถานีสูบน้ําและพื้นที่สุ่มเส่ียง   
   บรเิวณชุมนุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๑๔) สํานักผังเมือง รวม ๒๕๐,๕๗๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๕๐,๕๗๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๕๙,๖๔๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร ๕๙,๖๔๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๑๙๐,๙๒๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานผังเมือง ๘๗,๑๐๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดทําระบบข้อมูลสาธารณูปโภค   
   ด้วยแผนที่เชิงเลขความละเอียดสูงเพื่อบริการ   
   ประชาชนและบริหารจัดการ 
   ของกรุงเทพมหานคร ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานนโยบายและแผนงาน ๑๔,๙๕๑,๓๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและ   
   จัดทําระบบฐานข้อมูลด้านผังเมือง ๑,๘๖๐,๗๐๐ บาท 

(๑๕) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๑๙๗,๕๗๒,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑๙๗,๕๗๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๖,๑๖๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๒๖,๑๖๖,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๗๑,๔๐๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการและแผนงาน ๕๒,๓๕๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย   
   ในสถานีดับเพลิงทุ่งคร ุ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๑,๒๑๔,๔๐๐ บาท 
  ๔. งานปฏิบัติการดับเพลิง ๘๔,๘๓๖,๘๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจัดหารถหอน้ําดับเพลิงพร้อมกระเช้า   
   ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  ๙๐  เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจัดหารถบรรทุก  ๖  ล้อ   
   ติดตั้งเครนยกไฮโดรลิกแบบแขนพับ   
   พร้อมติดตั้งอุปกรณ ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม ๗๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๗๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๐,๗๔๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๒๐,๗๔๙,๓๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๕๑,๘๔๐,๗๐๐ บาท 
  งานงบประมาณ ๕๑,๘๔๐,๗๐๐ บาท 

(๑๗) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวม ๓๓๑,๙๒๘,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๓๑,๙๒๘,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๒,๒๙๕,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๒๒,๒๙๕,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๒๘๘,๘๙๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔๗,๕๓๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ๑๒๓,๒๖๓,๒๐๐ บาท 
  ๓. งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ ๑๗,๓๒๘,๒๐๐ บาท 
  ๔. งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ๔๙,๗๙๓,๔๐๐ บาท 
  ๕. งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ   
   การเงินและการคลัง ๓๑,๘๐๒,๖๐๐ บาท 
  ๖. งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕,๗๕๙,๒๐๐ บาท 
  ๗. งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ๖,๐๘๔,๒๐๐ บาท 
  ๘. งานยุทธศาสตร์ทรพัยากรมนุษย์และสังคม ๗,๓๒๔,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๒๐,๗๓๘,๓๐๐ บาท 
  งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ ๒๐,๗๓๘,๓๐๐ บาท 

(๑๘) สํานักส่ิงแวดล้อม รวม ๗,๑๑๖,๕๓๕,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๗,๑๑๖,๕๓๕,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๑๑๔,๖๔๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาด ๑๑๔,๖๔๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม ๑๐๒,๔๐๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานนโยบายและแผนงาน ๑๐๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจ้างเหมาพัฒนา  และปรับปรุง   
   ระบบเครื่องชั่งน้ําหนักศูนย์กําจัดมูลฝอย   
   ของกรุงเทพมหานคร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๕,๖๘๓,๘๗๙,๘๐๐ บาท 
  ๑. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมี 
   ศูนย์รวมรถบริเวณสถาน ี   
   ขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง ๑๑๑,๐๕๕,๘๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่น   
   เพื่อทําความสะอาดถนน  ตรอก   
   ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗๗,๗๑๑,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย   
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย   
   บนถนนสายหลักและสายรอง ๒๒,๒๖๖,๕๐๐ บาท 
  ๔. งานกําจัดมูลฝอย ๓๖๘,๘๔๒,๓๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย   
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสุขลักษณะ   
   โดยอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก   
   (WRAPPING) ๓๓๕,๙๑๓,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย   
   จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง   
   เขตบางเขนและนําไปทําลายโดย   
   วิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ   
   (แบบใหม่)  ระยะที่  ๒ ๒๒๕,๔๒๕,๒๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดซ้ือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ   
   ขนาดไม่ต่ํากว่า  ๑๐  ตัน/เตา   
   จํานวน  ๒  เตา  พร้อมติดตั้ง   
   เครื่องจักรและอุปกรณ์   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๖๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน   
   พร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย   
   ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   
   ระยะที่  ๒ ๘๗,๙๙๐,๓๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย   
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ   
   อย่างถูกสุขลักษณะ  (แบบใหม่)   
   ระยะที่  ๓ ๑๘๐,๗๗๔,๘๐๐ บาท 
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  ๑๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม   
   การกําจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา   
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐  ตันต่อวัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจัดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์กําจัด   
   มูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนส่ิงก่อสร้าง   
   และนํากลับมาใช้ประโยชน์  ขนาดรับมูลฝอย   
   ก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  ตันต่อวัน   
   ที่ศนูย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑๕๔,๖๗๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจัดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์   
   กําจัดมูลฝอยพร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า   
   ๖๐๐  ตันต่อวัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๒๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ   
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   
   หนองแขมและสายไหม ๓๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย   
   โดยระบบเตาเผามูลฝอย 
   ขนาด  ๓๐๐  ตันต่อวัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๘,๓๒๐,๘๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ   
   ขนาดไม่ต่ํากว่า  ๑๐  ตันต่อเตา 
   จํานวน  ๒  เตา  พร้อมติดตั้งเครื่องจักร   
   และอุปกรณ์ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเก่า   
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
   และนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบ   
   อย่างถูกสุขลักษณะ  (พื้นที่  ๒) ๑๙,๘๑๔,๔๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย   
   พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์   
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๗๐๐  ตันต่อวัน ๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๘. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร   
   และอุปกรณ์กําจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า   
   ๖๐๐  ตันต่อวัน  ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุง   
   โรงบําบัดน้ําเสีย  ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการจัดหารถขุดล้อยาง   
   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๖๐  แรงม้า 
   พร้อมอุปกรณ์ ๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการจัดหารถฉีดล้างน้ําร้อน - น้ําเย็น   
   แรงดันสูง  ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  บาร์   
   ขนาดรถบรรทุกไม่น้อยกว่า  ๑๐  ล้อ 
   พร้อมอุปกรณ์ ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย   
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนําไปทําลาย   
   โดยวธิีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. งานจัดการขยะของเสียอันตราย 
   และส่ิงปฏิกูล ๕๑๖,๙๘๖,๖๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓ ๓๕,๒๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒ ๑๔,๙๘๗,๗๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย   
   แบบกระบะเทท้าย  ขนาด  ๖  ตัน ๓๒,๖๖๕,๕๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม   
   โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม 
   ระยะที่  ๔ ๑๔,๘๗๘,๑๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยบริเวณ   
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม   
   โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช ๑๐,๖๐๙,๔๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๕ ๖๘,๑๕๐,๕๐๐ บาท 
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  ๓๑. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๖ ๕๒,๕๖๕,๗๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๓ ๓๒,๓๒๗,๘๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ   
   รองรับมูลฝอยขนาด  ๘  ลบ.ม.   
   ระยะที่  ๒ ๒๙,๘๑๗,๓๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลย ี   
   สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
   ด้านส่ิงแวดล้อม ๑๓๗,๖๐๘,๕๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการจัดหารถย่อยก่ิงไม้ ๑๕๖,๓๗๐,๕๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการจัดหารถกระเช้าตัดแต่งก่ิงไม้ ๑๗๖,๘๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการจัดหารถตักหน้าขุดหลัง   
   และรถเทรลเลอร์ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘. โครงการจัดหาเรือขุด ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๙. โครงการจัดหาเรือเก็บขนขยะและวัชพืช   
   เครื่องยนต์ติดท้ายดีเซลขนาด 
   ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  แรงม้า   
   พร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ ๑๔๖,๒๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๔๐. โครงการจัดหาเรือขนถ่ายและลําเลียงวัชพืช   
   พร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ประกอบ ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๑. โครงการจัดหารถสุขาเคล่ือนที่ 
   สําเร็จรูป  (บัส)  แบบพิเศษ   
   พร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย ๑๓๗,๑๖๔,๕๐๐ บาท 
  ๔๒. โครงการจัดหารถสูบส่ิงปฏิกูล 
   ขนาด  ๒  ลบ.ม.  และขนาด  ๕  ลบ.ม.   
   พร้อมอุปกรณ์ทํางานด้วย   
   ระบบไฮโดรลิคและระบบไฟฟ้า ๓๖๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท 
  ๔๓. โครงการจัดหารถสูบส่ิงปฏิกูล 
   ขนาด  ๓  ลบ.ม.  พร้อมอุปกรณ์ทํางาน   
   ด้วยระบบไฮโดรลิค   
   และระบบไฟฟ้า ๑๒๑,๒๘๔,๐๐๐ บาท 
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  ๔๔. โครงการจัดหารถบรรทุกส่ิงปฏิกูล   
   ขนาด  ๑๒  ลบ.ม. ๒๙๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๔๕. โครงการจัดหารถสุขาเคล่ือนที่ 
   สําเร็จรูป  (บัส)  พร้อมระบบ   
   บําบัดน้ําเสียติดตั้งระบบกันสะเทือน   
   และเครื่องย่อยส่ิงปฏิกูล ๓๑๔,๔๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๔๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย   
   และวัชพืชทางน้ํา ๓๖,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๗. โครงการจัดหาเครื่องสับก่ิงไม้ชนิดเคล่ือนที่   
   พร้อมอุปกรณ์ ๖๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท 
  ๔๘. โครงการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลปนเป้ือนไขมัน   
   จากบ้านเรือนและสถานประกอบการ   
   ระยะที่  ๓ ๑๐๔,๐๐๔,๐๐๐ บาท 
  ๔๙. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย   
   พื้นที่ฝ่ังสายไหม ๑๓๗,๘๕๗,๙๐๐ บาท 
  ๕๐. โครงการจัดหารถตักล้อยางชนิดบังคับเล้ียว   
   ๔  ล้อ  ขนาดกําลังขับเคล่ือน 
   ไม่น้อยกว่า  ๗๕  แรงม้า   
   พร้อมอุปกรณ์ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕๑. โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก   
   พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบ 
   อัดมูลฝอยในตัว ๒๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕๒. โครงการจัดหารถโฟล์คลิฟท์ขนาดกําลังยก   
   ไม่น้อยกว่า  ๓.๕  ตัน  ขนาดเครื่องยนต ์   
   ไม่น้อยกว่า  ๖๕  แรงม้าพร้อมไฟส่องสว่าง 
   และอุปกรณ์ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๕๓. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๗ ๑๖๓,๖๔๘,๐๐๐ บาท 
  ๕๔. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย   
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย   
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๐๓,๖๓๒,๗๐๐ บาท 
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  ๕๕. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย   
   แบบกระบะเทท้าย  ขนาด  ๖  ตัน 
   ระยะที่  ๒ ๘๔,๗๖๔,๖๐๐ บาท 
  ๕๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม   
   โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๔๑,๐๓๐,๓๐๐ บาท 
  ๕๗. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม   
   โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๔๑,๐๓๐,๓๐๐ บาท 
  ๕๘. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต ์   
   บริเวณฝ่ายขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช ๘,๒๕๒,๐๐๐ บาท 
  ๕๙. โครงการจัดหาถังรองรับมูลฝอย   
   แบบพลาสติก  ขนาดความจุ 
   ไม่น้อยกว่า  ๒๔๐  ลิตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖๐. โครงการจัดหารถทําความสะอาดถนน   
   และรถบรรทุกรถทําความสะอาดถนน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการน้ําดื่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑,๒๑๕,๖๐๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารสวนสาธารณะ ๘๖๒,๕๑๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ๕๗,๖๑๒,๑๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์   
   ระยะที่  ๒ ๓๑,๔๓๘,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ   
   ใต้ทางแยกต่างระดับวัชรพล ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์   
   ระยะที่  ๓ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์   
   ระยะที่  ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดหาเครื่องย่อยก่ิงไม้สด   
   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๑๕๐  มม.    
   พร้อมระบบยกเทก่ิงไม้อัตโนมัติและอุปกรณ์   
   พร้อมติดตั้ง ๗๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๘. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ   
   ลําบึงพระยา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ   
   บริเวณซอยเพชรเกษม  ๖๙  (บางบอน  ๓) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ   
   ภายในสถานีพัฒนาทีด่ินกรุงเทพมหานคร   
   (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจ้างที่ปรึกษา  ศึกษาออกแบบ   
   ระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยวิธีธรรมชาต ิ   
   ใต้พื้นที่สวนสาธารณะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําในสระ   
   โดยวธิีธรรมชาต ิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการจัดหารถขุดย้ายต้นไม้   
   ขนาดความโตสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  มม.    
   (๑๒  นิ้ว)  พร้อมอุปกรณ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจัดหารถบํารุงรักษา 
   สวนสาธารณะอเนกประสงค์   
   ชนิดสายพานยาง  ขนาดกําลัง   
   ไม่น้อยกว่า  ๓๐  แรงม้า   
   พร้อมอุปกรณ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   รูปแบบสวนแนวตั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ๕๓,๓๘๗,๙๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดคณุภาพอากาศ   
   ติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคล่ือนที่ ๗๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว รวม ๑,๖๑๕,๐๘๑,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑,๖๑๕,๐๘๑,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๕๓,๔๖๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๕๓,๔๖๓,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม ๘๖๐,๓๑๓,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานห้องสมุดประชาชน ๒๖๑,๓๑๕,๒๓๐ บาท 
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  ๒. โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุด   
   เพื่อการเรียนรู้  ๖  แห่ง ๔๑,๑๙๙,๐๗๐ บาท 
  ๓. งานศูนย์เยาวชน ๒๒๘,๐๕๘,๕๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนคลองสามวา ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการบริหารจัดการนันทนาการ   
   การศึกษา  แลกเปล่ียน  เรียนรู้   
   การบริหารจัดการศูนย์เยาวชนมิติใหม่   
   (ศูนย์เยาวชนดอนเมือง) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานนันทนาการ ๖,๗๗๗,๙๐๐ บาท 
  ๗. งานนโยบายและแผนงาน ๗,๖๘๒,๘๐๐ บาท 
  ๘. งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร   
   (ไทย - ญี่ปุ่น) ๘๒,๖๘๖,๑๐๐ บาท 
  ๙. งานการสังคีต ๔๕,๓๖๐,๙๐๐ บาท 
  ๑๐. งานวัฒนธรรม ๑๔๕,๒๓๒,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานการท่องเที่ยว ๑๘๙,๖๔๖,๔๐๐ บาท 
  งานการท่องเที่ยว ๑๘๙,๖๔๖,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา ๕๑๑,๖๕๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานการกีฬา ๔๖๓,๐๐๒,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการตกแต่งภายในและ   
   จัดสร้างชุดนทิรรศการพระราชประวัต ิ   
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๑,๔๙๕,๘๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงกายภาพศูนย์กีฬาบางบอน   
   ระยะที่  ๒ ๔๗,๐๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรต ิ   
   ๘๔  พรรษา  (โรงเรียนกีฬา  ดนตรี 
   และการแสดง) ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม รวม ๖๓๔,๘๓๑,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๖๓๔,๘๓๑,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๗,๐๓๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๒๗,๐๓๗,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม ๒๒๔,๖๖๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ๑๙๐,๐๕๘,๔๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง   
   (บ้านมิตรไมตรี) ๓๔,๖๐๕,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๖๔,๕๑๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน ๑๒๓,๕๓๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานนโยบายและแผนงาน ๔๐,๙๗๙,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานส่งเสริมอาชีพ ๒๑๘,๖๑๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานส่งเสริมอาชีพ ๘๐,๖๖๔,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๑๖,๖๙๙,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานการศึกษาอาชีพ ๑๒๑,๒๕๒,๕๐๐ บาท 

(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร รวม ๓๗๙,๒๒๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๗๙,๒๒๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๓๔๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๖๐๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๗๓๘,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๖๑๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๑๒,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๗๐,๕๒๕,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๗๐,๕๒๕,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๖๐,๕๕๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๖๐,๕๕๘,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๙,๔๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๙,๔๗๗,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๖๓๔,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๖๓๔,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๓๐,๒๐๓,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๐,๒๐๓,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๗,๔๘๗,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๗,๔๘๗,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๙๑๒,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๙๑๒,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๔,๔๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๔,๔๗๗,๓๐๐ บาท 
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(๒๒) สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวม ๒๕๐,๖๘๐,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๕๐,๖๘๐,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๓,๒๗๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๗,๕๒๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๗๔๙,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๕,๓๙๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๒,๐๑๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๓๘๕,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๙,๑๒๔,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๙,๑๒๔,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๓,๓๓๑,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๓,๓๓๑,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๘,๐๑๙,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๘,๐๑๙,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๗๑๒,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๗๑๒,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๑,๕๒๖,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๑,๕๒๖,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๕,๕๒๑,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๕,๕๒๑,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๑๕๕,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๐,๑๕๕,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๙,๖๑๖,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๙,๖๑๖,๗๐๐ บาท 

(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ ์ รวม ๒๑๗,๑๑๕,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๑๗,๑๑๕,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๓,๖๓๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๘,๗๖๘,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๘๖๖,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๖,๒๐๑,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๒,๕๓๓,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๖๖๗,๗๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๗,๔๓๓,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๗,๔๓๓,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๙๗๑,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๙๗๑,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๓,๗๒๕,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๗๒๕,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๗๖๒,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๗๖๒,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๕,๐๖๐,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๕,๐๖๐,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๕,๗๗๘,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๕,๗๗๘,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๙,๗๕๔,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๙,๗๕๔,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๒,๗๙๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๒,๗๙๔,๗๐๐ บาท 

(๒๔) สํานักงานเขตบางรัก รวม ๒๔๒,๐๐๗,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๔๒,๐๐๗,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๒๕๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๙,๔๘๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเขตบางรัก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๕,๗๗๗,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๒,๙๗๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๙๔๘,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๗,๐๓๐,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๗,๑๖๗,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๗,๑๖๗,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๓๔๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๓๔๓,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๕,๘๙๒,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๕,๘๙๒,๐๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๓๗๖,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๓๗๖,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๘,๕๗๒,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๘,๕๗๒,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๖,๒๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๖,๒๗๗,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๙๒๙,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๙๒๙,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๕,๒๑๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๕,๒๑๒,๒๐๐ บาท 

(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน รวม ๓๒๖,๗๘๓,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๒๖,๗๘๓,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๗๐๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๗๕๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๙๕๒,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๖,๗๐๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๒,๖๖๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๓๘,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๔,๑๗๕,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๔,๑๗๕,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๑,๕๑๒,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๕๑๒,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๘,๐๒๗,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๘,๐๒๗,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๑๙๘,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๑๙๘,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๒,๕๒๒,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๒,๕๒๒,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๕,๑๔๒,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๕,๑๔๒,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๗๙๘,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๗๙๘,๕๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๓,๙๙๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๓,๙๙๔,๘๐๐ บาท 

(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา รวม ๓๑๙,๒๒๔,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๙,๒๒๔,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๑๐๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๓,๑๔๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๙๖๘,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๔,๑๙๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๔๘๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๐๘,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๓,๘๗๒,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๓,๘๗๒,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๖๙๓,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๖๙๓,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๑,๖๔๗,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑,๖๔๗,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๑,๙๓๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๐๖๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)  คลองวัดปริวาส   
   จากซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๗   
   ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ ๑๔,๘๗๘,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๕,๐๕๑,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๐๕๑,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๙,๑๕๕,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๙,๑๕๕,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๔๓๕,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๔๓๕,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๘,๑๒๑,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๘,๑๒๑,๑๐๐ บาท 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต รวม ๓๗๔,๗๔๓,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๗๔,๗๔๓,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๔๔๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๘๒๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๖๒๓,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๒,๙๐๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๘๔๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๐๕๙,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๔๙,๖๙๗,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๔๙,๖๙๗,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๓,๑๔๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๓,๑๔๘,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๙,๓๒๒,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๙,๓๒๒,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๖๙๓,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๖๙๓,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๖๕๖,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๖๕๖,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๗,๕๗๙,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๗,๕๗๙,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๘๕๓,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๘๕๓,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๐,๔๓๕,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๐,๔๓๕,๙๐๐ บาท 

(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท รวม ๓๐๕,๖๔๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๐๕,๖๔๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๓๐๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๐๒๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๒๘๑,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๔๘๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๘๒๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๖๖,๑๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๙,๙๗๙,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๙,๙๗๙,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๑๑๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๑๑๕,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๕,๐๖๘,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๕,๐๖๘,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๒๕๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๒๕๘,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๑,๒๘๙,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๒๘๙,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๒,๒๑๒,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๒,๒๑๒,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๔๔๔,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๔๔,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๘,๔๘๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๘,๔๘๖,๕๐๐ บาท 

(๒๙) สํานักงานเขตห้วยขวาง รวม ๓๒๓,๕๒๔,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๒๓,๕๒๔,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๗๘๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๔๔๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๓๓๗,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๐๓๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๒,๙๙๒,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๘,๘๗๙,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๘,๘๗๙,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๗๔๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๗๔๐,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๙,๖๗๔,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๙,๖๗๔,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๕๐๐,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๕๐๐,๑๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๑,๖๖๓,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๖๖๓,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๖,๙๖๒,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๖,๙๖๒,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๒๐๖,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๒๐๖,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๔,๐๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๔,๐๗๗,๙๐๐ บาท 

(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง รวม ๒๘๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๘๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๙๙๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๔๖๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๕๓๑,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๖๖๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๐๗๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๙๖,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๘,๙๑๑,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๘,๙๑๑,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๐๑๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๐๑๓,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๐,๑๘๖,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๐,๑๘๖,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๒๙๗,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๒๙๗,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๘๔๙,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๘๔๙,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๒,๓๕๔,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๒,๓๕๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๙๖๓,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๙๖๓,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๐,๘๑๓,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๐,๘๑๓,๕๐๐ บาท 
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(๓๑) สํานักงานเขตบางกะปิ รวม ๔๕๔,๙๘๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๕๔,๙๘๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๒๐๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๐,๔๔๔,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๘,๗๖๑,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๖,๐๒๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๑๑๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๙๑๓,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๔๕,๕๙๘,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๔๕,๕๙๘,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๙๔๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๙๔๔,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๗,๖๕๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๒,๙๑๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา   
   ซอยรามคําแหง  ๖๘  จากคลองบ้านม้า  ๑   
   ถึงป้อมยามหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ๑๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงซอยกิตตินิเวศน์  ๒๓   
   จากซอยกิตตินิเวศน์ถึงสุดระยะที่กําหนด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๖๒๒,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๖๒๒,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๕,๒๑๐,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๕,๒๑๐,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๕,๙๙๔,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๕,๙๙๔,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๓๖๑,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๓๖๑,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๖,๓๖๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๖,๓๖๗,๑๐๐ บาท 

(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน รวม ๔๑๕,๔๑๙,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๑๕,๔๑๙,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๔,๐๔๔,๙๐๐ บาท 
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  ๑. งานปกครอง ๒๖,๕๒๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๕๒๔,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๓๗๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๕๑๙,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๘๕๑,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๙,๐๘๙,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๙,๐๘๙,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๘๘๑,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๘๘๑,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๖๔,๐๘๗,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๘,๗๔๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านอนันต์สุขสันต ์   
   สายหลัก  รุ่น  ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ ๕,๓๔๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๒๘๗,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๒๘๗,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๙,๓๙๑,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๓๙๑,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๐,๘๘๘,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๐,๘๘๘,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๖,๑๒๒,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๖,๑๒๒,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๓,๒๕๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๓,๒๕๕,๓๐๐ บาท 

(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี รวม ๔๕๔,๙๑๗,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๕๔,๙๑๗,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๑,๐๐๕,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๔,๓๒๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๖๘๓,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๒๙๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๓๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๘๖,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๗,๒๕๙,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๗,๒๕๙,๕๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๑๒๗,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๑๒๗,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๙,๗๒๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๘,๐๘๓,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านฉัตรหลวง   
   จากถนนราษฎร์อุทิศถึง 
   ระยะที่กําหนดแขวงมีนบุร ี ๑๑,๖๔๐,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๘,๖๕๗,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๘,๖๕๗,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๔,๙๕๒,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๙๕๒,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๙๗,๔๑๖,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๙๗,๔๑๖,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๙,๗๐๙,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๙,๗๐๙,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๒,๗๖๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๒,๗๖๖,๘๐๐ บาท 

(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง รวม ๕๔๕,๓๙๙,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๔๕,๓๙๙,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๕,๙๙๓,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๐,๓๑๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๗๗,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๒,๖๓๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๖,๕๔๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๐๘๗,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๓,๕๗๐,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๓,๕๗๐,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๗๖๔,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๗๖๔,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๖,๒๒๐,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๖,๒๒๐,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๙,๙๔๐,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๙,๙๔๐,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๓๘,๘๐๑,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๘,๘๐๑,๗๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๔,๓๘๗,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๔,๓๘๗,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๖๒๓,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๐,๖๒๓,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๓๗,๔๖๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๓๗,๔๖๑,๓๐๐ บาท 

(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก รวม ๔๗๔,๕๘๗,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๗๔,๕๘๗,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๗๕๓,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๓๒๓,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๔๓๐,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๓,๕๑๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๔๖๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๐๔๑,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๐,๖๗๔,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๐,๖๗๔,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๓๖๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๓๖๖,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๒,๓๓๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๐,๓๖๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารเพิ่มเติม   
   หลังที่  ๒  ศูนย์ฝึกอบรม 
   สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๔๔๕,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๔๔๕,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๗,๗๘๗,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๗,๗๘๗,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๗๓,๘๔๑,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๗๓,๘๔๑,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๙๓๗,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๙๓๗,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๕๒,๙๓๕,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๕๒,๙๓๕,๘๐๐ บาท 
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(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี รวม ๓๙๕,๑๑๙,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๙๕,๑๑๙,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๓,๙๒๐,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๖,๔๘๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเขตธนบุรี   
   พร้อมศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร   
   (Bangkok  Service  Center) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๖,๔๓๓,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๖,๕๖๑,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๙๙๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๖๗,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๔๐,๐๖๐,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๔๐,๐๖๐,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๑๐๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๑๐๘,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๑,๘๖๑,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑,๘๖๑,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๗,๑๕๓,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๗,๑๕๓,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๓๑๘,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๓๑๘,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๖,๕๖๐,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๖,๕๖๐,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๙,๒๙๒,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๙,๒๙๒,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๒,๒๘๑,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๒,๒๘๑,๕๐๐ บาท 

(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน รวม ๓๑๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๗,๘๓๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๒,๐๐๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๘๒๙,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๑๙๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๓๑๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๘๗๖,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๒,๗๔๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๒,๗๔๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๗๓๕,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๗๓๕,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๒,๔๗๙,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๒,๔๗๙,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๐๐๕,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๐๐๕,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๖,๑๓๑,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๖,๑๓๑,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๓๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๓๑๘,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๗,๐๘๙,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๗,๐๘๙,๔๐๐ บาท 

(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ รวม ๒๖๖,๘๘๔,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๖๖,๘๘๔,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๘,๒๖๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๑,๘๗๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๓๙๔,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๓๖๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๕๑๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๘๔๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๐,๙๕๗,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๐,๙๕๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๐๒๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๐๒๓,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๔,๑๒๔,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๔,๑๒๔,๗๐๐ บาท 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๐๑๗,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๐๑๗,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๐,๘๓๑,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๘๓๑,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๑๔๖,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๑๔๖,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๔๑๔,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๐,๔๑๔,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๒,๗๓๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๒,๗๓๖,๘๐๐ บาท 

(๓๙) สํานักงานเขตบางกอกน้อย รวม ๔๒๐,๔๐๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๒๐,๔๐๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๕๖,๐๙๙,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๙,๖๕๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคาร   
   สํานักงานเขตบางกอกน้อย ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๖,๔๔๑,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๕,๓๒๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๘๐๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๑๘,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๓,๔๘๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๓,๔๘๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๘๕๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๘๕๙,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๕,๓๓๑,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๕,๓๓๑,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๗,๘๖๘,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๕๕๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)  คลองวัดไชยทิศ   
   (ช่วงที่  ๒)  จากเข่ือน  ค.ส.ล.  เดิม   
   ถึงจุดที่กําหนดให้ ๑๗,๓๑๖,๐๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๐,๐๔๒,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๐๔๒,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๖๓,๒๑๔,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๖๓,๒๑๔,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๕๘๘,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๕๘๘,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๐,๕๘๔,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๐,๕๘๔,๕๐๐ บาท 

(๔๐) สํานักงานเขตตล่ิงชัน รวม ๓๓๘,๑๑๕,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๓๘,๑๑๕,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๐๓๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๖๓๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๔๐๐,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๔,๒๗๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๕๐๔,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๖๘,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๑,๗๓๘,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๑,๗๓๘,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๙๑๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๙๑๘,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๗,๔๔๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๒๗,๑๐๓,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส   
   แขวงบางระมาด ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนสวนผัก   
   จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษก ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงถนนพัฒนา  แขวงบางพรม ๘,๗๔๔,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๙๑๘,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๙๑๘,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๑,๙๓๐,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๙๓๐,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๐,๗๗๓,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๐,๗๗๓,๑๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๒๒๔,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๒๒๔,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๒,๘๕๘,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๒,๘๕๘,๕๐๐ บาท 

(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ รวม ๓๗๓,๓๖๐,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๗๓,๓๖๐,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๖,๔๘๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๘,๖๔๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๘๓๗,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๗๗๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๗๙๐,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๘๓,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๖,๑๗๙,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๖,๑๗๙,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๔๙๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๔๙๗,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๐,๐๒๕,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๐,๐๒๕,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๐๘๘,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๐๘๘,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๒๔๐,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๒๔๐,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๔,๘๔๖,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๔,๘๔๖,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๙,๔๗๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๘๗,๖๐๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น   
   โรงเรียนวดัทองศาลางาม ๑,๘๗๒,๘๐๐ บาท 
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(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม รวม ๔๑๖,๐๗๙,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๑๖,๐๗๙,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๙,๔๙๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๒,๙๖๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๕๓๐,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๖,๑๙๗,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๓๘๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๑๔,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๒,๒๗๙,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๒,๒๗๙,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๒๑๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๒๑๕,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๙,๒๔๖,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๒,๘๖๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนพทุธมณฑลสาย  ๓   
   ซอย  ๗  จากถนนพุทธมณฑลสาย  ๓   
   ถึงโรงเรียนคลองบางแวก ๖,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๗๓๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๕,๖๓๘,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๕,๖๓๘,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๗๐,๖๙๕,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๗๐,๖๙๕,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๘,๖๓๓,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๘,๖๓๓,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๕,๙๔๑,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๕,๙๔๑,๑๐๐ บาท 

(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน รวม ๕๘๒,๗๒๒,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๘๒,๗๒๒,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๓๒๐,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๓๐๐,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๐๒๐,๒๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๖,๙๐๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๒,๒๐๓,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๐๑,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๙,๘๖๒,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๙,๘๖๒,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๔๗๒,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๔๗๒,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๒๙,๔๖๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๘๙,๑๐๓,๖๔๘ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยเทียนทะเล  ๗   
   จากคลองสนามชัยถึง 
   คลองราชมนตรีแขวงแสมดํา ๑๗,๗๗๔,๘๖๓ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนพระรามที่  ๒   
   ซอย  ๖๙  จากที่ปรับปรุงไว้แล้วถึงจุดที่กําหนดให้   
   แขวงแสมดํา ๑๖,๑๕๔,๒๘๙ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ  ๒๕   
   จากถนนอนามัยงามเจริญ   
   ถึงสะพานนาค - จรูญ   
   แขวงท่าข้าม ๖,๔๓๒,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๐๔๕,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๐๔๕,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๑,๓๙๕,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๓๙๕,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๖๒,๔๔๙,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๖๒,๔๔๙,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๗๓๙,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๐,๗๓๙,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๔๐,๐๖๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๔๐,๐๖๗,๐๐๐ บาท 

(๔๔) สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ รวม ๒๙๕,๔๗๑,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๙๕,๔๗๑,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๕,๓๗๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๙,๘๓๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๕๔๐,๓๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๑๑๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๓๖๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๕๗,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๐,๕๘๒,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๐,๕๘๒,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๕๖๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๕๖๙,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๔,๕๕๔,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๔,๕๕๔,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๓,๗๕๗,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๓,๗๕๗,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๙๑๑,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๙๑๑,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๒,๙๐๖,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๒,๙๐๖,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๐๔๖,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๔๖,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๒,๖๔๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๒,๖๔๔,๑๐๐ บาท 

(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง รวม ๔๔๓,๙๑๓,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๔๓,๙๑๓,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๙๔๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๒๖๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๘,๖๘๘,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๒๖๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๓๗๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๘๙,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๘,๔๔๕,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๘,๔๔๕,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๘๘๐,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๘๘๐,๕๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา ๗๐,๑๒๓,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗๐,๑๒๓,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๗๓๕,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๗๓๕,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๓,๖๑๕,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๖๑๕,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๙,๓๘๒,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๙,๓๘๒,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๓๖๒,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๓๖๒,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๗,๑๕๒,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๗,๑๕๒,๓๐๐ บาท 

(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร รวม ๕๗๐,๘๕๗,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๗๐,๘๕๗,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๗,๗๔๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๙,๓๙๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๘,๓๕๐,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๕,๗๔๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๙๖๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๗๘๕,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๒๑๔,๗๓๙,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๒๑๔,๗๓๙,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๖๘๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๖๘๔,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๖๕,๙๗๕,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๖๕,๙๗๕,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๗๙๔,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๗๙๔,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๖,๔๐๐,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๖,๔๐๐,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๙,๕๘๒,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๙,๕๘๒,๔๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๖,๐๙๕,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๖,๐๙๕,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๙,๐๙๑,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๙,๐๙๑,๖๐๐ บาท 

(๔๗) สํานักงานเขตลาดพร้าว รวม ๓๘๓,๐๙๒,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๘๓,๐๙๒,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๕๖๗,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๔,๒๖๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๒๙๙,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๘,๓๕๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๒,๗๘๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๗๑,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๕,๐๐๗,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๕,๐๐๗,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๖๔๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๖๔๔,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๕,๗๒๒,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๕,๗๒๒,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๓,๐๒๙,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๓,๐๒๙,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๐,๐๐๕,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๐๐๕,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๕,๗๒๓,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๕,๗๒๓,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๘๗๓,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๐,๘๗๓,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๐,๑๖๖,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๐,๑๖๖,๒๐๐ บาท 

(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุ่ม รวม ๔๐๓,๗๙๖,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๐๓,๗๙๖,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๒,๓๐๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๕,๕๔๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๗๖๘,๗๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๘,๖๑๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๔,๘๗๗,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๔๒,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๔,๐๙๘,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๔,๐๙๘,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๙๕๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๙๕๘,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๖,๔๖๘,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๖,๔๖๘,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕๗,๐๓๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๔๘๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   ดาดท้องคลองลํารางหนองยายจีน   
   จากถนนประเสริฐมนูกิจ   
   ถึงโรงเรียนเบญจมินทร ์ ๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   ดาดท้องคลอง  คลองหลวงวิจิตร   
   จากคลองชวดด้วน   
   ถึงคลองลําชะล่า ๑๔,๙๘๖,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   ดาดท้องคลอง  คลองชวดด้วน   
   จากถนนรามอินทรา   
   ถึงคลองบางขวด ๑๕,๓๓๖,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   ดาดท้องคลองลํารางทางกระบือ   
   ตอน  ๑,  ๒  จากคลองชวดด้วน   
   ถึงคลองบางขวด ๘,๒๖๔,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๔,๐๐๗,๔๐๐ บาท 
   งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๐๐๗,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๕,๒๒๓,๖๐๐ บาท 
   งานพัฒนาชุมชน ๔๕,๒๒๓,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๗,๘๗๗,๐๐๐ บาท 
   งานควบคุมอนามัย ๗,๘๗๗,๐๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๖,๒๐๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๖,๒๐๑,๘๐๐ บาท 

(๔๙) สํานักงานเขตสาทร รวม ๒๗๐,๖๓๙,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๗๐,๖๓๙,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๖๒๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๓๙๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๓,๒๔๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๔๖๓,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๗๘,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๘,๒๗๒,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๘,๒๗๒,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๔๗๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๔๗๗,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๔,๗๕๓,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๔,๗๕๓,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๗๗๗,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๗๗๗,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๓,๔๗๖,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๔๗๖,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๐,๔๖๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๐,๔๖๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๙๔๒,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๐,๙๔๒,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๓,๖๑๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๓,๖๑๐,๔๐๐ บาท 

(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม รวม ๓๑๓,๑๓๗,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๓,๑๓๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๙๔๗,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๙,๒๐๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๗๔๕,๓๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๓,๑๓๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๘,๔๒๙,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๐๕,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๕,๒๕๒,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๕,๒๕๒,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๘๕๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๘๕๘,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๙,๕๓๗,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๙,๕๓๗,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๑๕๑,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๑๕๑,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๓,๐๙๔,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๐๙๔,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๔,๙๒๑,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๔,๙๒๑,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๔๖๐,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๖๐,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๔,๗๗๙,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๔,๗๗๙,๔๐๐ บาท 

(๕๑) สํานักงานเขตบางซ่ือ รวม ๓๓๑,๐๙๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๓๑,๐๙๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๕๑๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๕๖๘,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๙๕๐,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๘๗๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๓๕๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๑๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๒,๘๔๒,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๒,๘๔๒,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๗๙๖,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๗๙๖,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๑,๐๐๖,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๑,๐๐๖,๑๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๐๖๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๐๖๘,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๔,๑๘๘,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๑๘๘,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๘,๕๙๒,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๘,๕๙๒,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๓๕๒,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๓๕๒,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๙,๘๕๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๙,๘๕๖,๙๐๐ บาท 

(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี รวม ๓๓๘,๖๒๘,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๓๘,๖๒๘,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๑,๐๔๕,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๓,๘๓๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๒๑๓,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๓,๓๓๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๗,๗๒๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๖๐๖,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๔,๐๕๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๔,๐๕๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๖๓๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๖๓๙,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๔,๕๒๔,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๔,๕๒๔,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๒๑๑,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๒๑๑,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๖,๓๔๗,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๖,๓๔๗,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๖,๒๗๑,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๖,๒๗๑,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๒๖๒,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๒๖๒,๑๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๒,๙๔๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๒,๙๔๓,๒๐๐ บาท 

(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย รวม ๓๖๗,๓๘๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๖๗,๓๘๑,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๕๗๗,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๐,๑๑๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๔๖๐,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๔๐๔,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๕๔๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๖๒,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๕๑,๙๐๓,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๕๑,๙๐๓,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๖๖๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๖๖๓,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๕,๕๘๙,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๕,๕๘๙,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๓๑๗,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๓๑๗,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๒,๒๙๕,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๒๙๕,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๖๕,๒๙๕,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๖๕,๒๙๕,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๓๒๗,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๓๒๗,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๗,๐๐๖,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๗,๐๐๖,๔๐๐ บาท 

(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ รวม ๔๔๘,๓๕๑,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๔๘,๓๕๑,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๐๗๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๐,๖๖๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๔๑๒,๒๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๕,๒๔๑,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๕๐๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๓๔,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๗,๑๘๗,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๗,๑๘๗,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๙๒๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๙๒๗,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๗๑,๐๓๒,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗๑,๐๓๒,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๒๑๗,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๒๑๗,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๔,๕๙๖,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๕๙๖,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๐,๓๒๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๐,๓๒๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๑,๙๕๓,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๑,๙๕๓,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๐,๗๙๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๐,๗๙๖,๘๐๐ บาท 

(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด รวม ๒๙๒,๐๑๐,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๙๒,๐๑๐,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๕๘๖,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๑๓๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๔๕๐,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๒๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๐๙๗,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๑๔,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๕,๓๖๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๕,๓๖๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๑๖๘,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๑๖๘,๓๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา ๑๔,๐๑๔,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๔,๐๑๔,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๔๓๔,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๖๕๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   (ดาดท้องคลอง)  คลองบางพลู   
   จากถนนจรัญสนิทวงศ ์   
   ถึงจุดที่กําหนดให้ ๓,๗๗๕,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๑,๑๖๑,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๑,๑๖๑,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๗,๐๗๔,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๗,๐๗๔,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๕,๓๑๓,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๓๑๓,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๘,๖๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๘,๖๗๗,๓๐๐ บาท 

(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง รวม ๔๕๐,๒๙๗,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๕๐,๒๙๗,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๑๗๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๙,๘๖๘,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๓๐๙,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๙,๔๑๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๔,๘๗๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๓๘,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๘,๙๐๔,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๘,๙๐๔,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๑,๔๗๖,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๔๗๖,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๘,๒๓๑,๙๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๘,๒๓๑,๙๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๔๓๓,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๔๓๓,๔๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๕,๓๘๖,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๓๘๖,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๗๓,๔๘๔,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๗๓,๔๘๔,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๙๐๓,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๙๐๓,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๙๕,๘๘๘,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๙๕,๘๘๘,๑๐๐ บาท 

(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง รวม ๓๗๕,๓๗๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๗๕,๓๗๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๐๙๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๘๔๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๒๔๙,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๔,๙๗๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๑๘๔,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๓,๘๓๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๓,๘๓๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๑๐๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๑๐๓,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๓,๖๘๘,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๖๘๘,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๔๕๘,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๔๕๘,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๔๔๗,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๔๔๗,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๔,๙๘๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๔,๙๘๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๑,๑๙๓,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๑,๑๙๓,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๑,๕๙๘,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๑,๕๙๘,๔๐๐ บาท 
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(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง รวม ๔๐๖,๕๕๓,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๐๖,๕๕๓,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๑๑๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๘๔๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๖๘,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๘,๙๐๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๔,๗๘๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๑๗,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๘,๓๕๔,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๘,๓๕๔,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๘๑๔,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๘๑๔,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๔,๗๒๘,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๔,๗๒๘,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๓๑๑,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๓๑๑,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๔๕,๑๑๐,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๔๕,๑๑๐,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๓,๕๗๗,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๓,๕๗๗,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๗,๐๑๒,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๗,๐๑๒,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๑,๖๒๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๑,๖๒๖,๓๐๐ บาท 

(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา รวม ๓๓๐,๑๔๗,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๓๐,๑๔๗,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๒,๖๘๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๗,๔๑๙,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๖๒,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๓,๙๗๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๒๘๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๙๘,๗๐๐ บาท 



 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๐,๖๕๗,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๐,๖๕๗,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๖๓๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๖๓๙,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๗,๖๕๐,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๗,๖๕๐,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๑,๓๒๗,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๑,๓๒๗,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๙,๗๕๕,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๙,๗๕๕,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๕,๗๗๖,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๕,๗๗๖,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๗,๐๕๖,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๗,๐๕๖,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๔,๖๒๑,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๔,๖๒๑,๖๐๐ บาท 

(๖๐) สํานักงานเขตบางแค รวม ๔๘๕,๗๖๙,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๘๕,๗๖๙,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๑,๗๙๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๔,๙๒๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๘๗๓,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๘,๑๑๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๓๓๓,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๕,๔๒๖,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๕,๔๒๖,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๑,๗๖๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๑,๗๖๖,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๑,๘๕๕,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๑,๘๕๕,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๘,๗๘๑,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๘,๗๘๑,๖๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๔๒,๕๒๖,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๔๒,๕๒๖,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๑,๔๘๒,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๑,๔๘๒,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๒๒,๖๔๕,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๒๒,๖๔๕,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๑,๓๖๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๑,๓๖๙,๙๐๐ บาท 

(๖๑) สํานักงานเขตหลักส่ี รวม ๓๕๑,๒๔๔,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๕๑,๒๔๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๑๙๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๔,๒๙๑,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๔,๙๐๗,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๖๑๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๙๙๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๒๖,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๓,๙๑๑,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๓,๙๑๑,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๖๓๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๖๓๔,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๕,๑๑๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๖,๗๑๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอย 
   กําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗   
   และแยก  ๗,  แยก  ๕,  แยก  ๒๘  ซ้าย,   
   แยก  ๗ - ๕,แยก  ๗ - ๑๑,   
   แยก  ๗ - ๑๓  และซอยแยกซอยร่วมกิจ   
   กรุงศรีจากต้นซอยถึงสุดซอย ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๗๙๖,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๗๙๖,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๙๒๒,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๙๒๒,๖๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๓,๒๕๗,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๓,๒๕๗,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๖,๒๒๔,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๖,๒๒๔,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๓,๕๗๐,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๓,๕๗๐,๒๐๐ บาท 

(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม รวม ๔๔๔,๗๖๔,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๔๔,๗๖๔,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๐๗๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๑๘๗,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๘๘๔,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๔๐๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๑๑๒,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๙๒,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๖,๓๓๗,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๖,๓๓๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๔๖๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๔๖๓,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๙,๖๔๘,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๙,๖๔๘,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๘๖๑,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๑,๘๖๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   คลองพระยาสุเรนทร ์   
   คลองหกวาและคลองสอง 
   จากถนนสายไหม   
   ถึงสุดระยะที่กําหนด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๔๙๕,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๔๙๕,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๗๔,๓๙๙,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๗๔,๓๙๙,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๖,๐๘๗,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๐๘๗,๗๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๓๒,๙๙๔,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๓๒,๙๙๔,๑๐๐ บาท 

(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว รวม ๒๙๓,๔๘๕,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๙๓,๔๘๕,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๕๕๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๖๒๐,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๖,๗๐๔,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๒,๗๕๖,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๔๘,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๗๖,๖๒๖,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๗๖,๖๒๖,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๙,๘๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๙,๘๗๗,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๓,๙๘๙,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๓,๙๘๙,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๖๑๓,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๖๑๓,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๔,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๒,๔๑๐,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๒,๔๑๐,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๐,๒๐๔,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๐,๒๐๔,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๓,๐๓๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๓,๐๓๘,๙๐๐ บาท 

(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง รวม ๓๑๓,๒๐๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๓,๒๐๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๖๔๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๓๒๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๘๓๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๐๖๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๖๔,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๒,๔๗๕,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๒,๔๗๕,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๐,๒๖๗,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๒๖๗,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๗,๔๔๗,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๗,๔๔๗,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๖๘๔,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๖๘๔,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๑,๕๗๘,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๕๗๘,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๒,๔๐๐,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๒,๔๐๐,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๓,๙๐๐,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๓,๙๐๐,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท 

(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง รวม ๓๔๐,๔๓๗,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๔๐,๔๓๗,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๕๓,๔๒๓,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๙๕๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคาร 
   สํานักงานเขตวังทองหลาง   
   บริเวณซอยรามคําแหง  ๓๙ ๒๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๕,๕๐๗,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๒,๒๑๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๖๒๓,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๙๑,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๒,๖๕๕,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๒,๖๕๕,๕๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๔๘๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๔๘๘,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๗๔,๑๐๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๑,๐๖๗,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว  ๑๑๒   
   และซอยรามคําแหง  ๕๓  จากถนนลาดพร้าว   
   ถึงคลองแสนแสบ ๒๓,๐๓๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๗๔๙,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๗๔๙,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๖,๔๗๒,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๔๗๒,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๘,๐๗๑,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๘,๐๗๑,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๔,๔๒๔,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๒๔,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๓,๘๓๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๓,๘๓๖,๓๐๐ บาท 

(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา รวม ๕๒๒,๗๒๓,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๒๒,๗๒๓,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๑,๘๖๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๖,๑๗๓,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๙๖,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๖,๐๑๘,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๗๘๔,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๒๓๔,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๑,๘๑๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๑,๘๑๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๖๔๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๖๔๔,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๗๓,๗๒๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๗๘,๗๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนไทยรามัญ   
   จากถนนหทัยราษฎร์ถึงทางคู่ขนาน   
   ถนนกาญจนาภิเษก ๙๔,๙๗๓,๙๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๗๗๔,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๗๗๔,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๗,๕๖๓,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๕๖๓,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๑,๕๑๙,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๑,๕๑๙,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๒,๑๒๑,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๒,๑๒๑,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๑๒,๖๗๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑๒,๖๗๙,๓๐๐ บาท 

(๖๗) สํานักงานเขตบางนา รวม ๓๑๔,๔๒๑,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๔,๔๒๑,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๕๔๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๘,๒๔๖,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๒๙๖,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๓,๓๓๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๙,๓๐๔,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๒๙,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๒,๓๗๙,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๒,๓๗๙,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๓๙๑,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๓๙๑,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๓,๕๓๗,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๓,๕๓๗,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๒๘๐,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๒๘๐,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๘,๖๕๑,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๖๕๑,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๕,๕๗๗,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๕,๕๗๗,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๒,๐๙๐,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๒,๐๙๐,๙๐๐ บาท 
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 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๔,๖๓๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๔,๖๓๓,๙๐๐ บาท 

(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา รวม ๓๓๔,๐๔๓,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๓๔,๐๔๓,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๙๖๑,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๘,๔๓๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๕๓๐,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๔๓๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๑๓๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๙๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๗,๔๐๐,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๗,๔๐๐,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๒๔๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๒๔๒,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๙,๕๗๒,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๙,๕๗๒,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๐๓๕,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๐๓๕,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๔,๗๐๗,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๗๐๗,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๖,๓๘๔,๙๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๖,๓๘๔,๙๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๖๕๔,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๖๕๔,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๘,๖๕๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๘,๖๕๔,๔๐๐ บาท 

(๖๙) สํานักงานเขตทุ่งคร ุ รวม ๓๔๐,๒๒๖,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๔๐,๒๒๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๘๗๗,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๐,๕๕๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๓๒๕,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๗๖๗,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๑๒๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๔๕,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๙,๓๓๔,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๙,๓๓๔,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๗๙๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๗๙๒,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๘,๖๗๐,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๘,๖๗๐,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๕๐๙,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๕๐๙,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๑๒,๑๐๕,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๒,๑๐๕,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๙,๒๕๖,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๙,๒๕๖,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๑๑,๑๗๔,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๑๑,๑๗๔,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๘,๗๓๘,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๘,๗๓๘,๕๐๐ บาท 

(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน รวม ๔๐๐,๙๖๔,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๐๐,๙๖๔,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๓,๔๘๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๘,๒๔๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๒๓๕,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๓,๙๙๐,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๑๓๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๘๕๓,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๔,๑๓๑,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๔,๑๓๑,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๒๔๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๒๔๔,๔๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา ๗๖,๔๕๙,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๑,๒๐๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงเส้นทางลัด 
   ถนนบางบอน  ๕  ซอย  ๗   
   จากถนนบางบอน  ๕  ถึงสุดเขต   
   กรุงเทพมหานคร ๓๕,๕๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน  ๘๙   
   บางบอนวิลล์  (ตอนใน) ๙,๖๘๕,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๑,๓๙๗,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๑,๓๙๗,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม ๒๔,๔๕๒,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๔๕๒,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๒๓๘,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๒๓๘,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ๘,๘๙๒,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๘,๘๙๒,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๔,๖๗๖,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๖๙,๒๓๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง   
   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ์ ๑๕,๔๔๖,๐๐๐ บาท 

(๗๑) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 รายจ่ายประจํา ๑,๖๔๑,๕๐๐,๖๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป รวม ๑,๖๔๑,๕๐๐,๖๐๐ บาท 
 ๑. งานมหาวิทยาลัย ๑,๖๓๖,๕๐๐,๖๐๐ บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง   
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร   
  และวชิรพยาบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล   
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร   
  และวชิรพยาบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. โครงการการอนุรักษ์อาคารวชิรานุสรณ ์   
  (ตึกเหลือง)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร   
  และวชิรพยาบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๕. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  ๙  ชั้น   
  และที่จอดรถใต้ดนิวิทยาลัยแพทยศาสตร ์   
  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. โครงการก่อสร้างอาคาร  ๖  ชั้น   
  สําหรับการโภชนาการและหน่วยสนับสนุน   
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร   
  และวชิรพยาบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน  

๕๑๗,๔๗๗,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย  รายจ่ายประจํา  จํานวน  ๒๕๓,๘๑๔,๑๐๐  บาท  และรายจ่าย
พิเศษ  จํานวน  ๒๖๓,๖๖๒,๙๐๐  บาท  จําแนก  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รวม ๓๗๘,๑๗๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑๔๔,๙๒๔,๐๐๐ 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 ๑๓๓,๙๒๔,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล ๑๓๓,๙๒๔,๐๐๐ บาท  
 รายจ่ายพิเศษ ๒๓๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๒๓๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารการธนานุบาล ๒๓๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รวม ๑๓๖,๓๗๒,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑๐๕,๙๕๙,๑๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๑๑,๔๖๕,๙๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ๕๘๕,๙๐๐ บาท 
  ๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๙๔,๔๙๓,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด ๙๔,๔๙๓,๒๐๐ บาท   
 รายจ่ายพิเศษ ๓๐,๔๑๒,๙๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจ่ายทั่วไป ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๘๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๓,๔๑๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด ๓,๔๑๒,๙๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย รวม ๒,๙๓๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒,๙๓๑,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๒,๙๓๑,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย ๒,๙๓๑,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ

และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


