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ขอบัญญตัิกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑) 
 

 

โดยท่ีกรุงเทพมหานครมีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดที่สภา
กรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบแลว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  
จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญั ติกรุง เทพมหานครนี้ เ รียกว า   “ขอบัญญั ติกรุง เทพมหานคร   เรื่อง  
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑)”   

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพ่ิมงบประมาณรายจายพิเศษในงบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานครประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๘  จํานวน  ๕,๐๗๖,๘๔๗,๐๐๐  บาท 

จายจากเงินสะสมจายขาด 
(๑)  สํานักอนามัย รวม  ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๑. แผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   งานควบคุมอนามัยและสิ่งแวดลอม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. แผนงานอนามัย   ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   โครงการจัดตั้งโรงฆาสัตวกรุงเทพมหานคร ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒)  สํานักการโยธา รวม  ๑,๐๕๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๑. แผนงานการโยธา   ๗๗๗,๔๑๘,๐๐๐  บาท 
   ๑.๑ โครงการจตุรทิศ – ตะวันออก  ชวง  ค 
    (จากบริเวณบึงมักกะสันถึงเลียบคลอง 
    บางกะป) ๑๖๕,๒๕๒,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒ โครงการกอสรางปรับปรุง 
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    ถนนสรงประภา ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๓ โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งสะพาน 
    ขามทางแยกแนวถนนพุทธมณฑล   
    สาย  ๑  ตัดกับถนนบรมราชชนนี ๔๙,๘๔๘,๐๐๐  บาท 
   ๑.๔ โครงการทางลอดถนนศรีนครินทร –  
    ถนนสุขุมวิท  ๑๐๓  (อุดมสุข) ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๕ โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งสะพาน 
    บางกะป – ถนนนวมินทรและแยก 
    ถนนเสรีไทย - ถนนศรีบูรพา ๙๐,๙๑๘,๐๐๐  บาท 
   ๑.๖ โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งสะพาน 
    ขามทางแยกถนนเพชรบุรี – ซอย 
    นานา  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๗ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก 
    ขามทางแยก  กลุม  A ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๘ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก 
    ขามทางแยก  กลุม  B ๓๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๙ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก 
    ขามทางแยก  กลุม  C ๓๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๑๐ โครงการกอสรางอาคารโรงเรียน 
    วัดปทุมวนาราม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๑๑ โครงการกอสรางอาคารหอพักแพทย 
    พยาบาลโรงพยาบาลหนองจอก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๑๒ งานจัดกรรมสิทธิ์ ๒๓๗,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
๒. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร ๒๗๓,๙๘๒,๐๐๐ บาท 
 ๒.๑ งานกอสรางและบูรณะ ๗๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.๒ โครงการจัดซอมสะพานในพื้นที่ 
  กรุงเทพมหานคร ๑๑๔,๙๘๒,๐๐๐  บาท 
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 ๒.๓ โครงการจัดซอมและเสรมิกําลังสะพาน 
  ขามคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓) สํานักการระบายน้ํา รวม  ๑,๐๙๔,๙๔๗,๐๐๐  บาท 
 ๑. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา   ๘๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๑.๑ โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลอง 
   แสนแสบและคลองลาดพราวลงสูแมน้ํา 
   เจาพระยา ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๑.๒ โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลอง 
   เปรมประชากร  จากตลาดบางซื่อถึง 
   ระยะที่กําหนดให ๕๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๑.๓ โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจาก 
   บึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๑.๔ โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลอง 
   จิกมิตรมหาดไทย  ตอนคลองแสนแสบ ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๖๓,๔๔๗,๐๐๐  บาท 
  ๒.๑ งานระบบทอระบายน้ํา ๘,๒๒๗,๐๐๐  บาท 
  ๒.๒ งานระบบคลอง ๕,๒๒๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.๓ โครงการกอสรางเขือ่น  ค.ส.ล.   
   (ดาดทองคลอง)  คลองราษฎรเจริญสุข 
   จากบริเวณจุดปลอยน้ําทิ้งโรงบําบัด 
   น้ําเสียหนองแขมถึงคลองทวีวัฒนา ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.๔ โครงการกอสรางเขือ่น  ค.ส.ล.   
   (สมอยึดดานหลัง)  คลองจั่น   
   จากถนนลาดพราวถึงคลองแสนแสบ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.๕ โครงการกอสรางเขือ่น  ค.ส.ล.   
   (ดาดทองคลอง)  ลํารางซอยลาดพราว 
   ๑๓๐  จากเขื่อนเดิมของสถานีสูบน้ําถึง 
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   ถนนลาดพราว ๑๒,๕๓๔,๐๐๐  บาท 
  ๒.๖ โครงการกอสรางเขือ่น  ค.ส.ล. 
   (ดาดทองคลอง)  ลํารางขางวัดกลางจาก 
   คลองแสนแสบถึงถนนลาดพราว ๘,๔๖๖,๐๐๐  บาท 
 ๓. แผนงานควบคุมคุณภาพน้ํา  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  โครงการบําบัดน้ําเสียรวม  (ระยะที่  ๑) ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๔. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา ๑๑๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.๑ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   ชองนนทรี ๓๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.๒ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   หนองแขม ๓๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.๓ โครงการขยายระบบเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
   แมน้ําเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร   
   ระยะที่  ๒  (Metropole Watch : Phase  2) ๓๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.๔ โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร ๔,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.๕ โครงการกอสรางทอรับน้ําเสียในพื้นที่ 
   เกาะรัตนโกสินทรและบริเวณโดยรอบ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๔) สํานักรักษาความสะอาด รวม ๕๐๒,๔๐๓,๐๐๐  บาท 
 แผนงานรักษาความสะอาด ๕๐๒,๔๐๓,๐๐๐  บาท 
 ๑. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนยรวม 
  รถบรเิวณสถานีขนถายมูลฝอยทาแรง ๑๑๔,๖๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุนเพื่อทําความ 
  สะอาดถนน  ตรอก  ซอย  ในพื้นที่ 
  กรุงเทพมหานคร ๑๕๕,๖๓๒,๐๐๐  บาท 
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 ๓. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยเพ่ือเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยบนถนน 
  สายหลักและสายรอง ๔๔,๑๓๑,๐๐๐  บาท 
 ๔. โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน 
  กําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม  ระยะที่  ๓ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๕. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยและนํา 
  ไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ 
  โดยอัดและหอมูลฝอยดวยแผนพลาสติก   
  (WRAPPING) ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๖. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก 
  สถานีขนถายมูลฝอยทาแรง  เขตบางเขน   
  และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูก 
  สุขลักษณะ  (แบบใหม)  ระยะที่  ๒ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๗. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก 
  โรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขม  และนําไป 
  ทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ   
  (แบบใหม)  ระยะที่  ๒ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๘. โครงการจางเหมาเอกชนเกบ็ขนและกําจัด 
  มูลฝอยติดเชื้อ  ระยะที่  ๒ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๕) สํานักสวัสดิการสังคม รวม ๑๙๖,๐๙๗,๐๐๐  บาท 
 ๑. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๕๒,๒๙๗,๐๐๐  บาท 
  ๑.๑ โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ๘๖,๕๔๕,๐๐๐  บาท 
  ๑.๒ โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค   
   ระยะที่  ๒ ๖๕,๗๕๒,๐๐๐  บาท 
 ๒. แผนงานบริการสังคม  ๔๓,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
  โครงการกอสรางหอศิลปวัฒนธรรมแหง 
  กรุงเทพมหานคร ๔๓,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
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(๖) สํานักการจราจรและขนสง รวม ๑,๙๕๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 แผนงานพัฒนาการใชท่ีดินและระบบจราจร ๑,๙๕๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑. งานการขนสง ๑,๘๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. งานวิศวกรรมจราจร ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๓. งานสัญญาณไฟและเครื่องหมาย ๕๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ขอ ๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณตามรายการ  และ

จํานวนเงนิที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ขอ ๕ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ :    เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกรุงเทพมหานคร  มีความ
จําเปนตองจายรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดเปนการเรงดวน  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจราจร  ดานสิ่งแวดลอม  ดานสถาปตยกรรม  ผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม  ดานการศึกษา  
และดานคุณภาพชีวิต  ซ่ึงจะตองเรงดําเนินการ  รถประจําทางดวนพิเศษ  BRT  กอสรางอาคารหอพักแพทย
พยาบาลโรงพยาบาลหนองจอก  กอสรางหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  กอสรางอาคารเรียน  จัดตั้ง
โรงฆาสัตว  คาจางที่ปรึกษาศึกษาสํารวจออกแบบที่จอดรถอัจฉริยะ  กอสรางอุโมงคระบายน้ํา  กอสรางเขื่อน  
ค.ส.ล.  ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสราง  เบิกจายคาทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนยายสิ่งกอสราง
ตามพระราชบัญญัติเวนคืน  พระราชกฤษฎีกา  และแนวเขตถนนตามโครงการตาง ๆ  จางเดินระบบบํารุงรักษา
และจัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ํา  ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย  จางเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย  เชา
รถเก็บขนมูลฝอย  เชารถกวาดดูดฝุน  เชารถบรรทุกน้ํา  ปรับปรุงสะพาน  ติดตั้งสะพานขามทางแยก  จัดซอม
และเสริมกําลังสะพานขามคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ปรับปรุงทาเทียบเรือ  กอสรางและปรับปรุงถนน  
คาใชจายในการปฏิบัติงานของหนวยบริการเรงดวนกรุงเทพมหานคร  “BEST”  ซ่ึงสภากรุงเทพมหานครไดให
ความเห็นชอบแลว  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 


