
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

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

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ตั้งเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  

๗๐,๔๒๔,๘๓๘,๐๐๐  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา  จํานวน  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) งบกลาง  รวม ๙,๒๒๗,๖๙๐,๐๓๘ บาท 
 ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป  ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   
    เก่ียวกับน้ําท่วม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 
    กรุงเทพมหานคร ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง ๒,๑๖๗,๖๙๐,๐๓๘ บาท 
 ๓. เงินบําเหน็จลูกจ้าง ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. เงินสํารองสําหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. เงินสํารองสําหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. เงินสํารองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. เงินสํารองสําหรับค่างานส่วนที่เพิ่ม 
  ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดําริ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๑๐. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  กทม. ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภารกิจ 
  และหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล ๓,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  ตรอก  ซอย  
  และสิ่งก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๖. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  การปฏิบัติงานของสํานักงานเขต ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๗. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ 
  ของกรุงเทพมหานคร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๘. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบํานาญของกรุงเทพมหานคร ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม ๙๕,๐๘๓,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๙๕,๐๘๓,๒๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป ๙๕,๐๘๓,๒๐๐ บาท 
 งานบริหารทั่วไป ๙๕,๐๘๓,๒๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม ๖๖,๘๑๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๖๖,๘๑๔,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป ๖๖,๘๑๔,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารทั่วไป ๖๖,๘๑๔,๐๐๐ บาท 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม ๑๓๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑๓๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารงานบุคคล ๑๓๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารงานบุคคล ๑๓๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท 
(๕) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร รวม ๙๔๙,๔๗๖,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๙๔๙,๔๗๖,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๐๑,๒๑๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๒๐๑,๒๑๐,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหาร 
  งานปกครองและทะเบียน ๓๖,๔๕๘,๖๐๐ บาท 
  งานปกครองและทะเบียน ๓๖,๔๕๘,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานบริหารการคลัง ๒๖,๙๔๙,๗๐๐ บาท 
  งานตรวจสอบภายใน ๒๖,๙๔๙,๗๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานบริหารงานบุคคล ๙๒,๐๙๙,๔๐๐ บาท 
  งานการเจ้าหน้าที่ ๙๒,๐๙๙,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๕๙๒,๗๕๗,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาบุคลากร 
    และองค์การ ๑๙๙,๘๔๖,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานกฎหมายและคดี ๓๘,๖๓๑,๑๐๐ บาท 
  ๓. งานประชาสัมพันธ์ ๒๔๒,๑๗๙,๕๐๐ บาท 
  ๔. งานผู้ตรวจราชการ 
    กรุงเทพมหานคร ๖๘,๒๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานการต่างประเทศ ๔๓,๘๑๕,๘๐๐ บาท 
(๖) สํานักการแพทย์ รวม ๒,๘๗๘,๐๖๖,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒,๘๗๘,๐๖๖,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๘๕,๐๗๕,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข ๘๕,๐๗๕,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการด้านการแพทย์ ๒,๗๘๒,๖๒๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลกลาง ๖๓๗,๘๔๗,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลตากสิน ๕๙๕,๑๑๑,๕๐๐ บาท 
  ๓. งานรักษาพยาบาล    
    โรงพยาบาล 
    เจริญกรุงประชารักษ์ ๕๘๑,๘๕๐,๘๐๐ บาท 
  ๔. งานรักษาพยาบาล    
    โรงพยาบาล 
    หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโร  อุทิศ ๑๕๘,๗๑๓,๓๐๐ บาท 
  ๕. งานรักษาพยาบาล    
    โรงพยาบาลลาดกระบัง 
    กรุงเทพมหานคร ๑๒๔,๐๐๐,๖๐๐ บาท 
  ๖. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ ๑๖๖,๙๘๑,๙๐๐ บาท 
  ๗. งานรักษาพยาบาล   
    โรงพยาบาลสิรินธร ๒๘๕,๗๖๐,๑๐๐ บาท 
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  ๘. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
    กรุงเทพมหานคร ๓๑,๔๖๓,๔๐๐ บาท 
  ๙. โครงการศูนย์บริการ 
    การแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  
    เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ   
    ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ๑๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานรักษาพยาบาล    
    โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ ๑๖๕,๒๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานรักษาพยาบาล    
    โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
    บางขุนเทียน ๑๗,๑๑๗,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนา 
  ด้านการแพทย์และอนามัย ๑๐,๓๖๒,๐๐๐ บาท 
  งานวิชาการ ๑๐,๓๖๒,๐๐๐ บาท 
(๗) สํานักอนามัย รวม ๒,๐๕๓,๔๕๑,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒,๐๕๓,๔๕๑,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๑๑๘,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไป 
    ด้านการสาธารณสุข ๗๙,๕๐๙,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการพยาบาล ๓๙,๑๖๐,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕๑,๒๕๔,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ๒๔,๖๙๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานสุขาภิบาลอาหาร ๒๖,๕๕๙,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานอนามัย ๑,๘๘๓,๕๒๖,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานเภสัชกรรม ๑๔๘,๔๘๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทันตสาธารณสุข ๑๔๗,๐๗๖,๗๐๐ บาท 
  ๓. งานป้องกันและบําบัด 
    การติดยาเสพติด ๕๑,๙๓๕,๙๐๐ บาท 
  ๔. งานจัดบริการสาธารณสุข ๑,๑๐๓,๘๖๔,๖๐๐ บาท 
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  ๕. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์ 
    ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๓๕   
    หัวหมาก ๑,๙๐๒,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานชันสูตรสาธารณสุข ๔๘,๒๑๔,๒๐๐ บาท 
  ๗. งานพัฒนาระบบสาธารณสุข ๔๔,๑๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๘. งานสร้างเสริมสุขภาพ ๑๐๘,๐๐๙,๔๐๐ บาท 
  ๙. งานควบคุมโรคติดต่อ ๗๗,๖๙๘,๗๐๐ บาท 
  ๑๐. งานสัตวแพทย์สาธารณสุข ๑๐๔,๙๕๓,๘๐๐ บาท 
  ๑๑. งานควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค  
    และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพนัธ์ ๔๗,๒๑๘,๘๐๐ บาท 
(๘) สํานักการศึกษา รวม ๑,๙๖๐,๘๘๒,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑,๙๖๐,๘๘๒,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๖๕๒,๑๐๙,๓๘๘ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไป 
    ด้านการศึกษา ๑๘๕,๐๕๕,๔๗๘ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๘  ชั้น    
    โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์    
    สํานักงานเขตบางซื่อ ๒๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
    และอาคารประกอบพร้อมปรับปรุง 
    อาคารเรียนเดิม    
    โรงเรียนวัดดวงแข   
    สํานักงานเขตปทุมวัน ๓๖,๕๒๖,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
    และอาคารประกอบ    
    โรงเรียนวัดธาตุทอง   
    สํานักงานเขตวัฒนา ๘,๓๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น    
    โรงเรียนสุเหร่าซีรอ   
    (ราษฎร์สามัคคี)    
    สํานักงานเขตสะพานสูง ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น    
    โรงเรียนวัดบางบอน   
    สํานักงานเขตบางบอน ๔,๖๕๔,๕๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น    
    โรงเรียนวัดบัวแก้ว   
    สํานักงานเขตคลองสามวา ๑,๕๓๐,๗๑๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ   
    สํานักงานเขตหนองจอก ๙,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดวิมุตยาราม   
    สํานักงานเขตบางพลัด ๙,๘๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๖  ชั้น    
    โรงเรียนวัดเสมียนนารี   
    สํานักงานเขตจตุจักร ๑๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
    และอาคารประกอบ   
    โรงเรียนประชาอทุิศ    
    (จันทาบอนุสรณ์)   
    สํานักงานเขตดอนเมือง ๑๖,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดแป้นทอง   
    สํานักงานเขตคลองสามวา ๑๐,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๔  ชั้น    
    โรงเรียนประสานสามัคคี    
    สํานักงานเขตลาดกระบัง ๙,๗๕๖,๐๐๐ บาท 
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  ๑๔. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๖  ชั้น    
    โรงเรียนวัดสิตาราม    
    สํานักงานเขต 
    ป้อมปราบศัตรูพ่าย ๑๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดคู้บอน   
    สํานักงานเขตคลองสามวา ๑๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม   
    สํานักงานเขตดุสิต ๗,๘๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดอู่ตะเภา   
    สํานักงานเขตหนองจอก ๙,๗๑๖,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
    และอาคารประกอบ   
    โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา    
    สํานักงานเขตคลองสามวา ๑๔,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดบางปะกอก    
    สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ๑๐,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนสายไหม   
    สํานักงานเขตสายไหม ๑๐,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    อเนกประสงค์  ๓  ชั้น    
    โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด    
    สํานักงานเขตหนองจอก ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๒. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนอิสลามลําไทร   
    สํานักงานเขตหนองจอก ๑๐,๔๒๙,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดราชโกษา   
    สํานักงานเขตลาดกระบัง ๑๐,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา   
    สํานักงานเขตลาดกระบัง ๙,๗๒๔,๙๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้าง 
    โรงพลศึกษา  ๒  ชั้น    
    โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม    
    สํานักงานเขตภาษีเจริญ ๙,๘๕๖,๖๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น    
    โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี   
    สํานักงานเขตภาษีเจริญ ๗,๗๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น    
    โรงเรียนวัดอุดมรังสี   
    สํานักงานเขตหนองแขม ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น    
    โรงเรียนพหลโยธิน   
    สํานักงานเขตดอนเมือง ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    บ้านพักอาศัย  ๔  ชั้น    
    โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม    
    สํานักงานเขตสายไหม ๗,๗๑๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓๐. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดทองเพลง   
    สํานักงานเขตคลองสาน ๖,๖๑๖,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนฉิมพลี   
    สํานักงานเขตตลิ่งชัน ๘,๘๔๔,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
    และอาคารประกอบ 
    โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์    
    สํานักงานเขตลาดกระบัง ๑๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๖  ชั้น    
    โรงเรียนบางเขน   
    (ไว้สาลีอนุสรณ์)    
    สํานักงานเขตหลักสี่ ๘,๗๗๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนนาหลวง   
    สํานักงานเขตทุ่งครุ ๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๕  ชั้น    
    โรงเรียนวัดหนองจอก   
    (ภักดีนรเศรษฐ)    
    สํานักงานเขตหนองจอก ๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๖  ชั้น    
    โรงเรียนวัดบางสะแกใน   
    สํานักงานเขตธนบุรี ๘,๗๗๖,๐๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารเรียน  ๖  ชั้น    
    โรงเรียนบ้านเจียรดับ   
    สํานักงานเขตหนองจอก ๘,๗๗๖,๐๐๐ บาท 
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  ๓๘. โครงการก่อสร้าง 
    โรงพลศึกษา  ๒  ชั้น  
    โรงเรียนวัดทิพพาวาส   
    สํานักงานเขตลาดกระบัง ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๙. งานการเจ้าหน้าที่ ๓๘,๗๒๒,๒๐๐ บาท 
  ๔๐. งานบริหารการคลัง ๔๐,๒๗๓,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑,๓๐๘,๗๗๓,๑๑๒ บาท 
  ๑. งานยุทธศาสตร์การศึกษา ๘๙,๕๓๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานพัฒนาเทคโนโลยี 
    การศึกษา ๑๔๑,๘๘๗,๖๐๐ บาท 
  ๓. โครงการเช่าระบบและ 
    พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  
    เพื่อการเรียนรู้ ๑๒๙,๕๑๖,๑๑๒ บาท 
  ๔. งานพัฒนาการนิเทศ 
    การศึกษา ๔๕๕,๐๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการพัฒนาทักษะ  
    ทางดนตรีในโรงเรียน 
    สังกัดกรุงเทพมหานคร   
    ระยะที่  ๒ ๓๓๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การเรียนรู้ทางดนตรี  
    ในโรงเรียนสังกัด 
    กรุงเทพมหานคร ๓๑,๒๗๘,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานพัฒนาข้าราชการครู 
    กรุงเทพมหานคร ๑๒๕,๒๒๕,๒๐๐ บาท 
(๙) สํานักการโยธา รวม ๕,๑๔๕,๘๕๒,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕,๑๔๕,๘๕๒,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๕๘๕,๘๐๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา  
    และระบบจราจร ๑๓๒,๔๐๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้าง 
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒    
    ดินแดง  (ระยะที่  ๔) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๓. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัย  
    และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ  
    อาคารศาลาว่าการ  
    กรุงเทพมหานคร  ๒    
    ดินแดง  (ระยะที่  ๒) ๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้าง 
    ปรับปรุงอาคารหอประชุม  
    สภากรุงเทพมหานคร 
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒    
    ดินแดง  (ระยะที่  ๓)   
    และอาคารประกอบ ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัย  
    และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ  
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒    
    ดินแดง  (ระยะที่  ๓) ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างระบบ 
    ควบคุมการจราจร  
    และความปลอดภัย 
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒    
    ดินแดง  (ระยะที่  ๑) ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้าง 
    ตกแต่งภายในอาคาร  Tower  ๑  
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   
    ดินแดง  ส่วนผู้บริหารฝ่ายการเมือง 
    และสํานักงานสนบัสนุน ๑๔๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้าง 
    ตกแต่งภายในอาคาร  Tower  ๑  
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒    
    ดินแดง  ส่วนสํานักงานทั่วไป 
    และองค์ประกอบเสริม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๙. โครงการก่อสร้าง 
    ตกแต่งภายในอาคาร  Tower  ๑    
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒     
    ดินแดง  ส่วนผูบ้ริหารฝ่ายข้าราชการประจํา    
    ส่วนรับรองสมาชิก 
    สภากรุงเทพมหานคร  
    และสํานักงานสนับสนุน ๑๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้าง 
    ตกแต่งภายในอาคารหอประชุม 
    สภากรุงเทพมหานคร  
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒ 
    ดินแดง ๓๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. งานแผนงานและ 
    ประสานสาธารณูปโภค ๓๙,๐๓๗,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการโยธา ๒,๔๙๖,๑๓๖,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานสํารวจออกแบบ 
    และก่อสร้าง ๓๑๘,๗๔๕,๖๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้าง 
    ปรับปรุงถนนรามคําแหง  
    ถึงถนนศรีนครินทร์   
    (ผ่านซอยรามคําแหง  ๒๔) ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนรอบ  
    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร   
    ดินแดงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต -  
    ถนนมิตรไมตรี  ๓ -   
    ถนนประชาสงเคราะห์ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการโรงพยาบาล 
    ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    ที่ได้รับผลกระทบ  
    ตามโครงการก่อสร้างอาคาร 
    รัฐสภาแห่งใหม่ ๔๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๖. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๑  ก่อสร้างทางแยก 
    ต่างระดับถนนศรีนครินทร์  
    กับถนนกรุงเทพกรีฑา 
    และก่อสร้างถนน  
    จากถนนศรีนครินทร์ 
    ถึงคลองหัวหมาก ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๒  ก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า  
    จากคลองหัวหมาก 
    ถึงคลองลําสาลี ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๓  ก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า  
    จากคลองลําสาลี 
    ถึงคลองวังใหม่ ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๔  ก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า  
    จากคลองวังใหม่ 
    ถึงทางหลวงหมายเลข  ๙ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๕  ก่อสร้าง 
    ทางยกระดับข้ามทางหลวง  
    หมายเลข  ๙ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๑. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๖  ก่อสร้างและ 
    ปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า  
    จากทางหลวงหมายเลข  ๙   
    ถึงถนนร่มเกล้า ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๗  ก่อสร้าง 
    ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า  
    กับถนนเจ้าคุณทหาร ๑๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการก่อสร้าง 
    ทางลอดถนนพัฒนาการ -   
    รามคําแหง - ถาวรธวัช ๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างอาคาร 
    อเนกประสงค์  
    โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ ๑๕,๙๔๗,๖๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์  
    การกีฬาและเวชศาสตร์ 
    ฟื้นฟูหอพักแพทย์    
    หอพักพยาบาลและ 
    อาคารจอดรถยนต์    
    โรงพยาบาลเจริญกรุง 
    ประชารักษ์ ๔๔,๔๘๓,๔๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง    
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๑ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง    
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๒ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๘. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง    
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๓ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง    
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๔ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง    
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๕ ๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง    
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๖ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง    
    โครงการก่อสร้าง 
    ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า    
    ช่วงที่  ๗ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง  
    โครงการต่อขยาย 
    สะพานอรุณอมรินทร์  
    พร้อมทางขึ้น - ลงและทางยกระดับ 
    ข้ามแยกศิริราช ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๔. โครงการจ้างที่ปรึกษา  ศึกษา  สํารวจ    
    ออกแบบเบ้ืองต้นและ 
    ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
    โครงการศูนย์ราชการ 
    กรุงเทพมหานคร  (บางนา) ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา    
    สํารวจ  และออกแบบสะพานคนเดิน  
    และทางจักรยาน 
    ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา  
    บริเวณท่าพระจันทร์ -  
    ท่าศิริราช ๑๙,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการปรับปรุง 
    ถนนประชาร่วมใจ -   
    ถนนมิตรไมตรี ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้าง 
    ปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. งานควบคุมอาคาร ๔๑,๓๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๒๙. งานควบคุมการก่อสร้าง ๕๑,๐๘๑,๘๐๐ บาท 
  ๓๐. งานวิเคราะห์และวิจัย ๓๑,๔๕๓,๕๐๐ บาท 
  ๓๑. งานสํารวจและแผนที่ที่ดิน ๓๑,๕๓๐,๕๐๐ บาท 
  ๓๒. งานจัดกรรมสิทธิ์ ๕๐๘,๒๒๙,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร ๒,๐๖๓,๙๑๔,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานก่อสร้างและบูรณะ ๑,๔๖๐,๑๔๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงถนนบางแวก  
    จากจุดที่กําหนดให้  
    ถึงถนนทวีวัฒนา 
    พื้นที่เขตบางแค ๙๐,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุงถนนบางแวก    
    ช่วงจากถนนกาญจนาภิเษก 
    ถึงถนนพุทธมณฑล  
    สาย  ๒  พื้นที่เขตบางแค ๕๐,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา  
    และจัดทําระบบการบริหารงาน 
    บํารุงรักษาทาง  
    และสะพานของ 
    กรุงเทพมหานคร ๓๙,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจัดหาเคร่ืองมือหนัก  
    สําหรับใช้ในการซ่อม 
    บํารุงทาง ๓๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุงถนนราชมนตรี    
    ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๑    
    ถึงคลองลําปะโดง   
    พื้นที่เขตภาษีเจริญ ๒๓,๒๔๖,๔๐๐ บาท 

(๑๐) สํานักการระบายน้ํา รวม ๘,๐๘๐,๐๘๗,๘๖๒ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๘,๐๘๐,๐๘๗,๘๖๒ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๗๓,๘๙๗,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ํา ๗๓,๘๙๗,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา ๒,๖๑๑,๙๐๕,๘๖๖ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบหลัก ๓๓๔,๓๐๔,๒๓๗ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้าง 
    ระบบระบายนํ้าบึงกุ่มเหนือ    
    ระยะที่  ๒ ๑๒๐,๘๗๑,๙๒๘ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุง 
    ระบบระบายนํ้าด้านใต้  
    คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย    
    (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    คลองพระยาราชมนตรี    
    ตอนที่  ๑) ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุง 
    ระบบระบายนํ้าด้านใต้  
    คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
    (ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
    และเขื่อน  ค.ส.ล.    
    คลองระหาญ) ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๕. โครงการปรับปรุง 
    ระบบระบายน้ําด้านใต้ 
    คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย    
    (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    คลองสะแกงาม) ๒๑๒,๒๗๑,๓๗๑ บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างแก้มลิง 
    หมู่บ้านสัมมากร  
    และระบบระบายน้ํา 
    ถนนรามคําแหง ๔๒,๓๙๓,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
    แนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา  
    บริเวณโรงเรียนทิวไผ่งาม 
    และสถานีดับเพลิงบวรมงคล ๑๓,๔๖๗,๘๑๓ บาท 
  ๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    คลองพระโขนง    
    ช่วงจากสถานีสูบน้ําพระโขนง  
    ถึงถนนทางรถไฟสายเก่า  ระยะ  ๒ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
    ริมคลองมหาสวัสดิ์   
    ช่วงซอยสวนผัก  ๔    
    ถึงสะพานจงถนอม ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
    แนวป้องกันน้ําท่วม 
    ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
    และระบบระบายน้ําในพื้นที่เขตดุสิต ๓,๕๕๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
    คลองหลุมไผ่ - คลองโคกคราม ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
    คลองเสือน้อย ๑๕๑,๑๑๔,๕๒๔ บาท 
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  ๑๓. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
    ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
    ช่วงจากวัดม่วงแค 
    ถึงสถานีสูบน้ําข้างหมู่บ้านภักดี ๘๙,๕๑๕,๕๗๒ บาท 
  ๑๔. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา  
    ใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าว  
    ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา ๔๖๐,๑๑๓,๔๗๖ บาท 
  ๑๕. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
    ริมคลองบางกอกน้อย 
    ช่วงหมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์ 
    ถึงวัดสุวรรณคีรีและ 
    ปากคลองบางขุนนนท์ ๑๐๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการสํารวจ  ออกแบบ    
    และจัดทําแผนแม่บท 
    ระบบระบายนํ้าในพื้นที่เขตสะพานสูง    
    และบางส่วนของเขตสวนหลวง  
    เขตบางกะปิ  เขตประเวศ    
    เขตมีนบุรี  เขตลาดกระบัง ๓๔,๐๓๔,๒๔๕ บาท 
  ๑๗. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา  
    คลองสองสายใต้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้าง 
    แก้มลิงสวนน้ําเสรีไทย    
    ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
    แนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
    บริเวณสํานักเทศกิจ 
    ถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร ๖๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้า  
    และประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ 
    ตอนคลองบางชัน ๑๐๗,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  
    ลํารางสาธารณะ 
    และถนนเวฬุวนาราม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  
    คลองแยกคลองบึงบ้านม้า ๓๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา  
    จากบึงหนองบอน 
    ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการจ้างที่ปรึกษา 
    ควบคุมการก่อสร้าง  
    โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา  
    จากบึงหนองบอน 
    ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้าง 
    แนวป้องกันน้ําท่วม 
    ริมคลองบางกอกน้อย   
    ช่วงคลองน้ําตาล 
    ถึงถนนจรัญสนิทวงศ์  (คร้ังที่  ๒) ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
    ริมแม่น้ําเจ้าพระยา   
    บริเวณมัสยิดตึกแดง ๓,๑๕๖,๐๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
    ริมแม่น้ําเจ้าพระยา   
    บริเวณกรมสรรพาวุธ  
    ทหารเรือบางนา ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๘. งานสารสนเทศระบายน้ํา ๖๓,๕๘๘,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๔,๒๑๔,๗๘๗,๔๒๒ บาท 
  ๑. งานเครื่องจักรกล ๑๗๗,๐๙๖,๗๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการจัดหาเคร่ืองผลักดันน้ํา    
    ความสามารถผลักดันน้ําได้ 
    ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลบ.ม./นาที    
    พร้อมชุดขับเคลื่อน  ๒  ระบบ   
    และอุปกรณ์ ๔๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานระบบอาคารบังคับน้ํา ๘๔๙,๑๗๓,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุง 
    เพิ่มประสิทธิภาพ  
    ระบบอาคารบังคับน้ํา 
    แนวถนนรามคําแหง    
    (สถานีสูบน้ําคลองโต๊ะยอ 
    และสถานีสูบน้ํา  
    คลองจิกกานดา) ๓๑,๓๘๘,๕๐๔ บาท 
  ๕. โครงการเดินระบบบํารุงรักษา  
    และบริหารจัดการ 
    อุโมงค์ระบายนํ้า  
    จากบึงมักกะสัน 
    ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ๗๘,๔๖๗,๑๐๘ บาท 
  ๖. โครงการปรับปรุง 
    เพิ่มประสิทธิภาพ  
    สถานีสูบน้ําการเคหะธนบุรี ๘,๑๗๑,๖๔๐ บาท 
  ๗. โครงการปรับปรุง 
    เพิ่มประสิทธิภาพ  
    สถานีสูบน้ํากรุงเกษม ๑๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
    ระบบระบายนํ้า  
    และติดตั้งเคร่ืองจักร 
    ของอุโมงค์ระบายน้ํา  
    คลองแสนแสบ  (พระราม  ๙) ๕๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ํา  
    ลาดพร้าว  ๕๖ ๒๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑๐. โครงการเดินระบบบํารุงรักษา  
    และบริหารจัดการ 
    อุโมงค์ระบายนํ้า  
    จากบึงมักกะสัน 
    ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา  (ระยะที่  ๒) ๔๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการปรับปรุงทํานบก้ันน้ํา  
    ตามคลองแยกคลองหลวงแพ่ง ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการปรับปรุงทํานบก้ันน้ํา  
    ตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ  
    สถานีสูบน้ําจิตมิตรมหาดไทย ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจัดหา 
    เคร่ืองสูบน้ําแบบเคลื่อนที่  
    ขับด้วยระบบไฮดรอลิค   
    ขนาด  ๓๐  นิ้ว ๑๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. งานระบบท่อระบายน้ํา ๔๘๐,๕๘๕,๑๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ํา 
    ถนนประชาอุทิศ    
    ช่วงจากคลองรางตรง 
    ถึงคลองตาถึง ๒๐,๙๑๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจัดหารถ 
    ดูดล้างทําความสะอาด  
    ท่อระบายน้ํา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ํา 
    ถนนงามวงศ์วาน    
    ตอนลงคลองบางเขน ๑๘,๓๓๙,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    คลองลาดยาว  
    จากถนนกําแพงเพชร  ๖ 
    ถึงคลองเปรมประชากร ๗,๑๔๙,๐๖๐ บาท 
  ๒๐. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา  
    ถนนรัชดาภิเษกบริเวณ 
    ทางแยกถนนลาดพร้าว  
    ถึงคลองน้ําแก้ว ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒๑. โครงการปรับปรุง 
    ระบบระบายนํ้า  
    ถนนฉิมพลี - ทุ่งมังกร ๖๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการก่อสร้าง 
    บ่อสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก    
    ตอนลงคลองห้วยขวาง   
    (ฝั่งทิศเหนือ) ๑๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๓. โครงการปรับปรุง 
    ก่อสร้างระบบระบายน้ํา  
    คลองชวดบางจาก 
    ตอนถนนเทียมร่วมมิตร ๒๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๔. งานระบบคลอง ๗๗๘,๗๗๑,๙๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (สมอยึดด้านหลัง)  
    คลองเปรมประชากรจากเขื่อนเดิม  
    บริเวณวัดเสมียนนารี 
    ถึงคลองบางเขน ๔,๐๓๔,๕๒๐ บาท 
  ๒๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (สมอยึดด้านหลัง)    
    คลองเคล็ดจากเขื่อนเดิม 
    บริเวณคลองตาช้าง  
    ถึงคลองบางนา ๑๖,๔๖๒,๗๙๘ บาท 
  ๒๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.    
    คลองตาสาดจากคลองเคล็ด  
    ถึงคลองหนองบอน ๒๒,๗๕๙,๑๙๖ บาท 
  ๒๘. โครงการก่อสร้าง 
    สถานีสูบน้ําคลองวัดบึง  
    พร้อมเขื่อน  ค.ส.ล.   
    คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม ๑๔๗,๘๐๓,๓๒๐ บาท 
  ๒๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    คลองจั่น  จากถนนลาดพร้าว  
    ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ๖๔,๘๕๓,๖๐๐ บาท 
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  ๓๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (ดาดท้องคลอง)    
    คูนายกิมสาย  ๓   
    จากประตูระบายน้ํา  
    ตอนคลองเปรมประชากร 
    ถึงบริเวณคูน้ํานาวง ๑๔,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการปรับปรุงคลองสามเสน    
    จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กําหนดให้  
    ไปทางถนนพระรามที่  ๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๒. โครงการจ้างที่ปรึกษา   
    สํารวจแนวเขต  
    คลองสาธารณะในพื้นที่ 
    กรุงเทพมหานคร ๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    คลองทวีวัฒนา  
    จากบริเวณถนนอุทยาน 
    ถึงบริเวณคลองบางขี้แก้ง ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการปรับปรุงเขื่อน  ค.ส.ล.    
    เดิมเป็นแบบดาดท้องคลอง 
    คลองบางบําหรุ  
    จากบริเวณถนนบรมราชชนนี 
    ถึงสถานีสูบน้ําคลองบางบําหรุ ๕๕,๑๖๖,๒๐๐ บาท 
  ๓๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.    
    คลองราษฎร์สามัคคี   
    จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก  
    ถึงบริเวณโรงเรียนวัดราษฎรบํ์ารุง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (ดาดท้องคลอง)  คลองกระท้อนแถว  
    จากบริเวณเข่ือนเดิม  
    ถึงบริเวณคลองบางขุนศรี ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.    
    คลองบางบัวบริเวณชุมชนคลองบางบัว  
    จากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กําหนดให้ ๑๖,๘๗๒,๐๐๐ บาท 
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  ๓๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (ดาดท้องคลอง)  คลองยายทิม  
    จากบริเวณคลองภาษีเจริญ  
    ถึงบริเวณคลองบางจาก ๑๓,๓๖๐,๕๗๖ บาท 
  ๓๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (สมอยึดด้านหลัง)  
    คลองประเวศบุรีรมย์ 
    จากประตูระบายน้ํา  
    กระทุ่มเสือปลา 
    ถึงบริเวณคลองจรเข้ขบ ๑๐๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (สมอยึดด้านหลัง)    
    คลองประเวศบุรีรมย์ 
    จากประตูระบายน้ํา  
    กระทุ่มเสือปลา 
    ถึงบริเวณคลองขุนสกล ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.    
    คลองบางอ้อจากเขื่อนเดิม 
    บริเวณวัดธรรมมงคล  
    ถึงสุดเขตคลอง ๒๓,๑๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๔๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (สมอยึดด้านหลัง)    
    คลองพลับพลา 
    บริเวณสถานีตํารวจนครบาล  
    วังทองหลางและแฟลตตํารวจ ๘,๒๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๔๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.    
    พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ  
    จากบริเวณถนนวงแหวนตะวันออก 
    ไปทางตลาดมีนบุรี ๖๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    และสถานีสูบน้ํา  
    คลองหม่ืนแช่มและ 
    คลองรางขี้เหล็กจากบริเวณ  
    คลองภาษีเจริญถึงบริเวณ 
    คลองบางบอน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (สมอยึดด้านหลัง)    
    คลองหัวหมากจากถนน 
    กรุงเทพกรีฑา  
    ถึงจุดที่กําหนดให้ไปทาง 
    ถนนกรุงเทพ -   
    ชลบุรีสายใหม่ ๗๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๔๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.    
    พร้อมทางเดินคลองแสนแสบ 
    จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก  
    ถึงประตูระบายน้ํามีนบุรี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.    
    คลองข้างซอยอ่อนนุช  ๗๐   
    จากบริเวณคลองหนองบอน  
    ถึงถนนอ่อนนุช ๓๓,๗๑๖,๐๐๐ บาท 
  ๔๘. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา  
    เขื่อน  ค.ส.ล.  กันน้ําล้น   
    และประตูระบายน้ํา    
    ลํารางแยกคลองหนองบอน    
    บริเวณซอยอ่อนนุช  ๗๐/๑ 
    ซอยหมู่บ้านเสรี ๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา ๑,๑๗๙,๔๙๖,๖๗๔ บาท 
  ๑. งานจัดการคุณภาพน้ํา ๓๗๐,๐๕๖,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการเดินระบบบํารุงรักษา  
    และบริหารจัดการ 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร    
    ระยะที่  ๒ ๓๗,๗๓๔,๑๑๒ บาท 
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  ๓. โครงการเดินระบบบํารุงรักษา  
    และบริหารจัดการ 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง  
    ระยะที่  ๒ ๑๖๙,๙๙๑,๓๖๒ บาท 
  ๔. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา  
    และบริหารจัดการ 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ํา  
    หนองแขม - ทุ่งครุ  ระยะที่  ๓ ๑๓๘,๑๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา 
    และบริหารจัดการ  
    ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์  
    สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา  
    และบริหารจัดการ 
    โรงควบคุมคุณภาพน้ํา  
    ช่องนนทรี  ระยะที่  ๓ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจัดตั้งหน่วย 
    แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา    
    (Best  Env.) ๔,๒๖๖,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา 
    และบริหารจัดการโรงควบคุม  
    คุณภาพน้ําดินแดง  ระยะที่  ๓ ๑๖๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา 
    และบริหารจัดการโรงควบคุม  
    คุณภาพน้ําจตุจักร  ระยะที่  ๓ ๙๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการปรับปรุงโรงควบคุม  
    คุณภาพน้ํารัตนโกสินทร์ ๔๕,๔๒๔,๐๐๐ บาท 
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(๑๑) สํานักการคลัง รวม ๓,๑๒๗,๗๔๗,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓,๑๒๗,๗๔๗,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๕๗,๘๑๙,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๕๗,๘๑๙,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒,๖๕๓,๕๗๕,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบัญชี ๑๙,๓๕๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานการเงิน ๒๘,๒๒๗,๑๐๐ บาท 
  ๓. งานรายได้ ๑๐๘,๒๙๑,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจัดทําระบบ 
    แผนที่ภาษี ๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
    รถยนต์และล้อเลื่อน ๑๖๓,๘๔๓,๐๐๐ บาท 
  ๖. งานตรวจจ่าย ๒๓,๘๐๗,๐๐๐ บาท 
  ๗. งานเศรษฐกิจการคลัง ๑๑๒,๖๒๐,๓๐๐ บาท 
  ๘. งานบําเหน็จบํานาญ ๒,๑๖๑,๖๒๘,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๔๑๖,๓๕๒,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานทะเบียนทรัพย์สิน 
    และพัสด ุ ๖๑,๖๑๙,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการจัดหารถดูดล้าง 
    ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานบํารุงรักษาซ่อมยานพาหนะ  
    และเครื่องจักรกล ๒๐๙,๖๙๔,๕๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติงาน  
    ของกองโรงงานช่างกล ๖๕,๐๓๘,๐๐๐ บาท 

(๑๒) สํานักเทศกิจ รวม ๒๒๔,๖๘๔,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๒๔,๖๘๔,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๓๑,๗๙๐,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการรักษาความสะอาด ๓๑,๗๙๐,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๒๙,๙๓๒,๐๐๐ บาท 
  งานศูนย์วิทยุสื่อสาร 
  กรุงเทพมหานคร ๒๙,๙๓๒,๐๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม ๕๐,๖๓๑,๑๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน ๕๐,๖๓๑,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑๒,๓๓๐,๗๐๐ บาท 
  งานตรวจและปฏิบัติการ ๑๑๒,๓๓๐,๗๐๐ บาท 

(๑๓) สํานักการจราจรและขนส่ง รวม ๔,๒๘๐,๓๓๓,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔,๒๘๐,๓๓๓,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๘,๓๕๓,๐๕๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
  และระบบจราจร ๒๘,๓๕๓,๐๕๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๔,๒๕๑,๙๘๐,๔๕๐ บาท 
  ๑. งานการขนส่ง ๑๖๒,๕๒๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. โครงการบริหารจัดการ 
    การให้บริการรถโดยสาร 
    ประจําทางด่วนพิเศษ  (BRT) ๑๗๐,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้าง 
    ทางเดินยกระดับ  (Sky  Walk)    
    ลานจอดรถแล้วจร   
    (Park  &  Ride) ๑๙,๘๗๔,๑๐๐ บาท 
  ๔. โครงการระบบขนส่งมวลชน 
    กรุงเทพมหานคร  
    ส่วนต่อขยายสายสีลม   
    (ตากสิน - เพชรเกษม)    
    และบริหารจัดการเดินรถ ๗๔๙,๙๔๘,๙๐๐ บาท 
  ๕. โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ  
    ระบบเดินรถขนส่งมวลชน 
    กรุงเทพมหานคร  สายสีลม    
    บริเวณสถานีสะพานตากสิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการบริหารจัดการ  
    ระบบขนส่งมวลชน 
    กรุงเทพมหานคร ๑,๐๒๒,๗๒๑,๑๐๐ บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างและ 
    ติดตั้งลิฟต์สําหรับคนพิการ  
    ในระบบขนส่งมวลชน 
    กรุงเทพมหานคร ๒๘๘,๑๘๒,๘๐๐ บาท 
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  ๘. โครงการศึกษาความเหมาะสม 
    จัดทําแบบเบ้ืองต้น  
    และจัดเตรียมเอกสาร 
    ประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้า  
    รางเดี่ยว  (Monorail)   
    สายสีเทา  ช่วงวัชรพล -  
    สะพานพระราม  ๙ ๓๔,๒๖๖,๗๕๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้าง 
    ทางเดินยกระดับ  (Sky  Walk)    
    จากสถานีบางหว้า  (S12)   
    ถึงท่าเรือตากสิน  เพชรเกษม ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. งานจัดระเบียบจราจร ๓๗,๔๗๒,๕๐๐ บาท 
  ๑๑. งานวิศวกรรมจราจร ๓๑๐,๕๘๖,๖๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการรถบริการ 
    สําหรับผู้พิการ  
    และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ๓๕,๑๔๙,๗๐๐ บาท 
  ๑๓. งานนโยบายและแผนงาน ๗๕,๗๙๔,๑๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการพัฒนาระบบ 
    สารสนเทศภูมิศาสตร์  
    เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ด้านการจราจรและขนส่ง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. งานพัฒนาระบบจราจร ๒๘๕,๙๘๓,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
    กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
    เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  
    บริเวณชุมนุมชนและ 
    จุดเสี่ยงภัยในพื้นที ่  
    กรุงเทพมหานคร ๓๐๔,๗๖๖,๒๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการติดตั้งระบบ 
    วิทยุสื่อสารเคลื่อนที ่  
    แบบดิจิตอล  (DigitalTrunked   
    Radio  System) ๑๙๘,๑๙๔,๐๐๐ บาท 
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  ๑๘. โครงการจัดทําแผนแม่บท 
    การบริหารจัดการ  
    ระบบเครือข่ายสื่อสาร 
    ข้อมูลระบบการเชื่อมโยง  
    สัญญาณและการจัดการ 
    ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
    กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
    บริเวณชุมนุมชน 
    ใกล้ประตูระบายน้ํา    
    สถานีสูบน้ํา  และพื้นที่สุ่มเสี่ยง 
    บริเวณชุมนุมชน  
    ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการติดตั้งระบบ 
    ศูนย์บริหารจัดการ  
    กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) 
    จํานวน  ๑๒  ศูนย์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๔) สํานักผังเมือง รวม ๒๓๘,๘๕๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๓๘,๘๕๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๙,๓๑๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการโยธา 
  และระบบจราจร ๒๙,๓๑๕,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๒๐๙,๕๔๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานผังเมือง ๑๐๐,๒๒๕,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    ทางเดินริมน้ําย่านกะดีจีน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้าง 
    ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว  
    ทางน้ํา - จักรยาน 
    บริเวณใต้สะพาน  
    ปฐมบรมราชานุสรณ์ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
    ทางสัญจรบนโครงสร้าง  
    สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา    
    บริเวณช่องกลาง 
    สะพานพระปกเกล้า ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานนโยบายและแผนงาน ๑๙,๓๑๗,๙๐๐ บาท 

(๑๕) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๑,๐๗๙,๖๐๙,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑,๐๗๙,๖๐๙,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๘,๖๑๗,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๒๘,๖๑๗,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑,๐๕๐,๙๙๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานวิชาการและแผนงาน ๓๐,๓๘๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานป้องกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัย ๙๒,๗๓๑,๗๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจัดหารถ 
    ศูนย์บัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่ ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
    และติดตั้งระบบกล้อง  DVR   
    แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย ๓๘,๘๐๔,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานปฏิบัติการดับเพลิง ๑๐๒,๕๘๙,๖๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจัดหารถกู้ภัย 
    ขนาดเล็ก ๑๕๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗. โครงการจัดหารถ 
    หอน้ําดับเพลิงพร้อมกระเช้า    
    ขนาดความสูง 
    ไม่น้อยกว่า  ๙๐  เมตร ๕๐๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจัดหา 
    ยานผิวน้ําขับเคลื่อนด้วย  
    กําลังลม  (Air  Boat)   
    ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  
    พร้อมรถลากจูง ๓๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจัดหารถยกไฮโดรลิก    
    ขนาดไม่น้อยกว่า  ๗๐  ตัน ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๑๖) สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวม ๗๒,๗๒๓,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๗๒,๗๒๓,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๐,๓๕๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๒๐,๓๕๖,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๕๒,๓๖๖,๒๐๐ บาท 
  งานงบประมาณ ๕๒,๓๖๖,๒๐๐ บาท 

(๑๗) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวม ๔๑๗,๙๒๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๑๗,๙๒๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๑,๑๙๑,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป ๒๑,๑๙๑,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร ๓๔๐,๙๑๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาระบบ 
    งานคอมพิวเตอร์ ๘๓,๐๑๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานควบคุมระบบ 
    คอมพิวเตอร์ ๑๙๖,๙๔๖,๔๐๐ บาท 
  ๓. งานบริการระบบ 
    คอมพิวเตอร์ ๒๐,๙๖๔,๙๐๐ บาท 
  ๔. งานยุทธศาสตร์ 
    บริหารจัดการ ๑๔,๖๕๑,๑๐๐ บาท 
  ๕. งานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ   
    การเงินและการคลัง ๖,๗๔๗,๔๐๐ บาท 
  ๖. งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
    และสิ่งแวดล้อม ๕,๙๐๑,๙๐๐ บาท 
  ๗. งานยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค 
    พื้นฐาน ๖,๓๔๙,๗๐๐ บาท 
  ๘. งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
    และสังคม ๖,๓๓๖,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๕๕,๘๒๕,๖๐๐ บาท 
  งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ ๕๕,๘๒๕,๖๐๐ บาท 

(๑๘) สํานักสิ่งแวดล้อม รวม ๘,๓๑๗,๙๓๕,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๘,๓๑๗,๙๓๕,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๘๐,๙๐๒,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  ด้านการรักษาความสะอาด ๘๐,๙๐๒,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม ๒๐,๕๙๒,๙๐๐ บาท 
  งานนโยบายและแผนงาน ๒๐,๕๙๒,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖,๒๔๖,๒๖๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. โครงการจัดหารถ 
    กวาดดูดฝุ่นเพื่อทําความสะอาด  
    ถนน  ตรอก  ซอยในพื้นที่ 
    กรุงเทพมหานคร ๑๙๓,๖๔๐,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานกําจัดมูลฝอย ๙๖๑,๑๖๗,๑๐๐ บาท 
  ๓. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ปรับปรุงโรงงาน  
    พร้อมเดินเคร่ืองจักร 
    โรงงานกําจัดมูลฝอย  
    ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน   
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช    
    ระยะที่  ๒ ๑๙๑,๓๕๕,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    ขนมูลฝอย  
    จากศูนย์กําจัดมูลฝอย 
    หนองแขมและนําไปทําลาย  
    โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ   
    (แบบใหม่)  ระยะที่  ๓ ๗๕๐,๕๒๓,๙๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจัดซื้อเครื่องจักร 
    และอุปกรณ์กําจัดมูลฝอย  
    พร้อมติดตั้งขนาด 
    ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐  ตันต่อวัน    
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑๗๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    กําจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา  
    มูลฝอยขนาด  ๓๐๐  ตันต่อวัน    
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๘๘,๗๕๕,๐๐๐ บาท 
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  ๗. โครงการจัดหาเตาเผา 
    มูลฝอยติดเชื้อ  
    ขนาดไม่ต่ํากว่า  ๑๐  ตัน 
    ต่อเตาจํานวน  ๒  เตา    
    พร้อมติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๙๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘. โครงการจัดหา 
    สถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย  
    พร้อมติดตั้งเคร่ืองจักร 
    และอุปกรณ์  ขนาดไม่น้อยกว่า  
    ๗๐๐  ตันต่อวัน ๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการจ้างเหมา 
    บริหารจัดการมูลฝอยชุมชน    
    เพื่อผลิตพลังงาน 
    ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ตันต่อวัน    
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เดินเคร่ืองจักร  
    และอุปกรณ์กําจัดมูลฝอย 
    ขนาดไม่น้อยกว่า  ๖๐๐  ตันต่อวัน    
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๑๑๒,๓๒๕,๔๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย  
    จากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
    และนําไปทําลาย  
    โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ๖๕๘,๙๑๓,๒๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย    
    จากศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม 
    และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ  
    อย่างถูกสุขลักษณะ ๔๒๗,๘๖๓,๒๐๐ บาท 
  ๑๓. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เดินระบบบําบัดน้ําเสีย    
    ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม   
    ระยะที่  ๓ ๑๗,๔๙๙,๔๐๐ บาท 
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  ๑๔. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขน  
    และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย  
    หนองแขมและอ่อนนุช   
    ระยะที่  ๒ ๑๐๑,๕๐๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๕. โครงการจ้างเหมาเอกชน  
    กําจัดมูลฝอยอันตราย   
    ระยะที่  ๓ ๔,๙๔๑,๐๐๐ บาท 
  ๑๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย  
    จากศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
    และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ  
    อย่างถูกสุขลักษณะ  ระยะที่  ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๗. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
    เดินเคร่ืองจักร  
    โรงงานกําจัดมูลฝอย 
    ขนาด  ๑,๐๐๐  ตันต่อวัน    
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   
    ระยะที่  ๓ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๘. งานจัดการขยะ  ของเสียอันตราย  
    และสิ่งปฏิกูล ๕๕๓,๓๐๐,๖๐๐ บาท 
  ๑๙. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม  
    โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม   
    ระยะที่  ๔ ๘,๒๓๐,๘๐๐ บาท 
  ๒๐. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบอัด    
    ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๕ ๑๖๙,๘๑๗,๕๐๐ บาท 
  ๒๑. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบอัด    
    ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๖ ๑๓๐,๙๘๓,๓๐๐ บาท 
  ๒๒. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบอัด    
    ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๓ ๘๐,๕๕๔,๕๐๐ บาท 
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  ๒๓. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ  
    รองรับมูลฝอยขนาด  ๘  ลบ.ม.  
    ระยะที่  ๒ ๗๔,๒๙๘,๙๐๐ บาท 
  ๒๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
    การจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชทางน้ํา ๓๐๘,๘๕๐,๘๐๐ บาท 
  ๒๕. โครงการจัดหารถ 
    เก็บขนมูลฝอย  
    พื้นที่ฝั่งสายไหม ๑๔๗,๔๒๑,๗๐๐ บาท 
  ๒๖. โครงการเช่ารถ 
    เก็บขนมูลฝอยแบบอัด  
    ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๗ ๑๗๔,๑๒๓,๕๐๐ บาท 
  ๒๗. โครงการเช่ารถ  
    เก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย  
    ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๑๐,๑๒๙,๕๐๐ บาท 
  ๒๘. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย  
    แบบกระบะเทท้าย   
    ขนาด  ๖  ตัน  ระยะที่  ๒ ๙๐,๑๔๐,๓๐๐ บาท 
  ๒๙. โครงการจ้างเหมาเอกชน  
    ควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน 
    และแปรรูปไขมัน  
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ๓๖,๘๐๕,๙๐๐ บาท 
  ๓๐. โครงการจ้างเหมาเอกชน  
    ควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน 
    และแปรรูปไขมัน  
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ๓๖,๘๐๕,๙๐๐ บาท 
  ๓๑. โครงการก่อสร้าง 
    โรงจอดรถยนต์  
    บริเวณฝ่ายขนถ่าย 
    สิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ๒๐,๓๗๘,๐๐๐ บาท 
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  ๓๒. โครงการจัดหารถ 
    ทําความสะอาดถนน  
    และรถบรรทุกรถ 
    ทําความสะอาดถนน ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๓. โครงการจัดหารถ 
    เก็บขนมูลฝอย  ขนาด  ๖  ล้อ    
    แบบเปิดข้าง  ขนาดบรรทุก 
    ไม่น้อยกว่า  ๒  ตัน    
    พร้อมอุปกรณ์ ๘๐,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๔. โครงการจัดหารถบรรทุก 
    ติดตั้งชุดไฮโดรลิก    
    พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ 
    แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว  
    ติดตั้งชุดยกเทขยะ ๙๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑,๙๗๐,๑๗๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารสวนสาธารณะ ๙๒๑,๒๓๑,๒๒๕ บาท 
  ๒. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
    อเนกประสงค์ ๑๘,๓๐๔,๘๗๕ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ  
    เฉลิมพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  
    เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ ๙๘,๙๕๕,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้าง 
    สวนสาธารณะบึงลําไผ่    
    เขตมีนบุรี  ระยะที่  ๑ ๕๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการก่อสร้าง 
    สวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์  ๔๗    
    (วัดราษฎร์บํารุง)   
    เขตหนองจอก ๘,๘๘๔,๐๐๐ บาท 
  ๖. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
    อเนกประสงค์  ระยะที่  ๓ ๑๓๐,๔๔๓,๘๐๐ บาท 
  ๗. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
    อเนกประสงค์  ระยะที่  ๔ ๘๐,๓๗๓,๖๐๐ บาท 
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  ๘. โครงการจัดหาเคร่ืองย่อยก่ิงไม้สด  
    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๑๕๐  มม.  
    พร้อมระบบยกเทก่ิงไม้อัตโนมัติ  
    และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ๒๘๕,๔๙๕,๐๐๐ บาท 
  ๙. โครงการก่อสร้าง 
    สวนสาธารณะลําบึงพระยา ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ  
    บริเวณซอยเพชรเกษม  ๖๙   
    (บางบอน  ๓) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ  
    ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน 
    กรุงเทพมหานคร    
    (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๒. โครงการจัดหารถขุดย้ายต้นไม้    
    ขนาดความโตสูงสุด 
    ไม่น้อยกว่า  ๑๒๕  มิลลิเมตร    
    (๕  นิ้ว)  พร้อมอุปกรณ์ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๓. งานจัดการคุณภาพอากาศ 
    และเสียง ๒๐,๖๓๓,๙๐๐ บาท 
  ๑๔. โครงการจัดหา 
    เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
    ติดตั้งบนเสาเหล็ก 
    และแบบเคลื่อนที ่ ๓๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว รวม ๑,๒๕๖,๔๙๘,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑,๒๕๖,๔๙๘,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๕๔,๓๕๘,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๕๔,๓๕๘,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม ๗๐๓,๙๗๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานห้องสมุดประชาชน ๑๑๓,๗๖๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานศูนย์เยาวชน ๒๑๙,๗๘๒,๘๐๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้าง 
    ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ๔๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๔. โครงการก่อสร้างอาคารเสริม  
    ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ๑๖,๙๙๘,๐๐๐ บาท 
  ๕. งานนันทนาการ ๗,๒๗๕,๖๐๐ บาท 
  ๖. งานนโยบายและแผนงาน ๗๑,๑๑๐,๖๐๐ บาท 
  ๗. งานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
    (ไทย - ญี่ปุ่น) ๕๙,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
  ๘. งานการสังคีต ๔๓,๐๘๘,๑๐๐ บาท 
  ๙. งานวัฒนธรรม ๑๓๑,๔๑๕,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานการท่องเที่ยว ๗๐,๓๗๐,๔๐๐ บาท 
  งานการท่องเที่ยว ๗๐,๓๗๐,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานการกีฬา ๔๒๗,๗๙๔,๑๐๐ บาท 
  งานการกีฬา ๔๒๗,๗๙๔,๑๐๐ บาท 

(๒๐) สํานักพัฒนาสังคม รวม ๕๔๐,๔๐๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๔๐,๔๐๘,๐๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารทั่วไป ๒๖,๐๖๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา 
  และบริการสังคม ๒๖,๐๖๐,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริการสังคม ๑๑๒,๙๑๓,๘๐๐ บาท 
  งานการสงเคราะห์ 
  และสวัสดิภาพสังคม ๑๑๒,๙๑๓,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๒๙,๓๘๕,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒๑๗,๒๗๑,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานนโยบายและแผนงาน ๑๒,๑๑๔,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานส่งเสริมอาชีพ ๑๗๒,๐๔๘,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานส่งเสริมอาชีพ ๒๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๙,๘๓๗,๓๐๐ บาท 
  ๓. งานการศึกษาอาชีพ ๑๓๔,๐๔๖,๒๐๐ บาท 

(๒๑) สํานักงานเขตพระนคร รวม ๓๘๑,๐๙๔,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๘๑,๐๙๔,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๓,๗๙๑,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๓๒๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๔๖๕,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๒๗๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๖๕๒,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๒๓,๒๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๖๔,๐๙๒,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๖๔,๐๙๒,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๖๗,๐๓๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๖๗,๐๓๐,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๘,๗๖๗,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๘,๗๖๗,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๖๐๙,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗,๖๐๙,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๓,๐๖๔,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๐๖๔,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๐,๔๘๘,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๐,๔๘๘,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๗๓๙,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๗๓๙,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๒,๒๓๔,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๒,๒๓๔,๔๐๐ บาท 

(๒๒) สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวม ๒๒๘,๗๓๑,๔๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๒๘,๗๓๑,๔๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๒๗๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๐๔๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๒๓๓,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๔,๗๙๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๑,๒๔๓,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๕๔๖,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๙,๕๔๕,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๙,๕๔๕,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๓,๓๘๘,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๓,๓๘๘,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๘,๗๑๓,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๘,๗๑๓,๓๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๔๐๖,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๔๐๖,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๒,๒๖๗,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๒,๒๖๗,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๐,๗๘๖,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๐,๗๘๖,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๑๖๘,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๑๖๘,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๗,๓๘๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๗,๓๘๖,๐๐๐ บาท 

(๒๓) สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ รวม ๑๙๗,๐๕๙,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑๙๗,๐๕๙,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๓๗๓,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๘๖๐,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๕๑๒,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๔,๘๕๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๐,๙๒๗,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๒๓,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๗,๒๖๐,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๗,๒๖๐,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๓๑๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๓๑๘,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๓,๙๙๔,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๓,๙๙๔,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๑๒๘,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๑๒๘,๔๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๖,๐๕๕,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๖,๐๕๕,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๓,๙๒๒,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๙๒๒,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๗๒๘,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๒๘,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๑,๔๒๖,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑,๔๒๖,๐๐๐ บาท 

(๒๔) สํานักงานเขตบางรัก รวม ๒๒๖,๗๙๙,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๒๖,๗๙๙,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๗,๘๖๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๒,๕๓๙,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๓๒๗,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๒๘๒,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๑๓๕,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๔๖,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๓,๙๑๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๓,๙๑๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๖๖๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๖๖๒,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๐,๔๖๔,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๐,๔๖๔,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๗๕๑,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๗๕๑,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๐,๐๗๔,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๐๗๔,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๐,๒๘๗,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๐,๒๘๗,๖๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๗๓๑,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๓๑,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๖,๗๖๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๖,๗๖๖,๙๐๐ บาท 

(๒๕) สํานักงานเขตปทุมวัน รวม ๓๒๔,๒๕๗,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๒๔,๒๕๗,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๕,๗๒๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๘,๗๙๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๙๒๖,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๔,๙๗๘,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๐,๙๖๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๐๑๕,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๖,๙๗๖,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๖,๙๗๖,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๕๐๐,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๕๐๐,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๓,๒๔๙,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๒๔๙,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๖,๐๘๐,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๖,๐๘๐,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๔,๘๓๔,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๘๓๔,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๓,๓๕๓,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๓,๓๕๓,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๑๐๒,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๑๐๒,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๓,๔๖๐,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๓,๔๖๐,๘๐๐ บาท 
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(๒๖) สํานักงานเขตยานนาวา รวม ๓๐๑,๕๖๕,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๐๑,๕๖๕,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๗๔๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๙๒๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๘๑๙,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๗,๙๔๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๕๖๐,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๘๓,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๘,๕๘๙,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๘,๕๘๙,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๗๗๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๗๗๖,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๓,๘๔๘,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๓,๘๔๘,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓๘,๑๔๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายนํ้า 
    และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๘,๙๘๘,๙๘๔ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (ดาดท้องคลอง)    
    คลองวัดปริวาส 
    จากซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๗    
    ถึงสุดระยะที่กําหนดให้ ๑๙,๑๕๘,๑๑๖ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๖,๑๔๐,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๑๔๐,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๘๔๐,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๘๔๐,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๕๖๗,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๕๖๗,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๗,๙๖๖,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๗,๙๖๖,๑๐๐ บาท 
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(๒๗) สํานักงานเขตดุสิต รวม ๓๖๔,๘๕๔,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๖๔,๘๕๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๔๐,๐๘๘,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๓๒,๙๗๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๑๑๒,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๗๐๕,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๙๗๑,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๓๔,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๕๐,๗๗๐,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๕๐,๗๗๐,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๕,๕๕๐,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๕,๕๕๐,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๖,๕๑๔,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๖,๕๑๔,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๘๔๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๘๔๘,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๘,๕๐๗,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๕๐๗,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๗๙๗,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๗๙๗,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๕,๐๕๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๕,๐๕๑,๓๐๐ บาท 

(๒๘) สํานักงานเขตพญาไท รวม ๒๙๖,๕๒๘,๙๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๙๖,๕๒๘,๙๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๖,๘๒๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๙,๘๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๙๘๗,๖๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๒,๕๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๗,๔๐๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๑๑,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๓,๔๐๔,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๓,๔๐๔,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๔๔๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๔๔๑,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๔,๘๗๔,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๔,๘๗๔,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๗๐๒,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๗๐๒,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๒,๘๔๙,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๘๔๙,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๘,๑๑๔,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๘,๑๑๔,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๘๖๙,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๖๙,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๑,๙๒๗,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑,๙๒๗,๔๐๐ บาท 

(๒๙) สํานักงานเขตห้วยขวาง รวม ๓๑๘,๗๕๔,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๘,๗๕๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๘๓๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๔๔๐,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๓๙๔,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๗,๑๐๖,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๑,๔๗๙,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๐,๙๐๖,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๐,๙๐๖,๘๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๕๗๑,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๕๗๑,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๒,๓๓๒,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๒,๓๓๒,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  แก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๔๐๕,๙๐๐ บาท 
  และงานการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๔๐๕,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๓๖๙,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๓๖๙,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๕๖๖,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๕๖๖,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๓,๕๑๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๓,๕๑๑,๘๐๐ บาท 

(๓๐) สํานักงานเขตพระโขนง รวม ๒๗๘,๘๙๗,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๗๘,๘๙๗,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๕๗๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๔๐๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๑๖๔,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๓๙๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๓๗๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๐๑๙,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๐,๐๔๕,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๐,๐๔๕,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๓๙๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๓๙๔,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๐,๐๐๑,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๐,๐๐๑,๔๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๗๒๘,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๓,๗๒๘,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๒,๕๑๙,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๒,๕๑๙,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๔,๕๗๑,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๔,๕๗๑,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๐๕๖,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๕๖,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๗,๖๑๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๗,๖๑๖,๙๐๐ บาท 

(๓๑) สํานักงานเขตบางกะปิ รวม ๔๘๒,๑๐๙,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๘๒,๑๐๙,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๕,๓๔๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๘๖๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๘,๔๗๓,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๓,๕๕๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๙๙๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๕๖๖,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๕๓,๕๗๗,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๕๓,๕๗๗,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๙๓๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๙๓๖,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๗๖,๒๔๒,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗๖,๒๔๒,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๘๗๑,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๘๗๑,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๘,๗๐๓,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๘,๗๐๓,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๑,๔๒๓,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๑,๔๒๓,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖,๗๒๙,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๗๒๙,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๒,๗๒๕,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๒,๗๒๕,๐๐๐ บาท 

(๓๒) สํานักงานเขตบางเขน รวม ๓๙๕,๗๒๑,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๙๕,๗๒๑,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๘๖๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๑๔๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๘,๗๑๕,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๖,๗๙๓,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๐๐๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๗๘๘,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๖,๖๐๗,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๖,๖๐๗,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๙๖๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๙๖๓,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๗๗,๒๖๙,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๖๗,๒๖๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
    ซอยรามอินทรา  ๕    
    จากศาลเจ้าพ่อเสือ 
    ถึงถนนพหลโยธิน -   
    ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๘๑๕,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๘๑๕,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๐,๘๔๓,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๘๔๓,๓๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๕,๕๕๘,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๕,๕๕๘,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๐๕๗,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๕๗,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๑,๙๔๙,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๑,๙๔๙,๙๐๐ บาท 

(๓๓) สํานักงานเขตมีนบุรี รวม ๔๔๒,๖๕๖,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๔๒,๖๕๖,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๐๙๑,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๕๓๔,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๕๕๗,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๙๖๖,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๕๖๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๔๐๓,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๘,๓๑๑,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๘,๓๑๑,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๐๓๔,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๐๓๔,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๗๓,๖๓๓,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๕๐,๘๘๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
    หมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก ๒๒,๗๕๑,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓๐,๕๑๔,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๓๐,๕๑๔,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๕,๖๓๔,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๕,๖๓๔,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๖๐,๔๐๒,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๖๐,๔๐๒,๘๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๗๔๙,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๗๔๙,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๙๐,๓๑๖,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๙๐,๓๑๖,๖๐๐ บาท 

(๓๔) สํานักงานเขตลาดกระบัง รวม ๕๗๓,๐๘๑,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๗๓,๐๘๑,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๕๔,๐๔๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๔๗,๘๘๑,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๑๖๕,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๔,๘๘๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๙,๐๒๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๘๕๕,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๗,๓๙๙,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๗,๓๙๙,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๒๔๙,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๒๔๙,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๙๗,๘๖๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๗๘,๓๖๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยแฮปป้ีเพลส    
    จากถนนเจ้าคุณทหาร 
    ถึงซอยแฮปปี้เพลส  ๑๓ ๑๙,๕๐๔,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๒,๐๖๒,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๒,๐๖๒,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๔๐,๒๖๕,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๔๐,๒๖๕,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๓,๙๓๙,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๓,๙๓๙,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๑๓๓,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๑๓๓,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๔๑,๒๓๕,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๔๑,๒๓๕,๗๐๐ บาท 
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(๓๕) สํานักงานเขตหนองจอก รวม ๕๖๐,๕๒๕,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๖๐,๕๒๕,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๘๓๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๕๓๗,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๓๐๑,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๓๖๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๙๔๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๔๑๙,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๕,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๕,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๗๑๙,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๗๑๙,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๑๙,๙๔๗,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๑๙,๙๔๗,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๔๘๕,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๔๘๕,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๙,๒๔๙,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๙,๒๔๙,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๙,๗๘๖,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๙,๗๘๖,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๖๕๗,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๖๕๗,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๘๔,๐๐๖,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๘๔,๐๐๖,๘๐๐ บาท 

(๓๖) สํานักงานเขตธนบุรี รวม ๓๙๖,๕๖๐,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๙๖,๕๖๐,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๐๓๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๙๕๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๐๗๓,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๒,๕๕๕,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๙๔๐,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๑๔,๓๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๔๓,๒๒๘,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๔๓,๒๒๘,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๙๗๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๙๗๑,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๓,๙๓๓,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๓,๙๓๓,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๕๙๒,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๕๙๒,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๘,๒๕๕,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๒๕๕,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๒,๔๑๕,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๒,๔๑๕,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๙๖๗,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๙๖๗,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๖,๖๑๐,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๖,๖๑๐,๙๐๐ บาท 

(๓๗) สํานักงานเขตคลองสาน รวม ๓๐๖,๙๗๖,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๐๖,๙๗๖,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๖๔๓,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๗๔๖,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๘๙๖,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๐๔๑,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๘๓๗,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๐๔,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๙,๖๐๙,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๙,๖๐๙,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๐๗๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๐๗๘,๗๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา ๓๘,๗๔๐,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๘,๗๔๐,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๑๖๗,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๑๖๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๗,๓๒๒,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๓๒๒,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๔,๙๑๕,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๔,๙๑๕,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๙๕๑,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๙๕๑,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๓,๕๐๕,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๓,๕๐๕,๕๐๐ บาท 

(๓๘) สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ รวม ๒๔๓,๓๖๔,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๔๓,๓๖๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๙๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๐,๑๑๙,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๘๔๙,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๗,๘๐๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๑๒๕,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๖๘๐,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๖,๕๙๔,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๖,๕๙๔,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๒๕๓,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๒๕๓,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๗,๓๐๔,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๗,๓๐๔,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๒,๓๔๙,๐๐๐ บาท 
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  ๑. งานการระบายนํ้า 
    และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๘,๖๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.    
    คลองหลังวัดราชสิทธาราม  (ต่อจากเดิม)    
    ถึงคลองวัดสังข์กระจาย ๓,๗๓๙,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๑,๓๓๔,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๑,๓๓๔,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๑,๕๑๕,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๑,๕๑๕,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๔๕๕,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๔๕๕,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๓๑,๗๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๓๑,๗๘๓,๗๐๐ บาท 

(๓๙) สํานักงานเขตบางกอกน้อย รวม ๖๐๗,๘๔๘,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๖๐๗,๘๔๘,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗๓,๗๗๓,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๖๙๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างอาคาร  
    สํานักงานเขตบางกอกน้อย ๒๕๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๖,๙๘๒,๖๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๒๓๕,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๓๙๘,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๓๗,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๐,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๐,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๒,๑๗๖,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๒,๑๗๖,๑๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๓,๐๗๖,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๓,๐๗๖,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๒๙๗,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๒๙๗,๓๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๐,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๘,๑๒๘,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๘,๑๒๘,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๘๕๑,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๕๑,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๑,๔๔๓,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๑,๔๔๓,๗๐๐ บาท 

(๔๐) สํานักงานเขตตลิ่งชัน รวม ๓๑๔,๕๙๖,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๔,๕๙๖,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๙๓๖,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๙๘๙,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๙๔๖,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๖,๘๕๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๑,๙๓๗,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๙๒๑,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๕,๕๑๒,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๕,๕๑๒,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๓๓๙,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๓๓๙,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๒,๕๗๕,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๒,๕๗๕,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๑๓๑,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๐,๑๓๑,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๓,๗๐๗,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๓,๗๐๗,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๗๕๔,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๗๕๔,๗๐๐ บาท 
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 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖,๐๐๙,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๐๐๙,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๑,๗๗๐,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๑,๗๗๐,๔๐๐ บาท 

(๔๑) สํานักงานเขตภาษีเจริญ รวม ๓๑๖,๕๖๕,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๖,๕๖๕,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๓๑๙,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๓๔๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๙๗๗,๕๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๖,๕๐๖,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๑,๙๙๑,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๑๕,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๖,๘๖๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๖,๘๖๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๗๖๑,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๗๖๑,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๘,๓๙๙,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๘,๓๙๙,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๓๓๗,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๓๓๗,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๕,๗๘๘,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๗๘๘,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๖,๘๓๐,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๖,๘๓๐,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖,๐๙๙,๑๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๐๙๙,๑๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๕,๖๕๓,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๕,๖๕๓,๖๐๐ บาท 
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(๔๒) สํานักงานเขตหนองแขม รวม ๔๒๑,๗๓๖,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๒๑,๗๓๖,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๐๙๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๐,๗๑๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๓๗๘,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๓,๐๘๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๙๔๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๓๙,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๒,๙๘๑,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๒,๙๘๑,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๓๖๓,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๓๖๓,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๘๗,๐๓๑,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๖๒,๗๙๓,๐๗๔ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยมาเจริญ  ๑    
    แยก  ๓ - ๔,  ๓ - ๖,  ๓ - ๘   
    และซอยแยกจาก 
    ซอยมาเจริญ  ๑  แยก  ๓    
    ถึงคลองราษฎร์สามัคคี ๕,๖๖๖,๔๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุง 
    ซอยเพชรเกษม  ๑๑๒    
    จากถนนเพชรเกษม 
    ถึงคลองมหาศร ๑๑,๙๙๘,๒๐๐ บาท 
  ๔. โครงการปรับปรุง 
    ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ  
    ฝั่งเหนือ  ซอย  ๖/๒   
    จากถนนเลียบคลองภาษีเจริญ  
    ฝั่งเหนือถึงบ้านเลขที่  ๗/๑๖๖ ๖,๕๗๓,๘๒๖ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๑๐๒,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๑๐๒,๗๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๓๑,๓๔๖,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๑,๓๔๖,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๕๘,๕๒๐,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๕๘,๕๒๐,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๓๑๖,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๓๑๖,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๕,๘๙๙,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๕,๘๙๙,๔๐๐ บาท 

(๔๓) สํานักงานเขตบางขุนเทียน รวม ๕๒๓,๑๔๑,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๒๓,๑๔๑,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๐๔๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๔๔๔,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๖๐๔,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๓๓๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๗๐๗,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๒๖,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๖,๔๑๓,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๖,๔๑๓,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๘๒๑,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๘๒๑,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๐๒,๔๐๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๘๓,๙๓๐,๒๔๕ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
    ซอยอนามัยงามเจริญ  ๒๕    
    จากสะพานนาค - จรูญ 
    ถึงลํารางสาธารณะ    
    แขวงท่าข้าม ๑๐,๒๙๓,๑๕๕ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุง 
    ซอยแยกซอยสะแกงาม  ๑๔    
    (ชุมชนศักดิ์มงคลชัย)   
    จากซอยสะแกงาม  ๑๔    
    ถึงจุดที่กําหนดให้   
    แขวงแสมดํา ๘,๑๗๗,๐๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๒๑๒,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๒๑๒,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๑,๘๖๐,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๘๖๐,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๕,๙๑๖,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๕,๙๑๖,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๙๑๐,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๙๑๐,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๔๘,๒๒๓,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๔๘,๒๒๓,๐๐๐ บาท 

(๔๔) สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ รวม ๒๙๗,๕๙๒,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๙๗,๕๙๒,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๙,๙๘๒,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๓,๙๙๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๙๘๕,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๗๑๓,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๔๒๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๘๔,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๑,๗๑๑,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๑,๗๑๑,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๐๒๙,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๐๒๙,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๗,๓๗๘,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๗,๓๗๘,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๓,๕๑๖,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๓,๕๑๖,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๘,๘๘๘,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๘๘๘,๗๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๔,๖๖๙,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๔,๖๖๙,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๙๙๖,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๙๙๖,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๒,๗๐๗,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๒,๗๐๗,๑๐๐ บาท 

(๔๕) สํานักงานเขตดอนเมือง รวม ๓๗๓,๒๓๕,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๗๓,๒๓๕,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๕๔๙,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๘,๕๗๒,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๙๗๗,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๓๒,๘๖๙,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๘,๓๕๗,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๕๑๒,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๖,๑๘๒,๔๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๖,๑๘๒,๔๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๐๘๕,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๐๘๕,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๖๔,๒๑๐,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๖๔,๒๑๐,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๕๘๗,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๕๘๗,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๕,๐๕๐,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๕,๐๕๐,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๗,๙๔๓,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๗,๙๔๓,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๓๑๓,๗๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๓๑๓,๗๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๔,๔๔๑,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๔,๔๔๑,๓๐๐ บาท 
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(๔๖) สํานักงานเขตจตุจักร รวม ๕๐๐,๓๖๗,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๐๐,๓๖๗,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๕,๙๐๐,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๕๑๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๘,๓๘๕,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๔,๓๓๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๓๗๑,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๙๖๕,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๒๒๔,๖๑๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๒๒๔,๖๑๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๒,๑๙๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๒,๑๙๖,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๐,๔๑๖,๓๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๐,๔๑๖,๓๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๖๗๘,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๖๗๘,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๗,๔๕๒,๒๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๗,๔๕๒,๒๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๖,๐๕๑,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๖,๐๕๑,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖,๒๓๘,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๒๓๘,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๗,๔๘๕,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๗,๔๘๕,๙๐๐ บาท 

(๔๗) สํานักงานเขตลาดพร้าว รวม ๓๕๕,๔๖๖,๗๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๕๕,๔๖๖,๗๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๖๘๒,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๙,๗๖๐,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๙๒๒,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๗,๓๐๗,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๑,๒๘๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๖,๐๒๖,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๗,๘๑๕,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๗,๘๑๕,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๖๐๗,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๖๐๗,๖๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๖,๑๓๒,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๘,๔๘๖,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
    ซอยโชคชัย  ๔  ซอย  ๕๔    
    แยก  ๖  และซอยแยกย่อย   
    (หมู่บ้าน  ต.รวมโชค)    
    จากที่ปรับปรุงแล้ว   
    ถึงสุดระยะที่กําหนด ๗,๖๔๕,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๕,๙๓๑,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๕,๙๓๑,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๐,๙๗๗,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๙๗๗,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๐,๙๐๖,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๐,๙๐๖,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๕๙๓,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๕๙๓,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๐,๕๑๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๐,๕๑๒,๒๐๐ บาท 

(๔๘) สํานักงานเขตบึงกุ่ม รวม ๕๔๖,๙๕๑,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๕๔๖,๙๕๑,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๘๖๙,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๐๘๑,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๗๘๘,๑๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๘๗๓,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๘๙๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๘๑,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๖,๑๘๔,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๖,๑๘๔,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๐,๙๐๖,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๙๐๖,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๑,๕๓๐,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๖,๔๐๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
    ซอยนวมินทร์  ๗๔  แยก  ๙,    
    แยก  ๙ - ๘,  แยก  ๙ - ๑๒, 
    แยก  ๙ - ๑๔ ๕,๑๒๔,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๒๘,๒๔๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายนํ้า 
    และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๙๐๕,๑๑๒ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    ดาดท้องคลองลํารางหนองยายจีน  
    จากถนนประเสริฐมนูกิจ  
    ถึงโรงเรียนเบญจมินทร์ ๓๕,๐๓๑,๑๒๐ บาท 
  ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    ดาดท้องคลอง  คลองหลวงวิจิตร  
    จากคลองชวดด้วน  
    ถึงคลองลําชะล่า ๙๘,๘๕๔,๖๖๘ บาท 
  ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    ดาดท้องคลอง  คลองชวดด้วน  
    จากถนนรามอินทรา  
    ถึงคลองบางขวด ๘๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๕,๘๓๔,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๘๓๔,๖๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๗,๒๙๘,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๗,๒๙๘,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๖๖๖,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๖๖๖,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๘๗,๕๔๕,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๘๗,๕๔๕,๓๐๐ บาท 

(๔๙) สํานักงานเขตสาทร รวม ๒๔๐,๕๑๙,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๔๐,๕๑๙,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๓,๒๕๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๓๐๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๙๕๗,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๒๒๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๕๗๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๖๔๔,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๗,๒๕๖,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๗,๒๕๖,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕,๐๙๗,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๕,๐๙๗,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๐,๑๖๔,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๐,๑๖๔,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๗๖๖,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๗๖๖,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๓,๙๒๒,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๙๒๒,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๖,๗๐๗,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๖,๗๐๗,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๖๓๕,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๖๓๕,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐,๔๘๙,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐,๔๘๙,๔๐๐ บาท 
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(๕๐) สํานักงานเขตบางคอแหลม รวม ๒๙๕,๒๐๔,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๙๕,๒๐๔,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๖,๒๕๙,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๙,๘๖๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๓๙๗,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๒๓๔,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๓,๘๔๕,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๘๙,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๗,๑๓๔,๑๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๗,๑๓๔,๑๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๓,๙๗๔,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๓,๙๗๔,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๙,๑๒๗,๑๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๙,๑๒๗,๑๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๑,๒๖๙,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๑,๒๖๙,๘๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๕,๘๙๕,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๕,๘๙๕,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๕,๑๖๖,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๕,๑๖๖,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๓๔๓,๒๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๓๔๓,๒๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๒,๘๐๐,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๒,๘๐๐,๗๐๐ บาท 

(๕๑) สํานักงานเขตบางซื่อ รวม ๓๒๕,๖๖๑,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๒๕,๖๖๑,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๖๐๘,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๑๐๑,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๕๐๗,๖๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๖,๓๓๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๒,๑๑๙,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๒๑๒,๐๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๔,๑๒๔,๘๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๔,๑๒๔,๘๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๔๒๗,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๔๒๗,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๑,๓๐๕,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๑,๓๐๕,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๗,๔๑๖,๕๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๗,๔๑๖,๕๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๔,๕๓๕,๓๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๔,๕๓๕,๓๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๔๘๓,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๔๘๓,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๘๒๖,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๘๒๖,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๕,๖๐๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๕,๖๐๒,๐๐๐ บาท 

(๕๒) สํานักงานเขตราชเทวี รวม ๓๒๒,๒๑๘,๘๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๒๒,๒๑๘,๘๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๐,๒๒๑,๔๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๕๗๖,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๖๔๕,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๘,๗๔๖,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๓,๕๗๖,๖๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๗๐,๐๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๖,๙๔๗,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๖,๙๔๗,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๒๔๒,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๒๔๒,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๒๒,๐๖๗,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๒๒,๐๖๗,๐๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๔๐๔,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๕,๔๐๔,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๗,๔๕๗,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๗,๔๕๗,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๑๖๘,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๑๖๘,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๗,๑๘๓,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๗,๑๘๓,๘๐๐ บาท 

(๕๓) สํานักงานเขตคลองเตย รวม ๓๖๗,๘๕๘,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๖๗,๘๕๘,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๘,๖๒๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๑,๒๗๘,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๓๔๒,๒๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๗,๔๒๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๒,๒๙๑,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๑๓๖,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๕๙,๖๔๓,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๕๙,๖๔๓,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๔๐๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๔๐๔,๙๐๐ บาท 
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 จ. แผนงานการโยธา ๓๑,๕๘๐,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๑,๕๘๐,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๑,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๑,๖๒๐,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๔,๑๐๓,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๑๐๓,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๙,๔๗๔,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๙,๔๗๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๔๒๘,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๔๒๘,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๙,๕๕๔,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๒๙,๕๕๔,๘๐๐ บาท 

(๕๔) สํานักงานเขตประเวศ รวม ๔๕๕,๓๓๘,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๕๕,๓๓๘,๓๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๕,๗๗๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๘,๕๗๙,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๑๙๑,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๗๘๒,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๐๑๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๖๖,๑๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๖,๘๗๘,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๖,๘๗๘,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๑๓๒,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๑๓๒,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๙๑,๙๖๗,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๖๘,๕๖๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
    และท่อระบายน้ํา  
    ถนนรามคําแหง  ๒   
    แยกซอยสถานีตํารวจนครบาล  
    อุดมสุข ๒๓,๓๙๙,๘๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๘๑๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๘๑๘,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๙,๒๗๐,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๙,๒๗๐,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๖,๙๓๖,๔๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๖,๙๓๖,๔๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๖๕๓,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๖๕๓,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๓,๑๒๗,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๐๓,๑๒๗,๖๐๐ บาท 

(๕๕) สํานักงานเขตบางพลัด รวม ๓๑๓,๔๔๓,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๓,๔๔๓,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๓๑๖,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๖๓๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๖๗๙,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๗,๕๙๕,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๒,๑๐๓,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๔๙๑,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๙,๕๕๒,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๙,๕๕๒,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๔,๔๔๔,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๔,๔๔๔,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๑๙,๗๓๗,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๑๙,๗๓๗,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๖,๔๓๘,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายนํ้า 
    และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๔๓๘,๐๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    (ดาดท้องคลอง)  คลองมอญ    
    (จากถนนจรัญสนิทวงศ์  
    ถึงจุดที่กําหนดให้) ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๒,๖๑๒,๗๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๒,๖๑๒,๗๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๑,๗๔๕,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๑,๗๔๕,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๗๔๒,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๗๔๒,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๑,๒๕๘,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๑,๒๕๘,๗๐๐ บาท 

(๕๖) สํานักงานเขตจอมทอง รวม ๔๒๗,๒๘๐,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๒๗,๒๘๐,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๑๓๑,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๘๒๐,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๓๑๑,๑๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๕,๘๕๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๕๗๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๕,๒๗๘,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๕๗,๘๘๔,๐๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๕๗,๘๘๔,๐๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๙๖๙,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๒๐,๙๖๙,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๐,๙๗๗,๘๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๐,๙๗๗,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๐๘๕,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๗,๐๘๕,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๘,๒๔๒,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๒๔๒,๑๐๐ บาท 
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 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๗๐๔,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๗๐๔,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖,๖๕๙,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๖,๖๕๙,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๙๕,๗๗๔,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๙๕,๗๗๔,๓๐๐ บาท 

(๕๗) สํานักงานเขตดินแดง รวม ๓๒๔,๔๔๓,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๒๔,๔๔๓,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๕,๐๒๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๘๗๖,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๑๔๕,๓๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๖,๘๐๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๑,๙๘๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๑๗,๔๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๖,๔๕๔,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๖,๔๕๔,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๘,๙๘๘,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๘,๙๘๘,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๗,๓๒๑,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๗,๓๒๑,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๗,๖๕๔,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๖๕๔,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๗,๐๙๔,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๗,๐๙๔,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๗๑๕,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๗๑๕,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๙,๓๙๖,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๙,๓๙๖,๔๐๐ บาท 
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(๕๘) สํานักงานเขตสวนหลวง รวม ๓๖๗,๘๒๔,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๖๗,๘๒๔,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๓๓,๒๖๐,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๕๙๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์ ๕,๐๔๑,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๕,๖๒๘,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๒,๙๔๘,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๕๖๑,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๘๖,๕๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๑,๔๑๓,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๑,๔๑๓,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๖,๑๙๖,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๖,๑๙๖,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๑,๘๐๓,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๑,๘๐๓,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๗๔๑,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๗๔๑,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๐,๔๓๓,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๐,๔๓๓,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๗,๖๒๘,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๗,๖๒๘,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๘๒๕,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๘๒๕,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๓,๕๗๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๓,๕๗๒,๙๐๐ บาท 

(๕๙) สํานักงานเขตวัฒนา รวม ๓๑๕,๓๖๘,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๕,๓๖๘,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๗,๔๐๑,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๒๒,๐๓๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๓๖๗,๒๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๖๒๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๖,๘๐๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๘๑๗,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๒๑,๒๗๑,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๒๑,๒๗๑,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๗,๗๐๑,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๗,๗๐๑,๘๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๗,๐๙๘,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๗,๐๙๘,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๖๑๒,๔๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๖๑๒,๔๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๐,๘๖๗,๐๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๐,๘๖๗,๐๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๓,๔๙๓,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๓,๔๙๓,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๖๘๔,๙๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๖๘๔,๙๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๑,๖๑๖,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๑,๖๑๖,๗๐๐ บาท 

(๖๐) สํานักงานเขตบางแค รวม ๔๓๘,๙๔๐,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๓๘,๙๔๐,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๙๗๐,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๔๘๖,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๔๘๓,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๓,๕๔๖,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๘,๕๗๙,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๙๖๗,๒๐๐ บาท 
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 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๓๒,๐๙๓,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๓๒,๐๙๓,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๙,๗๔๘,๒๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๙,๗๔๘,๒๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๔,๒๓๑,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๓๔,๓๗๑,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอย  ๐๐๑   
    กาญจนาภิเษก  ๐๐๘    
    แยก  ๒  (หมู่บ้านสิชล)   
    จากซอย  ๐๐๑    
    กาญจนาภิเษก  ๐๐๘   
    ถึงคลองหนองใหญ่ ๗,๖๐๕,๕๐๐ บาท 
  ๓. โครงการปรับปรุง 
    ซอยอินทาปัจ  ๙ - ๖    
    จากซอยอินทาปัจ  ๙   
    ถึงซอยอินทาปัจ  ๑๓ ๑๒,๒๕๔,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๒๓๖,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๒๓๖,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๓๔,๗๕๘,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๓๔,๗๕๘,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๑,๗๙๗,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๑,๗๙๗,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๔๕๔,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๔๕๔,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๘,๑๐๓,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๑๐๒,๘๕๒,๓๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้าง 
    อาคารอเนกประสงค์  ๓  ชั้น    
    โรงเรียนบางเชือกหนัง ๕,๒๕๑,๕๐๐ บาท 
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(๖๑) สํานักงานเขตหลักสี่ รวม ๓๐๐,๐๓๘,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๐๐,๐๓๘,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๒,๗๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๖,๘๙๑,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๘๗๗,๘๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๕,๘๗๗,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๑,๔๓๑,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๔๔๕,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๙,๓๕๗,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๙,๓๕๗,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๘๙๓,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๘๙๓,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๔,๐๕๕,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๔,๐๕๕,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๖,๘๗๖,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๖,๘๗๖,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๗,๑๑๓,๕๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๑๑๓,๕๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๕,๘๐๘,๖๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๕,๘๐๘,๖๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๐๕๐,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๐๕๐,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๑,๒๓๖,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๑,๒๓๖,๑๐๐ บาท 

(๖๒) สํานักงานเขตสายไหม รวม ๔๖๓,๙๓๘,๒๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๖๓,๙๓๘,๒๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๓,๓๕๔,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๓๘๕,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๙๖๙,๐๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๘,๔๑๒,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๐๕๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๓๕๘,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๙,๐๑๖,๙๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๙,๐๑๖,๙๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๓๖๔,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๓๖๔,๓๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๗๑,๔๐๒,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๗๑,๔๐๒,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๗๖,๑๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานการระบายน้ํา  
    และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๖,๑๗๘,๘๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
    คลองพระยาสุเรนทร์  
    คลองหกวา  และคลองสอง 
    จากถนนสายไหม  
    ถึงสุดระยะที่กําหนด ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๖,๗๗๐,๑๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๖,๗๗๐,๑๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๓๑,๗๙๓,๕๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๓๑,๗๙๓,๕๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๗๖๖,๔๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๖๖,๔๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๑๐,๘๗๘,๘๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๑๐,๘๗๘,๘๐๐ บาท 

(๖๓) สํานักงานเขตคันนายาว รวม ๒๗๓,๓๗๘,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๗๓,๓๗๘,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๔,๔๖๐,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๐๑๘,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๗,๔๔๑,๙๐๐ บาท 
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 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๔,๗๐๔,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๐,๘๐๒,๘๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๐๑,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๓,๗๕๖,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๓,๗๕๖,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๐,๐๙๒,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๐๙๒,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๒,๓๐๑,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๗,๑๑๘,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุง 
    ซอยรามอินทรา  ๔๔    
    ช่วงปลายและซอยแยก  ๔,   
    ๖,  ๘,  ๑๐  และ  ๑๒ ๕,๑๘๒,๘๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๕๗๓,๖๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๔,๕๗๓,๖๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๔,๑๐๔,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๔,๑๐๔,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๖,๖๐๓,๘๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๖,๖๐๓,๘๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๔๗๗,๓๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๔๗๗,๓๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๒๘,๓๐๔,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๒๔,๒๐๕,๕๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้าง 
    บ้านพักอาศัย  ๓  ชั้น    
    โรงเรียนคันนายาว ๔,๐๙๙,๒๐๐ บาท 
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(๖๔) สํานักงานเขตสะพานสูง รวม ๒๘๙,๕๗๐,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๒๘๙,๕๗๐,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๙,๕๙๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๓,๔๙๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๑๐๑,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๔,๑๓๔,๓๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๒๐,๑๔๓,๔๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๙๐,๙๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๖๖,๖๖๖,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๖๖,๖๖๖,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๐,๙๘๓,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๐,๙๘๓,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๔,๘๓๗,๖๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๔,๘๓๗,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๐๐๗,๓๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๒๐,๐๐๗,๓๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๑,๔๘๗,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๔๘๗,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๔๕,๕๕๔,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๔๕,๕๕๔,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๒๐๘,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๒๐๘,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๔๒,๐๙๒,๖๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๔๒,๐๙๒,๖๐๐ บาท 

(๖๕) สํานักงานเขตวังทองหลาง รวม ๓๘๑,๖๘๐,๖๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๘๑,๖๘๐,๖๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๐๗,๐๗๕,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๓๗๙,๒๐๐ บาท 
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  ๒. โครงการก่อสร้างอาคาร  
    สํานักงานเขตวังทองหลาง ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. งานทะเบียน ๕,๖๙๖,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๗๖๔,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๕,๓๒๓,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๔๔๑,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๑๒,๖๙๘,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๑๒,๖๙๘,๓๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๔๓๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๔๓๙,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๕๘,๕๗๘,๔๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๕๘,๕๗๘,๔๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๕๔๘,๙๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๕๔๘,๙๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๘,๕๘๕,๙๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๘,๕๘๕,๙๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๙,๐๓๑,๓๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๙,๐๓๑,๓๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๕๒๖,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๕๒๖,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๗,๔๓๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๗,๔๓๑,๔๐๐ บาท 

(๖๖) สํานักงานเขตคลองสามวา รวม ๔๐๕,๓๓๒,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๔๐๕,๓๓๒,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๓,๔๐๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๓๒๔,๒๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๐๗๘,๐๐๐ บาท 



 หน้า   ๘๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๔,๗๒๒,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๙,๙๙๑,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๓๐,๗๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๕,๔๔๐,๗๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๕,๔๔๐,๗๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๑๘๑,๗๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๑๘๑,๗๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๖๓,๕๕๐,๕๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๖๓,๕๕๐,๕๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๕๐๔,๗๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๕,๕๐๔,๗๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๙,๒๙๙,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๙,๒๙๙,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๗,๕๐๔,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๗,๕๐๔,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๗๒๑,๖๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๒๑,๖๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๓๐,๐๐๕,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๑๓๐,๐๐๕,๑๐๐ บาท 

(๖๗) สํานักงานเขตบางนา รวม ๓๐๑,๑๓๕,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๐๑,๑๓๕,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๔๔๙,๑๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๔,๖๔๒,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๘๐๖,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๑๙,๕๓๑,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๔,๘๑๖,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๗๑๕,๒๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๐,๗๘๖,๓๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๐,๗๘๖,๓๐๐ บาท 
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 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๗๖๙,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๗๖๙,๐๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๓๓,๖๐๗,๗๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๓๓,๖๐๗,๗๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๖๒๔,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๘,๖๒๔,๑๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๗,๓๙๖,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๗,๓๙๖,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๘,๐๓๗,๒๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๘,๐๓๗,๒๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๗๓๐,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๓๐,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๖๕,๒๐๓,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๖๕,๒๐๓,๑๐๐ บาท 

(๖๘) สํานักงานเขตทวีวัฒนา รวม ๓๑๙,๔๗๘,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๙,๔๗๘,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๑,๘๐๙,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๕,๖๕๓,๓๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๑๕๕,๙๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๕๖๕,๖๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๔๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๔,๑๓๓,๖๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๙๔,๓๐๑,๒๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๙๔,๓๐๑,๒๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๙๗๒,๙๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๙๗๒,๙๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๕,๒๐๕,๐๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๕,๒๐๕,๐๐๐ บาท 
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 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๗๐๖,๒๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๗๐๖,๒๐๐ บาท 
 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๙,๘๑๒,๔๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๙,๘๑๒,๔๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๑๗,๙๗๖,๗๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๑๗,๙๗๖,๗๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗,๑๗๖,๘๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๗,๑๗๖,๘๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๕๘,๙๕๒,๑๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๕๘,๙๕๒,๑๐๐ บาท 

(๖๙) สํานักงานเขตทุ่งครุ รวม ๓๑๒,๖๓๗,๕๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๑๒,๖๓๗,๕๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๒๓,๙๒๕,๘๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๗,๘๐๔,๑๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๖,๑๒๑,๗๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๐,๖๗๗,๗๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๑๘๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๔๙๖,๘๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๘๖,๓๘๐,๖๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๘๖,๓๘๐,๖๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑,๖๔๑,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๑,๖๔๑,๔๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๗,๒๖๙,๒๐๐ บาท 
  งานการโยธา ๔๗,๒๖๙,๒๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๓๕๙,๑๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๙,๓๕๙,๑๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๑๓,๖๑๖,๘๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๑๓,๖๑๖,๘๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๒๐,๙๓๘,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๒๐,๙๓๘,๐๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔,๗๖๕,๕๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๔,๗๖๕,๕๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๗๔,๐๖๓,๔๐๐ บาท 
  งานบริหารการศึกษา ๗๔,๐๖๓,๔๐๐ บาท 

(๗๐) สํานักงานเขตบางบอน รวม ๓๖๑,๗๙๓,๑๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๓๖๑,๗๙๓,๑๐๐ บาท 
 ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน ๑๙,๕๙๒,๙๐๐ บาท 
  ๑. งานปกครอง ๑๓,๙๗๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. งานทะเบียน ๕,๖๑๔,๔๐๐ บาท 
 ข. แผนงานบริหารการคลัง ๒๑,๐๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการคลัง ๑๗,๑๑๐,๗๐๐ บาท 
  ๒. งานบริหารการจัดเก็บรายได้ ๓,๙๕๘,๓๐๐ บาท 
 ค. แผนงานรักษาความสะอาด ๑๐๖,๘๑๒,๕๐๐ บาท 
  งานรักษาความสะอาด ๑๐๖,๘๑๒,๕๐๐ บาท 
 ง. แผนงานรักษา 
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๒,๖๔๕,๕๐๐ บาท 
  งานบริหารและบังคับการเทศกิจ ๑๒,๖๔๕,๕๐๐ บาท 
 จ. แผนงานการโยธา ๔๕,๑๕๐,๕๐๐ บาท 
  ๑. งานการโยธา ๔๑,๑๓๐,๙๐๐ บาท 
  ๒. โครงการปรับปรุงซอยเอกชัย  ๘๓/๑    
    จากถนนเอกชัยถึงทางรถไฟ  
    สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ๔,๐๑๙,๖๐๐ บาท 
 ฉ. แผนงานจัดการระบายน้ํา 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๗๖๓,๘๐๐ บาท 
  งานการระบายนํ้า 
  และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๑๒,๗๖๓,๘๐๐ บาท 
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 ช. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ๒๑,๘๒๘,๖๐๐ บาท 
  งานปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ๒๑,๘๒๘,๖๐๐ บาท 
 ซ. แผนงานพัฒนาชุมชน ๙,๓๙๐,๑๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน ๙,๓๙๐,๑๐๐ บาท 
 ฌ. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕,๔๐๙,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมอนามัย ๕,๔๐๙,๐๐๐ บาท 
 ญ. แผนงานบริหารการศึกษา ๑๐๗,๑๓๑,๒๐๐ บาท 
  ๑. งานบริหารการศึกษา ๘๘,๐๑๗,๒๐๐ บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
    โรงเรียนพระยามนธาตุ 
    ราชศรีพิจิตร์ ๑๙,๑๑๔,๐๐๐ บาท 

(๗๑) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวม ๑,๖๗๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑,๖๗๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป ๑,๖๗๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท 
 ๑. งานมหาวิทยาลัย ๑,๖๗๑,๒๙๘,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารเวชภัณฑ์กลาง    
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานคร  
  และวชิรพยาบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการก่อสร้าง 
  อาคารหอพักพยาบาล    
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานคร  
  และวชิรพยาบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. โครงการการอนุรักษ์อาคารวชิรานุสรณ์    
  (ตึกเหลือง)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  กรุงเทพมหานคร  
  และวชิรพยาบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. โครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ  
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน  
๔๒๔,๘๓๘,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย  รายจ่ายประจํา  จํานวน  ๒๓๙,๔๐๖,๐๐๐  บาท  และรายจ่ายพิเศษ  
จํานวน  ๑๘๕,๔๓๒,๐๐๐  บาท  จําแนก  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รวม ๒๘๐,๗๘๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑๓๓,๔๓๑,๐๐๐ 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 ๑๒๒,๔๓๑,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล   ๑๒๒,๔๓๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายพิเศษ ๑๔๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจ่ายทั่วไป ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๑๓๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล ๑๓๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รวม ๑๔๐,๔๓๑,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา ๑๐๒,๓๔๙,๐๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๑๓,๑๗๘,๗๐๐ บาท 
  ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป ๖,๗๑๒,๙๐๐ บาท 
  ๒. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ๕๘๕,๘๐๐ บาท 
  ๓. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๘๙,๑๗๐,๓๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด   ๘๙,๑๗๐,๓๐๐ บาท 
 รายจ่ายพิเศษ   ๓๘,๐๘๒,๐๐๐ บาท 
 ก. งบกลาง ๓๓,๒๙๔,๐๐๐ บาท 
  เงินสํารองจ่ายทั่วไป ๓๓,๒๙๔,๐๐๐ บาท 
 ข. แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการตลาด ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย   รวม ๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายประจํา   ๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท 
 งานบริหารการพัฒนาที่อยู่อาศัย   ๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท 
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ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ
และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
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