
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (ฉบับที่  ๑) 
 

 

โดยที่กรุงเทพมหานคร  มีความจําเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษ  จากเงินสะสมจ่ายขาดของ

กรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา

กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร   เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (ฉบับที่  ๑)” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัต ิกร ุง เทพมหานครนี ้  ให้ใ ช ้บังคับตั ้ง แต่ว ันถัดจากวันประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้เพิ่มงบประมาณรายจ่ายพิเศษในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามรายละเอียดเอกสาร

งบประมาณ  จําแนกดังนี้   

จ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑) งบกลาง      รวม  ๕,๘๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.   เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.   เงินสํารองสําหรับค่าสาธารณูปโภค 

    และค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.   เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๔.   เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ    

  บุคลากร    ๓,๖๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๕.   ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภารกิจและหรือ 

    นโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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 ๖. เงินสํารองสําหรับค่าวัสดุและค่าซ่อมแซม 

    ยานพาหนะ   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๗. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่าย 

    ตามกฎหมาย  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

(๒) สํานักการศึกษา   รวม  ๑๕,๑๗๐,๐๐๐ บาท 

 แผนงานบริหารทั่วไป     ๑๕,๑๗๐,๐๐๐   บาท 

 ๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น 

  โรงเรียนวดัมหาพฤฒาราม  

  สํานักงานเขตบางรัก ๔,๖๐๐,๐๐๐   บาท  

 ๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น   

  โรงเรียนวดัยานนาวา  สํานักงานเขตสาทร ๘,๔๒๐,๐๐๐   บาท 

 ๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕  ชั้น 

  โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม   

  สํานักงานเขตสายไหม ๒,๑๕๐,๐๐๐   บาท 

(๓) สํานักการโยธา   รวม  ๔๙๔,๘๐๙,๘๐๐   บาท 

 ๑. แผนงานบริหารทั่วไป   ๑๓,๘๘๑,๐๐๐   บาท   

  ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงงาน 

   สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม   

   งานระบบ  ชั้น  ๒๓  ถึงชั้น  ๓๗   

   อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ๒   

   ดินแดง  (ระยะที่  ๒) ๑๐,๒๙๙,๐๐๐   บาท 

  ๑.๒ โครงการจ้างผู้ให้บริการเพื่อออกแบบ 

   ตกแต่งภายในอาคารศาลาว่าการ 

   กรุงเทพมหานคร  ๒  ดินแดง ๓,๕๘๒,๐๐๐   บาท 

 ๒. แผนงานการโยธา   ๔๘๐,๙๒๘,๘๐๐   บาท 

  ๒.๑ โครงการถนนสายรองของ 

   กรุงเทพมหานคร  (เพิ่มเติม) ๒๙,๐๕๒,๑๐๐   บาท   
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  ๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 

   ศรีนครินทร์จากบริเวณแยกถนน 

   พัฒนาการถึงถนนสุขุมวทิ  ๑๐๓   ๔๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๓ โครงการทางลอดถนนศรีนครินทร์ - 

   ถนนสุขุมวิท  ๑๐๓  (อุดมสุข) ๘๖,๗๑๒,๙๐๐   บาท 

  ๒.๔ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก 

   ข้ามทางแยก  กลุ่ม  B ๕๒,๙๔๑,๑๐๐   บาท 

  ๒.๕ โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก 

   ข้ามทางแยก  กลุ่ม  C ๒๔,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๖ โครงการก่อสร้างทางต่างระดับ 

   ถนนพัฒนาการ - ถนนอ่อนนุช ๒๕,๕๓๕,๕๐๐   บาท 

  ๒.๗ โครงการถนนหทัยราษฎร์   

   (สุวินทวงศ์ - สายไหม) ๕๐,๑๒๗,๐๐๐   บาท  

  ๒.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคู้บอน 

   (ช่วงที่  ๒)  จากจุดที่ปรับปรุงแล้ว 

   ถึงบริเวณถนนหทัยราษฎร ์ ๓๓,๔๐๗,๕๐๐   บาท   

  ๒.๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุง 

   ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘   

   ช่วงจากคลองโรงแถวถึงคลองต้นตาล 

   และจากแยกซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

   ซอย  ๒๘  ถึงวัดทุ่งเศรษฐี ๒๐,๗๕๒,๗๐๐   บาท 

  ๒.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุง 

   ถนนราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบวารี   

   จากถนนสุวินทวงศ์ถึงบริเวณ 

   ใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ๑๑๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
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(๔) สํานักการระบายน้ํา  รวม  ๕๓๑,๘๒๓,๒๐๐   บาท 
 ๑. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา   ๒๒๑,๘๘๗,๐๐๐   บาท 
  ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนง   
   ช่วงจากสถานีสูบน้ําพระโขนงถึง 
   ถนนทางรถไฟสายเก่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
  ๑.๒ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณวัดปุรณาวาส 
   และบริเวณปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
  ๑.๓ โครงการสํารวจออกแบบและจัดทํา 
   แผนแม่บทระบบระบายน้ําในพื้นที่ 
   เขตลาดพร้าวและบางส่วนของ 
   เขตจตุจักรและเขตบางเขน ๙,๓๐๐,๐๐๐   บาท   
  ๑.๔ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงจากบ่อสูบน้ํา 
   มังกรถึงท่าน้ําสวัสด ี ๑๓,๗๘๗,๐๐๐   บาท 
  ๑.๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
   คลองระหัส ๓๑,๘๙๐,๐๐๐   บาท  
  ๑.๖ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมแม่น้ําเจ้าพระยา  ช่วงจากใต้สะพาน 
   พระราม  ๖  ถึงกรมสรรพาวุธทหารเรือ ๖๘,๔๖๐,๐๐๐   บาท 
  ๑.๗ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 
   ริมคลองบางกอกน้อย  ช่วงคลองน้ําตาล 
   ถึงถนนจรญัสนิทวงศ ์ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
  ๑.๘ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้ 
   คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย   
   (ปรับปรุงสถานีสูบน้ําและก่อสร้าง  
   เขื่อน  ค.ส.ล. คลองเลนเปน) ๔๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
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  ๑.๙ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 

   คลองบางเตย ๒๘,๕๑๐,๐๐๐   บาท  

  ๑.๑๐ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม 

   ริมคลองบางกอกน้อยช่วงบริเวณ 

   สะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม ๔,๙๔๐,๐๐๐   บาท 

 ๒. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม   ๒๗๒,๗๙๖,๒๐๐   บาท 

  ๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ 

   ส่วนกลางและโรงซ่อมบํารุง ๔๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท   

  ๒.๒ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   สถานีสูบน้ําคลองกรวย ๑๒,๙๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๓ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

   สถานีสูบน้ําคลองวัดยานนาวา ๙,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๔ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 

   ปากคลองตลาด   ๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท  

  ๒.๕ โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ํา 

   คลองอรชร ๑๔,๔๔๑,๙๐๐   บาท  

  ๒.๖ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 

   คลองสวนอ้อย ๑๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท  

  ๒.๗ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 

   ถนนราชปรารภ  (ฝ่ังทิศตะวันออก)   

   จากถนนนิคมมักกะสันถึงถนนเพชรบุรี ๒,๘๕๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๘ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

   ถนนสุขุมวิทบริเวณสี่แยกบางนา ๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๙ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 

   ถนนพระรามที่  ๖  และถนนเพชรบุรี 

   ถึงแนวท่อเดิมลงคลองส้มป่อยล่าง ๒,๒๘๐,๐๐๐   บาท 
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  ๒.๑๐ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

   ซอยเพชรเกษม  ๖๓/๒  จากถนน 

   เพชรเกษมถึงคลองราษฎร์สามัคคี ๔,๖๗๑,๐๐๐   บาท 

  ๒.๑๑ โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนสุขุมวิท 

   ตอนลงคลองพระโขนง ๓,๙๗๕,๐๐๐   บาท  

  ๒.๑๒ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนน 

   รัชดาภิเษกตอนลงคลองห้วยขวาง ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๑๓ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   

   (ดาดท้องคลอง)  และสถานีสูบน้ํา 

   ลํารางยายสุ่นจากถนนรัชดาภิเษก 

   ถึงคลองสามเสน ๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๑๔ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 

   คลองทวีวัฒนาจากบริเวณคลอง 

   บางจากถึงบริเวณคลองบางขี้แก้ง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๑๕ โครงการก่อสร้างทางเดินและ 

   ทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบ 

   จากบริเวณซอยรามคําแหง  ๒๙   

   ถึงบริเวณประตูระบายน้ําคลองตัน ๒๖,๑๐๔,๔๐๐   บาท 

  ๒.๑๖ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   

   (ดาดท้องคลอง)  พร้อมประตูระบายน้ํา 

   คลองบางบําหรุจากถนนสิรินธรถึง 

   บริเวณทางรถไฟสายใต ้ ๙,๕๙๙,๒๐๐   บาท 

  ๒.๑๗ โครงการปรับปรุงคลองสามเสน   

   จากถนนพหลโยธินถึงบึงมักกะสัน ๑๓,๕๕๓,๗๐๐   บาท 
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  ๒.๑๘ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   

   (ดาดท้องคลอง)  คลองเจ้าคุณสิงห์   

   จากเขื่อนเดิมบริเวณโรงเรียนบดินทร์เดชา   

   (สิงห์  สิงหเสนีย์)  ถึงสถานีสูบน้ําตอน 

   คลองแสนแสบ ๙,๕๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๑๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ 

   ระบายน้ําคลองบางอ้อและคลอง 

   บางอ้อน้อยจากบริเวณถนนสุขุมวิท 

   ถึงบริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า ๒๐,๕๕๙,๐๐๐   บาท 

  ๒.๒๐ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม 

   และระบบระบายน้ําพื้นที่ปิดล้อม 

   ลําบึงขวาง ๑๔,๖๕๘,๒๐๐   บาท 

  ๒.๒๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 

   พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ   

   จากบริเวณถนนร่มเกล้าถึงบริเวณ 

   คลองสองต้นนุ่น ๑๕,๑๐๕,๘๐๐   บาท 

  ๒.๒๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 

   คลองบ้านหลายจากเขื่อนเดิม 

   บริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิม 

   บริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๒๓ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 

   และสถานีสูบน้ําคลองทรงกระเทียม 

   จากซอยโชคชัย  ๔  ถึงคลองจั่น ๖,๕๙๘,๐๐๐   บาท 

  ๒.๒๔ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   

   พร้อมบ่อสูบน้ําคลองขวางทุ่งมหาเมฆ 

   จากบริเวณถนนพระราม  ๓   

   ถึงสุดเขตคลองบริเวณถนนเย็นอากาศ ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

  ๒.๒๕ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 

   คลองมหานาคบริเวณหลังวัด 

   ปทุมวนาราม ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 ๓. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา   ๓๗,๑๔๐,๐๐๐   บาท 

  ๓.๑ โครงการจ้างเดินระบบ  บํารุงรักษาและ 

   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 

   หนองแขม - ทุ่งครุ  ระยะที่  ๒ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๓.๒ โครงการจ้างเดินระบบ  บํารุงรักษาและ 

   บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 

   ช่องนนทรี  ระยะที่  ๒ ๑๓,๑๔๐,๐๐๐   บาท 

(๕) สํานักการคลัง    รวม  ๒๐,๘๗๐,๓๐๐   บาท 

 แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร   ๒๐,๘๗๐,๓๐๐   บาท 

 ๑. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร ๕,๒๓๗,๗๐๐   บาท  

 ๒. โครงการเช่ารถบรรทุกขนาด  ๑  ตัน  ให้กับ 

  กรุงเทพมหานคร ๓,๘๗๔,๔๐๐   บาท 

 ๓. โครงการเช่ารถยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร 

  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ  (NGV)   

  จํานวน  ๑๘๖  คัน ๑๑,๗๕๘,๒๐๐   บาท 

(๖) สํานักการจราจรและขนส่ง รวม    ๑,๔๘๘,๙๖๗,๖๐๐ บาท 

 แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร   ๑,๔๘๘,๙๖๗,๖๐๐ บาท 

 ๑. โครงการระบบขนส่งมวลชน 

  กรุงเทพมหานคร ๗๔๑,๕๗๖,๗๐๐   บาท  

 ๒. โครงการบริหารจัดการการให้บริการ 

  รถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษ  (BRT) ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 ๓. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบ 

  ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ๑๐๒,๖๙๐,๙๐๐   บาท  



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔. โครงการบริหารจัดการเดินรถระบบ 

  ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร   

  ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  ตอนที่  ๑   

  (ซอยสุขุมวิท  ๘๕  -  ซอยสุขุมวิท  ๑๐๗) ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 ๕. โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา   

  (Light  Rail)  สายบางนา -  

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 ๖. โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว  (Monorail)   

  ระยะที่  ๑  จากสยาม - สามย่าน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 ๗. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์ 

  วงจรปิด  (CCTV)  พร้อมเชื่อมโยง 

  สัญญาณภาพไปที่  ๑๑  สํานักงานเขต ๗๔,๗๐๐,๐๐๐   บาท 

(๗) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม  ๔๖๗,๑๓๒,๕๐๐   บาท 

 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๔๖๗,๑๓๒,๕๐๐   บาท 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่ม 

 ประสิทธิภาพการทํางานสํานักป้องกันและ 

 บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ๔๖๗,๑๓๒,๕๐๐   บาท 

(๘) สํานักส่ิงแวดล้อม  รวม    ๑,๐๓๘,๘๘๕,๖๐๐ บาท 

 ๑. แผนงานรักษาความสะอาด   ๙๔๑,๘๑๙,๘๐๐   บาท 

  ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 

   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ 

   อย่างถูกสุขลักษณะ  โดยอัดและ 

   ห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก   

   (WRAPPING)   ๒๐๕,๕๑๘,๘๐๐   บาท 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

  ๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 

   จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง 

   เขตบางเขนและนําไปทําลาย 

   โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ   

   (แบบใหม่)  ระยะที่  ๒ ๗๗,๒๙๘,๑๐๐   บาท 

  ๑.๓ โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุง 

   โรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงาน 

   กําจัดมูลฝอยขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน   

   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   

   ระยะที่  ๒ ๑๕๗,๖๖๙,๑๐๐   บาท 

  ๑.๔ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและ 

   กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ระยะที่  ๓ ๑๖,๓๑๗,๕๐๐   บาท 

  ๑.๕ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 

   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ 

   อย่างถูกสุขลักษณะโดยอัดและ 

   ห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก   

   (WRAPPING)  ระยะที่  ๒ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๑.๖ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและ 

   กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ระยะที่  ๔ ๑๔,๔๑๗,๕๐๐   บาท 

  ๑.๗ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๒ ๓๕,๙๙๖,๕๐๐   บาท 

  ๑.๘ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๒  ตัน ๒๒,๗๗๗,๓๐๐   บาท  

  ๑.๙ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 

   แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย   

   ขนาด  ๘  ลบ.ม. ๒๒,๐๙๖,๙๐๐   บาท 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

  ๑.๑๐ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 

   โดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานี 

   ขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง ๕๓,๔๕๒,๐๐๐   บาท 

  ๑.๑๑ โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่น 

   เพื่อทําความสะอาดถนน  ตรอก   

   ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๗,๓๒๗,๙๐๐   บาท 

  ๑.๑๒ โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน 

   มูลฝอยบนถนนสายหลักและสายรอง ๑๕,๕๕๗,๘๐๐   บาท 

  ๑.๑๓ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓ ๒๖,๐๒๕,๔๐๐   บาท 

  ๑.๑๔ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 

   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒ ๑๑,๐๕๖,๖๐๐   บาท 

  ๑.๑๕ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 

   แบบกระบะเทท้าย  ขนาด  ๖  ตัน ๒๔,๐๙๗,๖๐๐   บาท 

  ๑.๑๖ โครงการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย   

   ขนาด  ๓  ลบ.ม. ๒๔,๔๙๐,๐๐๐   บาท 

  ๑.๑๗ โครงการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย   

   ขนาด  ๘  ลบ.ม. ๓๐,๔๘๐,๐๐๐   บาท 

  ๑.๑๘ โครงการปรับปรุงโรงงานกําจัดไขมัน 

   และแปรรูปไขมันพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ   

   ไขมันบริเวณโรงงานกําจัดมูลฝอย 

   อ่อนนุชและหนองแขม ๖๙,๒๐๖,๒๐๐   บาท 

  ๑.๑๙ โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 

   โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม   

   ระยะที่  ๔ ๑๐,๓๕๗,๙๐๐   บาท 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

  ๑.๒๐ โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุม 

   โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช ๑๗,๖๗๖,๗๐๐   บาท 

 ๒. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม   ๙๗,๐๖๕,๘๐๐   บาท 

  ๒.๑ โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ๔๒,๕๐๐,๘๐๐   บาท  

  ๒.๒ โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ 

   ระยะที่  ๒ ๒๓,๑๙๒,๐๐๐   บาท 

  ๒.๓ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 

   บึงน้ําลาดพร้าว  ๗๑ ๓๑,๓๗๓,๐๐๐   บาท 

(๙) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว รวม  ๘๕,๓๔๑,๐๐๐   บาท 

 ๑. แผนงานบริการสังคม     ๗๐,๘๔๑,๐๐๐   บาท 

  ๑.๑ โครงการก่อสร้างห้องสมุด 

   เพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง ๒๙,๘๔๕,๐๐๐   บาท 

  ๑.๒ โครงการก่อสร้างบ้านหนังสือ   

   ๒๖  แห่ง ๒๖,๕๙๖,๐๐๐   บาท  

  ๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพ 

   ศูนย์เยาวชนลุมพิน ี ๑๔,๔๐๐,๐๐๐   บาท  

 ๒. แผนงานการกีฬา   ๑๔,๕๐๐,๐๐๐   บาท 

  ๒.๑ โครงการปรับปรุงกายภาพ 

   ศูนย์กีฬาบางบอน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐   บาท 

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ  

และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 


