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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  (ฉบับที ่ ๑) 
 

 

โดยที่กรุงเทพมหานคร  มีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษ  จากเงินสะสมจายขาดของ

กรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบแลว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  

จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณ

รายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  (ฉบับที่  ๑)” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหเพิ่มงบประมาณรายจายพิเศษในงบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จํานวน  ๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกดังนี้   

จายจากเงินสะสมจายขาด ๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑) งบกลาง  รวม ๑,๐๗๔,๓๑๖,๘๐๐ บาท 

 ๑. เงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. เงินสํารองสําหรับคางานสวนที่เพิ่ม 

  ตามสัญญาแบบปรับราคาได ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. เงินสํารองสําหรับคาใชจายดานการศึกษา ๒๐๐,๓๑๖,๘๐๐ บาท 

 ๔. คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ   

  ของสํานักงานเขต  (Bangkok  Service  Center) ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๕. คาใชจายในการปรับปรุงถนน  ตรอก  ซอย   

  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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(๒) สํานักการแพทย รวม ๓๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานบริหารทั่วไป  ๒๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสุข  ๒๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๒. แผนงานบริการดานการแพทย  ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑ โครงการปรับปรุงอาคาร  ๗๒  พรรษา   
   มหาราชินี  ชั้น  ๘  เปนหอผูปวยไฟไหม 
   น้ํารอนลวก  BURNED - UNIT 
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒ โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการแพทย  ๒ 
   เปนศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
   กรุงเทพมหานคร  (ศนูยเอราวัณ)  ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) สํานักอนามัย รวม ๑๑๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานบริหารทั่วไป  ๙๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสุข  ๙๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานอนามัย   ๒๐,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
  งานควบคุมโรค  ๒๐,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) สํานักการศึกษา รวม ๔๓,๕๘๙,๙๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารทั่วไป  ๔๓,๕๘๙,๙๐๐ บาท 
 งานบริหารทั่วไปดานการศึกษา  ๔๓,๕๘๙,๙๐๐ บาท 
(๕) สํานักการโยธา รวม ๑๙๐,๐๗๙,๗๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานการโยธา  ๑๑๐,๗๖๖,๗๐๐ บาท 
  ๑.๑ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก 
   กลุม  A  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก 
   กลุม  B  ๕๓,๖๖๖,๗๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามทางแยก 
   กลุม  C  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑.๔ โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางบอน  ๓ 
   จากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลอง 
   ภาษีเจริญฝงใต  ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕ โครงการกอสรางสะพานขามทางแยก 
   ถนนเพชรบุรีตัดใหม - ถนนรัชดาภิเษก 
   (แยกอโศก)  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร   ๗๙,๓๑๓,๐๐๐ บาท 
  งานกอสรางและบูรณะ  ๗๙,๓๑๓,๐๐๐ บาท 
(๖) สํานักการระบายน้ํา รวม ๑๕๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา  ๓๔,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
   คลองวัดตึก  ๓๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณโรงพยาบาล 
   ศิริราชถึงวัดระฆังโฆสิตาราม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมแมน้ําเจาพระยาชวงจากใตสะพาน 
   พระราม  ๖  ถึงกรมสรรพาวุธทหารเรือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
   ริมคลองบางกอกนอยชวงคลองน้ําตาล 
   ถึงถนนจรัญสนิทวงศ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานจัดการระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑ โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําถนนมหาราช 
   ถนนสนามไชย  ถนนเจริญกรุง   
   ถนนพระพิพิธ  และซอยทาขาม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง) 
   และสถานีสูบน้ําลํารางยายสุนจากถนน 
   รัชดาภิเษกถึงคลองสามเสน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๓ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองทวีวัฒนา 
   จากบริเวณคลองบางจากถึงบริเวณคลอง 
   บางขี้แกง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๒.๔ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  (ดาดทองคลอง) 
   คลองเจาคุณสิงหจากเขื่อนเดิมบริเวณโรงเรียน 
   บดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนีย)  ถึงสถานีสูบน้ํา 
   ตอนคลองแสนแสบ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๕ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  พรอมทางเดิน 
   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยเสรีไทย  ๓๐ 
   ถึงบริเวณซอยรามคําแหง  ๑๔๗  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๖ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  พรอมทางเดิน 
   ริมคลองแสนแสบจากบริเวณถนนรมเกลา 
   ถึงบริเวณคลองสองตนนุน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๗ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองทวีวัฒนา 
   จากบริเวณคลองบางคูเวียงถึงบริเวณถนน  
   บรมราชชนนี  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๘ โครงการปรับปรุงเข่ือนเดิมเปนแบบ 
   ดาดทองคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลนคลอง 
   รางเงิน  บริเวณพื้นที่ควบคุมในพระองค  ๙๐๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๙ โครงการกอสรางเข่ือน  ค.ส.ล.  คลองบานหลาย 
   จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางลางถึง 
   เข่ือนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕๕ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา  ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๑ โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๒  ครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
   หนองแขม - ทุงครุ  ระยะที่  ๒  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) สํานักการคลัง รวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานบริหารการคลัง  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการปรับปรุงหองทํางานของสํานักการคลัง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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(๘) สํานักการจราจรและขนสง รวม ๗๔๗,๖๐๒,๙๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร  ๗๔๗,๖๐๒,๙๐๐ บาท 
 ๑. งานการขนสง  ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการระบบขนสงมวลชน    
  กรุงเทพมหานคร  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบขนสง 
  มวลชนกรุงเทพมหานคร  ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. โครงการกอสรางจุดเชื่อมตอการเดินทาง 
  ระหวางสถานีรถ  BRT  กับสถานีรถไฟฟา     
  BTS  บริเวณทางแยกสาทร - นราธิวาส ฯ  ๙,๗๐๑,๙๐๐ บาท 
 ๕. โครงการกอสรางทางเดินยกระดับ 
  (SKY  WALK)  เชื่อมตอสถานีรถไฟฟา 
  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครจาก 
  บริเวณราชประสงคถึงบริเวณสามยาน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. โครงการติดต้ังลิฟทสําหรับคนพิการใน 
  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบขนสง 
  มวลชนกรุงเทพมหานคร  สวนตอขยายสาย 
  สุขุมวิท  ตอนที่  ๑  (ซอยสุขุมวิท  ๘๕ -  
  ซอยสุขุมวิท  ๑๐๗)  ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบขนสง 
  มวลชนกรุงเทพมหานคร  สวนตอขยาย 
  สายสีลม  (ตากสิน - เพชรเกษม)  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. โครงการกอสรางที่จอดรถแลวจร  (Park  &  Ride) 
  พรอมทางเดินยกระดับ  (Sky  Walk)  เชื่อมสถานี 
  S  ๘  บริเวณใตสะพานขามแยกตากสิน  ๔๒,๗๘๑,๐๐๐ บาท 
 ๑๐. งานวิศวกรรมจราจร  ๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. งานพัฒนาระบบจราจร  ๑๔,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. โครงการจัดหาพรอมติดต้ังกลองโทรทัศน 
  วงจรปด  (CCTV)  พรอมเชื่อมโยง  
  สัญญาณภาพไปที่  ๑๑  สํานักงานเขต  ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๑๓. โครงการจัดหาพรอมติดต้ังกลองโทรทัศน 

  วงจรปด  (CCTV)  บริเวณสถานศึกษา 

  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๔. โครงการจัดหาพรอมติดต้ังกลองโทรทัศน 

  วงจรปด  (CCTV)  บริเวณชุมชน  ตลาด   

  จุดเปลี่ยนถายในการเดินทางและ 

  จุดเส่ียงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๕. โครงการจัดหาพรอมติดต้ังกลองโทรทัศน 

  วงจรปด  (CCTV)  บริเวณโรงพยาบาล   

  ศูนยบริการสาธารณสุขและสถานที่ 

  ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๖. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกลอง 

  โทรทัศนวงจรปด  (CCTV)  ไปที่สถานี 

  ตํารวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๙) สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๓๑๑,๕๖๕,๑๐๐ บาท 

 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๓๑๑,๕๖๕,๑๐๐ บาท 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่ม 

 ประสิทธิภาพการทํางานสาํนักปองกันและ 

 บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร  ๓๑๑,๕๖๕,๑๐๐ บาท 

(๑๐) สํานักส่ิงแวดลอม รวม ๕๖๔,๗๙๙,๘๐๐ บาท 

 ๑. แผนงานรักษาความสะอาด  ๔๒๘,๕๗๑,๙๐๐ บาท 

  ๑.๑ โครงการจางเหมาเอกชนปรับปรุง 

   โรงงานพรอมเดินเคร่ืองจักรโรงงาน 

   กําจัดมูลฝอยขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน   

   ที่โรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุช  ๗๔,๒๖๔,๕๐๐ บาท 
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  ๑.๒ โครงการจางเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน 

   พรอมเดินเคร่ืองจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย 

   ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน  ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย 

   ออนนุช  ระยะที่  ๒  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๓ โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยเกา 

   จากศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุชและนําไป 

   กําจัดโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๔ โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัด 

   มูลฝอยติดเชื้อ  ระยะที่  ๓  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๕ โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๕  ตัน  ๖๐,๓๕๐,๙๐๐ บาท 

  ๑.๖ โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๒  ๕๑,๑๙๓,๘๐๐ บาท 

  ๑.๗ โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๒  ตัน  ๓๘,๗๒๑,๒๐๐ บาท 

  ๑.๘ โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก 

   ภาชนะรองรับมูลฝอย  ขนาด  ๘  ลบ.  ม. ๓๗,๕๖๔,๕๐๐ บาท 

  ๑.๙ โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยโดยมี 

    ศูนยรวมรถบริเวณสถานีขนถาย 

   มูลฝอยทาแรง  ๘๐,๘๖๘,๒๐๐ บาท 

  ๑.๑๐ โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓  ๔๔,๒๔๓,๐๐๐ บาท 

  ๑.๑๑ โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 

   แบบกระบะเททาย  ขนาด  ๖  ตัน  ๔๐,๙๖๕,๘๐๐ บาท 

  ๑.๑๒ โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน 

   กําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม  ระยะที่  ๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๒. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดลอม  ๑๓๖,๒๒๗,๙๐๐ บาท 
  ๒.๑ โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ๘๔,๗๙๔,๕๐๐ บาท 

  ๒.๒ โครงการเชารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 

   ระยะที่  ๒  ๔๖,๙๓๓,๔๐๐ บาท 

  ๒.๓ โครงการกอสรางสวนสาธารณะ 

   บึงน้ําลาดพราว  ๗๑  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) สํานักวัฒนธรรม  กีฬาและการทองเที่ยว รวม ๒๑๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท 

 ๑. แผนงานบริการสังคม  ๑๑๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๑ งานหองสมุดประชาชน  ๒๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๒ โครงการกอสรางหองสมุดเพื่อการเรียนรู   

   หวยขวาง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๓ งานศูนยเยาวชน  ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๔ งานวัฒนธรรม  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. แผนงานการทองเที่ยว   ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  งานการทองเที่ยว  ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. แผนงานการกีฬา  ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  งานการกีฬา  ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๒) สํานักพัฒนาสังคม รวม ๑๒,๔๓๔,๒๐๐ บาท 

 แผนงานบริการสังคม  ๑๒,๔๓๔,๒๐๐ บาท 

 ๑. โครงการปรับปรุงศูนยบริการผูสูงอายุดินแดง 

  (บานมิตรไมตรี)  ๔,๓๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. งานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม  ๘,๑๑๔,๒๐๐ บาท 

(๑๓) สํานักงานเขตลาดกระบัง รวม ๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท 

 แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน  ๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท 

 โครงการกอสรางอาคาร  ค.ส.ล.  สูง  ๔  ชั้น 

 สํานักงานเขตลาดกระบัง  ๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
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(๑๔) สํานักงานเขตภาษีเจริญ รวม ๙,๖๗๘,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา  ๙,๖๗๘,๐๐๐ บาท 
 โครงการปรับปรุงถนนราชมนตรี  จากถนน 
 พุทธมณฑลสาย  ๑  ถึงถนนกาญจนาภิเษก  ๙,๖๗๘,๐๐๐ บาท 
(๑๕) สํานักงานเขตบางขุนเทียน รวม ๓,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา  ๓,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
 โครงการปรับปรุงถนนเลียบทางดวนทางหลวง 
 พิเศษหมายเลข  ๙  จากถนนสมานมิตรพฒันา 
 ถึงสะพานขามคลองบางมด  ๓,๙๗๖,๐๐๐ บาท 
(๑๖) สํานักงานเขตบางบอน รวม ๑๒,๐๘๗,๖๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา  ๑๒,๐๘๗,๖๐๐ บาท 
 โครงการปรับปรุงเสนทางลัดถนนพระยามนธาตุ 
 ราชศรีพิจิตรจากสวนที่ปรับปรุงแลวถึงถนน 
 กาญจนาภิเษก  ๑๒,๐๘๗,๖๐๐ บาท 
ขอ ๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณตามรายการ   

และจํานวนเงินที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ขอ ๕ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุขุมพันธุ  บริพัตร 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 


