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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  (ฉบับที่  ๑) 
 

 

โดยที่กรุงเทพมหานครมีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดของกรุงเทพมหานคร 
ที่สภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบแลว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญั ติกรุงเทพมหานครนี้ เ รียกวา   “ขอบัญญั ติกรุงเทพมหานคร   เ ร่ือง  
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  (ฉบับที่  ๑)” 

ขอ ๒ ขอบัญญั ติกรุงเทพมหานครนี้   ใหใชบั งคับต้ังแต วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหเพิ่มงบประมาณรายจายพิเศษในงบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จํานวน  ๔,๖๒๑,๒๔๗,๘๙๐  บาท  จําแนกดังนี้   

จายจากเงินสะสมจายขาด ๔,๖๒๑,๒๔๗,๘๙๐ บาท 
(๑) งบกลาง รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 เงินสํารองสําหรับเงินเพิ่มคาครองชีพ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักการโยธา รวม ๑,๑๓๒,๓๕๑,๒๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานบริหารทั่วไป  ๔๔๙,๔๗๙,๐๗๒ บาท 
  ๑.๑ โครงการกอสรางศาลาวาการ 
   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง  (ระยะที่  ๓) ๓๑๔,๓๙๙,๙๐๒ บาท 
  ๑.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่ปดลอม  ๖๐,๗๖๒,๗๗๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการปรับปรุงถนนราษฎรพัฒนา  ๕๙,๙๒๘,๖๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการปรับปรุงถนนเคหะรมเกลา   
   สวนตอเนื่อง  ๑๔,๓๘๗,๘๐๐ บาท 
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 ๒. แผนงานการโยธา  ๖๘๒,๘๗๒,๑๒๘ บาท 

  ๒.๑ โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 

   สรงประภา  ๔๒,๐๘๗,๕๕๐ บาท 

  ๒.๒ โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 

   บางบอน  ๕  จากถนนเอกชัยถึงถนน 

   เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต  ๗๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๓ โครงการกอสรางปรับปรุงถนน   

   บางขุนเทียน - ชายทะเล  ชวงจากถนน 

   พระรามที่  ๒  ถึงสะพานขามคลองเชิงตาแพ  ๒๓๐,๓๙๙,๙๕๕ บาท 

  ๒.๔ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก 

   ขามทางแยก  กลุม  A  ๓๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๕ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก 

   ขามทางแยก  กลุม  C  ๕๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๖ โครงการถนนพุทธมณฑลสาย  ๑   

   ชวงจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขต 

   กรุงเทพมหานคร  ๑๒๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๗ โครงการถนนไมตรีจิตรและ 

   ถนนคลองเกา  ๗๘,๖๔๑,๘๐๐ บาท 

  ๒.๘ โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 

   บางบอน  ๓  จากถนนเอกชัยถึง 

   ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต  ๔๑,๔๗๒,๘๒๓ บาท 

(๓) สํานักการระบายน้ํา รวม ๘๕๘,๖๘๓,๔๙๐ บาท 

 ๑. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา  ๓๐๑,๐๐๖,๑๑๒ บาท 

  ๑.๑ โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา   

   คลองแสนแสบและคลองลาดพราว 

   ลงสูแมน้ําเจาพระยา  ๑๙๐,๖๒๖,๒๑๒ บาท 
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  ๑.๒ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาและคลอง 
   บางกอกนอย  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาชวงจาก 
   ทาน้ําราชวงศถึงบอสูบน้ําและชวงจาก 
   วัดปทุมคงคาถึงศาลเจาโรงเกือก  ๒๑,๐๕๗,๙๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   บึงกุมตะวันออก  ๔๙,๓๒๒,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานจัดการระบายน้ําและ 
  แกไขปญหาน้ําทวม  ๑๒๓,๓๕๕,๘๖๘ บาท 
  ๒.๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ   
   ประตูระบายน้ําคลองบางปะแกว  ๓๐,๖๕๙,๙๖๘ บาท 
  ๒.๒ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (สมอยึด 
   ดานหลัง)  คลองจั่นจากถนนลาดพราว 
   ถึงคลองแสนแสบ  ๑๔,๖๘๑,๐๐๐ บาท 
  ๒.๓ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.   
   คลองเคล็ดจากถนนออนนุชถึง 
   คลองตาชาง  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔ โครงการกอสรางทางเดินและทางรถ 
   จักรยานริมคลองแสนแสบจากบริเวณ 
   ซอยรามคําแหง  ๒๙  ถึงบริเวณ 
   วัดศรีบุญเรือง  ๓๘,๐๑๔,๙๐๐ บาท 
 ๓. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา  ๔๓๔,๓๒๑,๕๑๐ บาท 
  ๓.๑ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ   
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   ชองนนทร ี  ๒๒,๔๐๓,๒๕๕ บาท 
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  ๓.๒ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ   

   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   หนองแขม - ทุงครุ  ๒๕,๒๑๐,๖๑๕ บาท 
  ๓.๓ โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและ 
   อนุรักษส่ิงแวดลอมบางซื่อกรุงเทพ 
   มหานคร  ๒๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๔ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง  ๘๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๕ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ  
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร  ๔๓,๕๐๗,๖๔๐ บาท 
(๔) สํานักการจราจรและขนสง รวม ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร  ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร  ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) สํานักส่ิงแวดลอม รวม ๑,๒๓๐,๒๑๓,๒๐๐ บาท 
 แผนงานรักษาความสะอาด  ๑,๒๓๐,๒๑๓,๒๐๐ บาท 
 ๑. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
  และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบ 
  อยางถูกสุขลักษณะโดยอัดและ 
  หอมูลฝอยดวยแผนพลาสติก  (WRAPPING)  ๒๓๔,๑๓๑,๒๐๐ บาท 
 ๒. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
  จากสถานีขนถายมูลฝอยทาแรง 
  เขตบางเขนและนําไปทําลายโดยวิธี 
  ฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ   
  (แบบใหม)  ระยะที่  ๒  ๕๓,๘๔๓,๔๐๐ บาท 
 ๓. โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
  จากสถานีขนถายมูลฝอยหนองแขม 
  และนําไปทําลายโดยวิธีฝงกลบ 
  อยางถูกสุขลักษณะ  (แบบใหม)  ระยะที่  ๒  ๒๕๖,๒๗๒,๓๐๐ บาท 
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 ๔. โครงการกอสรางอาคารที่พักอาศัยของ 

  สํานักรักษาความสะอาดบริเวณโรงงาน 

  กําจัดมูลฝอยออนนุชและหนองแขม  ๑๗๒,๒๔๔,๐๐๐ บาท 

 ๕. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 

  แบบอัดขนาด  ๕  ตัน  ๕๖,๕๕๖,๗๐๐ บาท 

 ๖. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 

  แบบอัดขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๒  ๔๙,๑๙๕,๑๐๐ บาท 

 ๗. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 

  แบบอัดขนาด  ๒  ตัน  ๓๑,๑๒๘,๙๐๐ บาท 

 ๘. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก 

  ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด  ๘  ลบ.ม.  ๓๐,๑๙๙,๐๐๐ บาท 

 ๙. โครงการจางเหมาเอกชนทําความ 

  สะอาดถนนและสิ่งกอสรางพื้นที่  ๑ 

  (กลุมเจาพระยา)  ๑๓,๕๗๕,๑๐๐ บาท 

 ๑๐. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยโดยมี 

  ศูนยรวมรถบริเวณสถานีขนถาย 

  มูลฝอยทาแรง  ๗๓,๐๕๑,๐๐๐ บาท 

 ๑๑. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุนเพื่อทํา 

  ความสะอาดถนน  ตรอก  ซอย 

  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๑๕๓,๐๔๗,๓๐๐ บาท 

 ๑๒. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน 

  มูลฝอยบนถนนสายหลักและสายรอง  ๒๑,๒๖๒,๒๐๐ บาท 

 ๑๓. โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม 

  โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม 

  ระยะที่  ๓  ๑๑,๙๒๐,๒๐๐ บาท 
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 ๑๔. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 
  แบบอัดขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓  ๒๖,๖๐๓,๗๐๐ บาท 
 ๑๕. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 
  แบบอัดขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒  ๑๔,๒๔๙,๘๐๐ บาท 
 ๑๖. โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 
  แบบกระบะเททาย  ขนาด  ๖  ตัน  ๓๒,๙๓๓,๓๐๐ บาท 
ขอ ๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณตามรายการ  

และจํานวนเงินที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ขอ ๕ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกรุงเทพมหานคร 
มีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดเปนการเรงดวน  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนตามยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานครหลายประการ  ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครใหผูกพันงบประมาณไวแลว  ซ่ึงจะตองเรงดําเนินการโครงการกอสราง
ถนน  สะพาน  โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา  โครงการกอสรางเขื่อน  ค .ส.ล.  โครงการกอสราง 
ศูนยการศึกษาและอนุรักษส่ิงแวดลอม  โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน  โครงการจัดหารถ 
เก็บขนมูลฝอย  โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย  และเงินเพิ่มคาครองชีพของขาราชการและลูกจางประจํา
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบจายขาดเงินสะสมแลว  จึงจําเปนตอง 
ตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 


