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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  (ฉบับที ่๑) 
 

 

โดยที่กรุงเทพมหานคร  มีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดของกรุงเทพมหานคร
ที่สภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบแลว  และรายจายพิเศษจากกําไรสะสมของการพาณิชย 
ของกรุงเทพมหานคร 

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

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  (ฉบับที่  ๑)”   

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพิ่มงบประมาณรายจายพิเศษในงบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานครประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  จํานวน  ๖,๔๗๒,๐๒๗,๐๐๐  บาท 

ขอ ๔ งบประมาณรายจายกรุงเทพมหานครใหต้ังจาย  จํานวน  ๖,๓๙๕,๕๐๐,๐๐๐  บาท  
เปนรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดของกรุงเทพมหานคร  จําแนกดังนี้ 

(๑) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร รวม ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานสงเสริมระบบบริหาร  ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการศูนยการเรียนรูและพัฒนาเมือง ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักการแพทย รวม  ๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริการดานการแพทย   ๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถใตดิน 
 ๔  ชั้น  โรงพยาบาลกลาง  ๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักอนามัย รวม  ๗๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานอนามัย   ๗๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
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 ๑. งานสงเสริมสุขภาพ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. งานควบคุมโรค  ๖๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
(๔) สํานักการศึกษา รวม  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 งานนิเทศการศึกษา   ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) สํานักการโยธา รวม  ๑,๙๖๗,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานบริหารทั่วไป   ๕๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ โครงการกอสรางอาคารศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง 
   (ระยะที่  ๒)  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง   
   (ระยะที่  ๓)  ๓๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง   
   (ระยะที่  ๔)  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการปรับปรุงถนนราษฎรพัฒนา ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕ โครงการปรับปรุงถนนเคหะรมเกลา 
   สวนตอเนื่อง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๖ โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 
   ตามโครงการนําสายเคเบิลลงดิน 
   ในเขตกรุงเทพมหานคร  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานการโยธา  ๘๗๕,๕๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑ งานสํารวจออกแบบและกอสราง  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒ โครงการกอสรางถนนกรุงเทพกรีฑา -  
   รมเกลา   ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๓ โครงการกอสรางถนนพรานนก -  
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   พุทธมณฑลสาย  ๔  ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔ โครงการกอสรางสะพานขามทางแยก 
   รัชดาภิเษกกับถนนสาธุประดิษฐ  ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๕ โครงการกอสรางถนนเลียบคลอง 
   บางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับ 
   ถนนพหลโยธิน  (ระยะที่  ๓)  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๖ โครงการกอสรางปรับปรุงถนนนาวง 
   ประชาพัฒนาจากถนนสรงประภาถึง 
   ทางเขาวัดสันติบุญมาราม  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๗ งานจัดกรรมสิทธิ์  ๗๕๐,๕๖๙,๐๐๐ บาท 
 ๓. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร  ๕๐๕,๔๐๓,๐๐๐ บาท 
  งานกอสรางและบูรณะ  ๕๐๕,๔๐๓,๐๐๐ บาท 
(๖) สํานักการระบายน้ํา รวม ๘๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา  ๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลอง 
   แสนแสบและคลองลาดพราวลงสูแมน้ํา 
   เจาพระยา  ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม 
   ริมคลองบางกอกนอย  ชวงคลอง 
   วัดดุสิตารามถึงคลองขนมจีน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   พื้นที่ลุมวังทองหลาง  ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา 
   จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา  ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาชวงคลองกุฎีจีนถึง 
   หนาโบสถซางตาครูส  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๒. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๑๗๘,๕๖๔,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑ งานระบบอาคารบังคับน้ํา  ๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒ โครงการเชารถดูดลางทําความสะอาด 
   ทอขนาดใหญพรอมรถรวมปฏิบัติงาน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๓ โครงการกอสรางทางเดินและทางรถ 
   จักรยานริมคลองแสนแสบ  จากบริเวณ 
   ซอยรามคําแหง  ๓๙  ถึงบริเวณสะพาน 
   มิตรมหาดไทย  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (สมอยึดดานหลัง)  คลองสามเสน   
   บริเวณถนนพิชัยและบริเวณถนนราชสีมา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๕ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   (สมอยึดดานหลัง)  คลองบางบัวบริเวณ 
   โครงการบานมั่นคงชุมชนสามัคคี 
   รวมใจจากถนนพหลโยธินถึงจุด 
   ที่กําหนดให  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา  ๑๑๕,๔๓๖,๐๐๐ บาท 
  ๓.๑ งานจัดการคุณภาพน้ํา  ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๒ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   หนองแขม  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๓ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   ดินแดง  ๗๘,๔๓๖,๐๐๐ บาท 
(๗) สํานักส่ิงแวดลอม รวม ๗๖,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑.๑ โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก 
   โรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขม  และ 
   นําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ   
   (แบบใหม)  ระยะที่  ๒  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการจางเหมาเอกชนจัดการมูลฝอย 
   แบบผสมผสานที่ศูนยกําจัดมูลฝอย 
   หนองแขม  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๓๖,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารสวนสาธารณะ  ๓๖,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
(๘) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการทองเที่ยว รวม ๒๔๘,๒๘๙,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานบริการสังคม  ๑๖๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ งานหองสมุดประชาชน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการกอสรางหองสมุดประชาชน 
   เคหะออเงิน  ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการกอสรางหองสมุดประชาชน 
   สวนสมเด็จยา  ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการกอสรางหองสมุดประชาชน 
   สํานักงานเขตมีนบุรี  ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕ โครงการกอสรางหองสมุดประชาชน 
   ศูนยกีฬาบางบอน  ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๖ โครงการกอสรางหองสมุดประชาชน 
   วัดพระยาสุเรนทร  ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๗ โครงการกอสรางศูนยเยาวชน 
   วังทองหลาง  ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๘ โครงการกอสรางศูนยเยาวชนหลักส่ี  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานการกีฬา  ๘๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑ งานการกีฬา  ๖๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙  มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๒.๒ โครงการศูนยกีฬาทางน้ําบึงหนองบอน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๙) สํานักพัฒนาสังคม รวม ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานพัฒนาชุมชน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานสงเสริมอาชีพ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  โครงการกอสรางอาคารศูนยฝกอาชีพ 
  กรุงเทพมหานคร  สะพานสูง  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) สํานักการจราจรและขนสง รวม ๒,๑๘๗,๒๓๗,๐๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร  ๒,๑๘๗,๒๓๗,๐๐๐ บาท 
 ๑. งานการขนสง  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการระบบขนสงมวลชน 
  กรุงเทพมหานคร  ๑,๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการบริหารจัดการการใหบริการ 
  รถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ (BRT)  ๒๓๒,๒๓๗,๐๐๐ บาท 
 ๔. โครงการระบบขนสงมวลชน 
  กรุงเทพมหานครสวนตอขยายสายสีลม    
  (ตากสิน - เพชรเกษม)  ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๕๗๘,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๗๘,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
  งานปฏิบัติการดับเพลิง  ๕๗๘,๑๘๐,๐๐๐ บาท 
ขอ ๕ งบประมาณรายจายการพาณิชยใหต้ังจาย  จํานวน  ๗๖,๕๒๗,๐๐๐  บาท  เปนรายจายพิเศษ

จากกําไรสะสมของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  จําแนกดังนี้ 
 สํานักงานสถานธนานุบาล รวม ๗๖,๕๒๗,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ๗๖,๕๒๗,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารการธนานุบาล  ๗๖,๕๒๗,๐๐๐ บาท 
ขอ ๖ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณตามรายการ  และ

จํานวนเงินที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙  มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๗ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อภิรักษ   โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙  มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกรุงเทพมหานคร   
มีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดเปนการเรงดวน  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจายประจําป  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจราจร  ดานส่ิงแวดลอม   
ดานความปลอดภัย  ดานการศึกษา  ดานคุณภาพชีวิต  ดานเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแนวใหม
ตามหลักธรรมาภิบาล  เชน  รถประจําทางดวนพิเศษ  BRT  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครและสวนตอ
ขยายกอสรางอุโมงคระบายน้ํา  กอสรางเขื่อน  ค.ส.ล.  จางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการบริหารโรงควบคุม
คุณภาพน้ํา  ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย  คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีดับเพลิงและอาคารที่ทําการ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนตน  รวมท้ังมีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษจากกําไรสะสม 
ของการพาณิชยของกรุงเทพมหานครเพื่อปรับปรุงและขยายสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร   
เพ่ิมประสิทธิภาพและใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง  ซ่ึงสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบแลว   
จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 


