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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ฉบับที่  ๑) 
 

 

โดยที่กรุงเทพมหานคร  มีความจําเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษ  จากเงินสะสมจ่ายขาดของ

กรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  

จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ฉบับที่  ๑)” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้เพิ่มงบประมาณรายจ่ายพิเศษในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จํานวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามรายละเอียดเอกสารงบประมาณ  

โดยจําแนกดังนี้   

จ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด     ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑) งบกลาง     รวม ๖,๐๒๘,๔๙๗,๐๐๐ บาท 

๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป  กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เก่ียวกับน้ําท่วม  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. เงินสํารองสําหรับค่าสาธารณูปโภคและ 

 ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๑,๐๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. เงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร ๑,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๖. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภารกิจและ  หรือนโยบาย 

 ที่ได้รับมอบจากรัฐบาล ๑,๓๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซม 

 ถนน  ตรอก  ซอย  และสิ่งก่อสร้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๘. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่าย 

 ตามกฎหมาย    ๔๐๑,๔๙๗,๐๐๐ บาท 

๙. เงินสํารองสําหรับค่าตอบแทนแก่ข้าราชการ 

 กรุงเทพมหานครสามัญ  ที่มีเงินเดือนเต็มขั้น 

 ก่อนเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งใหม่  ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) สํานักการศึกษา    รวม  ๔๑,๗๐๔,๒๐๐ บาท 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๔๑,๗๐๔,๒๐๐ บาท 

โครงการเช่าระบบและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 

เพื่อการเรียนรู้   ๔๑,๗๐๔,๒๐๐ บาท 

(๓) สํานักการโยธา    รวม ๑,๔๕๙,๙๐๓,๙๐๐ บาท 

๑. แผนงานบริหารทั่วไป   ๘๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๑ โครงการขยายถนนซอยกล้วยไม้ 

  (ซอยรามอินทรา  ๑๔)  ๘๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท 

๒. แผนงานการโยธา  ๑,๓๓๐,๒๓๕,๕๐๐ บาท 

 ๒.๑ งานสํารวจออกแบบและก่อสร้าง ๕๔๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒ โครงการถนนสายรองของ 

  กรุงเทพมหานคร  (เพิ่มเติม)  ๕๓,๖๐๘,๐๐๐ บาท 
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 ๒.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
  ศรีนครินทร์   
  จากบริเวณแยกถนน 
  พัฒนาการถึงถนนสุขุมวิท  ๑๐๓   ๘๒,๑๐๔,๕๐๐ บาท 
 ๒.๔ โครงการก่อสร้างทางต่างระดับ 
  ถนนพัฒนาการ - ถนนอ่อนนุช ๔๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 

 ราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบวารี 
 จากถนนสุวินทวงศ์ถึงบริเวณใกล้ถนน 
 เชื่อมสัมพันธ์  ๒๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
 บางกระดี่  ช่วงจากถนนพระราม  ๒ 
 ถึงคลองสนามชัย ๔๖,๔๗๖,๐๐๐ บาท 
๒.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
 สุขาภิบาล  ๒  ช่วงจากถนนอ่อนนุช 
 ถึงถนนวงแหวนรอบนอก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๘ โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ  ออกแบบ 
 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรถนน 
 อโศกมนตรี  จากถนนพระราม  ๙   
 ถึงบริเวณถนนสุขุมวิท ๑๐,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
๒.๙ โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ  ออกแบบ 
 เพื่อแก้ไขปัญหา 
 การจราจรบริเวณ 
 จุดเชื่อมต่อถนนรามคําแหง   
 ถนนนิมิตใหม่   
 ถนนสีหบุรานุกิจ  ถนนร่มเกล้า   
 ถนนสุวินทวงศ์   
 ในพื้นที่เขตมีนบุรี ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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๒.๑๐ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ 

  เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 

  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ 

  จุดตัดระหว่างถนนลาดพร้าว   

  ถนนนวมินทร์  ถนนเสรีไทย   

  ถนนรามคําแหง  และถนนศรีนครินทร์   

  เขตบางกะปิ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา 

  เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย 

  ถนนสายหลัก 

  กับถนนวงแหวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ  ออกแบบ 

  โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง  ค. ๓   

  เชื่อมต่อถนนรามอินทราถึง   

  ถนนบางนา - ตราด ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ 

  ออกแบบโครงการก่อสร้างถนน 

  ตามแนวผังเมือง  ค. ๑   

  เชื่อมต่อถนนรามอินทรา 

  ถึงถนนพหลโยธิน -  

  ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 

  โครงการต่อเชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

  กับถนนกรุงเทพ - ชลบุรี  และ 

  ถนนกรุงเทพกรีฑา ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
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๒.๑๕ โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร   
  ถนนเพชรเกษมจากแยกท่าพระ 
  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ๑๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑๖ โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ 
  โครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก - 
  พุทธมณฑลสาย  ๔   
  กับสะพานพระราม  ๘ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑๗ โครงการจ้างที่ปรึกษา   
  ศึกษา  สํารวจออกแบบแผนแม่บท 
  เพื่อแก้ไขปัญหา 
  การจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบัง ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑๘ โครงการถนนหทัยราษฎร์  ช่วงจาก 
  ถนนสุวินทวงศ์ถึงซอยหทัยราษฎร์  ๑  
  และช่วงจากคลองสาม 
  ถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก ๗๐,๖๙๖,๐๐๐ บาท 
๒.๑๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
  คูนายกิมสาย  ๑  ช่วงที่  ๓   
  จากถนนคูนายกิมสาย  ๑   
  Sta.3+093  ถึงถนน 
  เชิดวุฒากาศ ๖๘,๔๕๖,๐๐๐ บาท 

๓. แผนงานพฒันาการโยธาและระบบจราจร  ๔๖,๒๒๘,๔๐๐ บาท 
๓.๑ โครงการปรับปรุงถนน 
 คลองหนองใหญ่ 
 จากถนนบางแค - ถนนบางบอน 
 (สุขาภิบาล  ๑)   
 ถึงถนนกาญจนาภิเษก 
 พื้นที่เขตบางแค ๑๒,๗๕๕,๗๐๐ บาท 
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๓.๒ โครงการปรับปรุงถนน 
 เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ   
 ช่วงจากถนนเพชร 
 เอกชัยถึงสุดเขต 
 กรุงเทพมหานคร 
 พื้นที่เขตหนองแขม ๑๓,๓๔๑,๕๐๐ บาท 
๓.๓ โครงการปรับปรุง 
 ถนนประชาสําราญ 
 จากถนนสกุลดีถึง 
 ถนนคลองสิบ - สิบส่ี 
 (ช่วงที่  ๑)  และจาก 
 คลองนาหมอนถึงสุดเขต 
 กรุงเทพมหานคร   
 (ช่วงที่  ๓) 
 พื้นที่เขตหนองจอก ๒๐,๑๓๑,๒๐๐ บาท 

(๔) สํานักการระบายน้ํา   รวม ๒,๗๒๑,๕๘๐,๑๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา  ๙๖๙,๙๘๖,๑๐๐ บาท 

๑.๑ งานพัฒนาระบบหลัก ๑๔๙,๔๙๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบ 
 ระบายน้ําคลองวัดตึก ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๓ โครงการก่อสร้างระบบ 
 ระบายน้ําคลองระหัส ๔๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท   
๑.๔ โครงการก่อสร้าง 
 แนวป้องกันน้ําท่วม 
 ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
 ช่วงจากใต้สะพาน 
 พระราม  ๖   
 ถึงกรมสรรพาวุธทหารเรือ ๓๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
๑.๕ โครงการปรับปรุง 
 ระบบระบายน้ํา 
 ด้านใต้คลองภาษีเจริญ 
 ถึงคลองสนามชัย   
 (ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 
 และก่อสร้างเขื่อน 
 ค.ส.ล.  คลองเลนเปน) ๙๘,๑๑๐,๐๐๐ บาท 
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๑.๖ โครงการก่อสร้าง 
 ระบบระบายน้ํา 
 คลองบางเตย  ๙๓,๐๗๗,๑๐๐ บาท 
๑.๗ โครงการก่อสร้าง 
 สถานีสูบน้ํา 
 คลองลําพังพวย   
 ตอนคลองจั่น  ๗๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๘ โครงการก่อสร้าง 
 ระบบระบายน้ํา 
 บึงกุ่มเหนือ  ระยะที่  ๑ ๒๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๙ โครงการก่อสร้าง 
 ระบบระบายน้ํา 
 บึงกุ่มเหนือ  ระยะที่  ๒ ๑๔๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 

๑.๑๐ โครงการก่อสร้าง 
 แนวป้องกันน้ําท่วม 
 ริมคลองบางกอกน้อย 
 ฝ่ังเหนือช่วง 
 ถนนบรมราชชนนี 
 ถึงทางรถไฟสายใต ้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๑ โครงการปรับปรุง 
 ระบบระบายน้ํา 
 ด้านใต้คลองภาษีเจริญ 
 ถึงคลองสนามชัย   
 (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
 คลองพระยา - ราชมนตรี   
 ตอนที่  ๑)   ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๒ โครงการปรับปรุง 
 ระบบระบายน้ํา 
 ด้านใต้คลองภาษีเจริญ 
 ถึงคลองสนามชัย 
 (ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
 และเขื่อน  ค.ส.ล. 
 คลองระหาญ)  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๑.๑๓ โครงการปรับปรุง 
  ระบบระบายน้ํา 
  ด้านใต้คลองภาษีเจริญ 
  ถึงคลองสนามชัย 
  (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
  คลองสะแกงาม) ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๔ โครงการก่อสร้าง 
  แก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร 
  และระบบระบายน้ํา 
  ถนนรามคําแหง ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๕ โครงการก่อสร้าง 
  และปรับปรุงแนวป้องกัน 
  น้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
  บริเวณโรงเรียนทิวไผ่งาม 
  และสถานีดับเพลิงบวรมงคล ๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๖ โครงการก่อสร้าง 
  แนวป้องกันน้ําท่วม 
  ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
  บริเวณท่าเรือ- 
  พรานนกและโรงพยาบาลศิริราช ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๗ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
  คลองพระโขนงช่วงจาก 
  สถานีสูบน้ําพระโขนงถึง 
  ถนนทางรถไฟสายเก่า  ระยะ  ๒ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๘ โครงการก่อสร้าง 
  แนวป้องกันน้ําท่วม 
  ริมคลองมหาสวัสดิ์ 
  ช่วงซอยสวนผัก  ๔   
  ถึงสะพานจงถนอม ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑๙ โครงการก่อสร้าง 
  และปรับปรุงแนวป้องกัน 
  น้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
  และระบบระบายน้ํา 
  ในพื้นที่เขตดุสิต ๑,๗๕๙,๐๐๐ บาท 
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๑.๒๐ โครงการก่อสร้าง 
  ระบบระบายน้ํา 
  คลองหลุมไผ่ - คลองโคกคราม ๔๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒๑ โครงการก่อสร้าง 
  ระบบระบายน้ํา 
  คลองเสือน้อย ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไข 
ปัญหาน้ําท่วม       ๕๙๕,๗๑๑,๐๐๐ บาท 
๒.๑ งานเครื่องจักรกล ๓๓๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒ โครงการปรับปรุง 
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
 อาคารบังคับน้ํา 
 แนวถนนรามคําแหง   
 (สถานีสูบน้ําคลองโต๊ะยอ 
 และสถานีสูบน้ํา 
 คลองจิกกานดา) ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๓ โครงการปรับปรุง 
 ระบบระบายน้ํา 
 ถนนแจ้งวัฒนะ ๗,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
๒.๔ โครงการปรับปรุง 
 ระบบระบายน้ํา 
 ถนนพหลโยธินบริเวณ 
 ซอยพหลโยธิน  ๕๘   
 ถึงคูน้ําซอยแอนแนกซ์ ๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๕ โครงการปรับปรุง 
 ท่อระบายน้ํา 
 ถนนนิคมมักกะสัน 
 จากซอยจารุรัตน์ 
 ถึงทางแยกถนน 
 กําแพงเพชร  ๗ ๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.๖ โครงการก่อสร้าง 
 บ่อสูบน้ําถนนประชาอุทิศ 
 ช่วงจากคลองรางตรง 
 ถึงคลองตาถึง  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
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๒.๗ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ํา 
 ถนนงามวงศ์วาน 
 ตอนลงคลองบางเขน ๒,๙๒๐,๕๐๐ บาท 
๒.๘ งานระบบคลอง ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๙ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
 และสถานีสูบน้ํา 
 คลองทรงกระเทียม 
 จากซอยโชคชัย  ๔   
 ถึงคลองจั่น  ๑๗,๐๐๘,๐๐๐ บาท 

๒.๑๐ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
 พร้อมบ่อสูบน้ําคลองขวาง 
 ทุ่งมหาเมฆจากบริเวณ 
 ถนนพระราม  ๓   
 ถึงเขตคลองบริเวณ 
 ถนนเย็นอากาศ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
 (สมอยึดด้านหลัง)   
 คลองเคล็ด   
 จากเขื่อนเดิมบริเวณ 
 คลองตาช้างถึงคลองบางนา ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑๒ โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบ 
 ดาดท้องคลองคลองนาซอง 
 จากบริเวณถนนประชาสงเคราะห์ 
 ถึงบริเวณคลองห้วยขวาง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑๓ โครงการก่อสร้าง 
 เขื่อน  ค.ส.ล. 
 คลองขุนสกลจากถนนอ่อนนุช 
 ถึงสุดเขตคลองบริเวณ 
 หมู่บ้านมิตรภาพ  ๓ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๒.๑๔ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 

  คลองตาสาดจาก 

  คลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑๕ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 

  คลองตาช้าง 

  จากคลองเคล็ดถึง 

  คลองหนองบอน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑๖ โครงการก่อสร้างทางเดิน 

  และทางรถจักรยาน 

  ริมคลองแสนแสบจากบริเวณ 

  ซอยสุขุมวิท  ๓๙   

  ถึงบริเวณสะพานอโศก ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๒.๑๗ โครงการก่อสร้างทางเดิน 

  และทางรถจักรยาน 

  ริมคลองแสนแสบจากบริเวณ 

  ซอยทองหล่อถึงบริเวณ 

  ซอยสุขุมวิท  ๓๙ ๒๐,๔๘๒,๕๐๐  บาท 

๒.๑๘ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   

  ลํารางสาธารณะ  ๑๗   

  จากถนนลาดพร้าว 

  ถึงคลองตาหนัง ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๒.๑๙ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   

  (ดาดท้องคลอง)   

  คูนายกิมสาย  ๓   

  จากประตูระบายน้ํา 

  ตอนคลองเปรมประชากร 

  ถึงบริเวณคูน้ํานาวง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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๒.๒๐ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
  คลองทวีวัฒนาจากบริเวณ 
  ถนนอุทยานถึงบริเวณ 
  คลองบางขี้แก้ง ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. แผนงานจัดการคุณภาพน้ํา   ๑,๑๕๕,๘๘๓,๐๐๐ บาท 
๓.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษา 
 และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือ 
 กรุงเทพมหานคร ๙๓๔,๔๘๕,๐๐๐ บาท 
๓.๒ โครงการจ้างเดินระบบ   
 บํารุงรักษาและบริหาร 
 จัดการโรงควบคุม 
 คุณภาพน้ํา 
 หนองแขม - ทุ่งครุ   
 ระยะที่  ๒   ๕๖,๔๙๐,๐๐๐ บาท 
๓.๓ โครงการจ้างเดินระบบ   
 บํารุงรักษาและบริหาร 
 จัดการโรงควบคุม 
 คุณภาพน้ําช่องนนทรี   
 ระยะที่  ๒   ๓๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
๓.๔ โครงการจ้างเดินระบบ   
 บํารุงรักษาและ 
 บริหารจัดการโรงควบคุม 
 คุณภาพน้ําจตุจักร   
 ระยะที่  ๒   ๕๐,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
๓.๕ โครงการจ้างเดินระบบ 
 บํารุงรักษาและบริหาร 
 จัดการโรงควบคุม 
 คุณภาพน้ําดินแดง   
 ระยะที่  ๒   ๗๖,๕๓๐,๐๐๐ บาท 
๓.๖ โครงการบําบัด 
 น้ําเสียมีนบุรี  ๒,๓๕๘,๐๐๐ บาท 
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(๕) สํานักการคลัง  รวม  ๓๘๘,๕๖๒,๙๐๐ บาท 
 แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร   ๓๘๘,๕๖๒,๙๐๐ บาท 
 ๑. โครงการเช่ารถยนต์ 
  ให้กับกรุงเทพมหานคร ๗,๘๔๖,๖๐๐ บาท 
 ๒. โครงการเช่ารถบรรทุก 
  ขนาด  ๑  ตัน   
  ให้กับกรุงเทพมหานคร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการเช่ารถยนต์ 
  ให้กับกรุงเทพมหานคร 
  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 
  ก๊าซธรรมชาติ  (NGV)   
  จํานวน  ๑๘๖  คัน ๒๓,๕๑๖,๓๐๐ บาท 
 ๔. งานบํารุงรักษาซ่อม 
  ยานพาหนะและ 
  เครื่องจักรกล ๓๕๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๖) สํานักการจราจรและขนส่ง รวม  ๑,๑๕๒,๐๗๕,๐๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนา 
 การใช้ที่ดินและระบบจราจร  ๑,๑๕๒,๐๗๕,๐๐๐ บาท 
 ๑. โครงการบริหารจัดการ 
  การให้บริการรถโดยสาร 
  ประจําทางด่วนพิเศษ  (BRT) ๒๘,๖๒๒,๕๐๐ บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้าง 
  ทางเชื่อมการเดินทาง 
  ทางน้ํากับระบบ 
  ขนส่งมวลชน 
  กรุงเทพมหานคร 
  บริเวณถนนสาทร ๔๓๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการปรับปรุง 
  จุดเชื่อมต่อระบบ 
  เดินรถขนส่งมวลชน 
  กรุงเทพมหานคร 
  สายสีลม  บริเวณ 
  สถานีสะพานตากสิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๔. โครงการบริหาร 
  จัดการระบบขนส่ง 
  มวลชนกรุงเทพมหานคร ๖๔๗,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. งานวิศวกรรมจราจร ๙,๘๓๒,๕๐๐ บาท 
(๗) สํานักส่ิงแวดล้อม รวม  ๒,๘๘๕,๓๙๐,๗๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานรักษาความสะอาด  ๒,๗๐๐,๔๕๘,๓๐๐ บาท 
  ๑.๑ โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนขนมูลฝอย 
   และนําไปทําลาย 
   โดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสุขลักษณะ 
   โดยอัดและห่อมูลฝอย 
   ด้วยพลาสติก   
   (WRAPPING) ๒๒๙,๓๐๓,๔๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ขนมูลฝอยจากโรงงาน 
   กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และนําไปทําลาย 
   โดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสุขลักษณะ   
   (แบบใหม่)  ระยะที่  ๒ ๓๗,๖๒๓,๕๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ปรับปรุงโรงงานพร้อมเดิน 
   เครื่องจักรโรงงานกําจัด 
   มูลฝอยขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   
   ระยะที่  ๒ ๑๓๗,๗๒๗,๖๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ขนมูลฝอยเก่าจากศูนย์ 
   กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   
   และนําไปกําจัด 
   โดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสุขลักษณะ ๒๑๗,๐๖๖,๐๐๐ บาท 
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  ๑.๕ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ศูนย์จํากัดมูลฝอยสายไหม ๙,๑๔๘,๔๐๐ บาท 
  ๑.๖ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เก็บขนและกําจัด 
   มูลฝอยติดเชื้อ  ระยะที่  ๔ ๕๐,๑๑๗,๖๐๐ บาท 
  ๑.๗ โครงการเช่ารถเก็บขน 
   มูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๒ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๘ โครงการเช่ารถเก็บขน 
   มูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๒  ตัน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๙ โครงการเช่ารถเก็บขน 
   มูลฝอยแบบยกภาชนะ 
   รองรับมูลฝอย   
   ขนาด  ๘  ลบ.ม. ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๐ โครงการเช่ารถเก็บขน 
   มูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถ 
   บริเวณสถานีขนถ่าย 
   มูลฝอยท่าแร้ง ๑๘๑,๑๔๒,๖๐๐ บาท 
  ๑.๑๑ โครงการจัดหารถ 
   กวาดดูดฝุ่นเพื่อ 
   ทําความสะอาด 
   ถนน  ตรอก  ซอยในพื้นที่ 
   กรุงเทพมหานคร ๑๙๐,๖๙๕,๘๐๐ บาท 
  ๑.๑๒ โครงการจัดหารถ 
   เก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพในการ 
   เก็บขนมูลฝอยบนถนน 
   สายหลักและสายรอง ๕๒,๕๒๔,๓๐๐ บาท 
  ๑.๑๓ โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๓ ๘๘,๑๙๖,๙๐๐ บาท 
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  ๑.๑๔ โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๒ ๓๖,๒๒๑,๑๐๐ บาท 
  ๑.๑๕ โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอยแบบ 
   กระบะเทท้าย   
   ขนาด  ๖  ตัน ๘๑,๖๖๓,๘๐๐ บาท 
  ๑.๑๖ โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนควบคุมโรงงาน 
   กําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม   
   ระยะที่  ๔ ๒๔,๕๖๓,๘๐๐ บาท 
  ๑.๑๗ โครงการจ้างเหมา 
   เอกชนควบคุมโรงงาน 
   กําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช ๑๖,๒๘๔,๓๐๐ บาท 
  ๑.๑๘ โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๕ ๑๗๐,๐๒๗,๙๐๐ บาท 
  ๑.๑๙ โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
   ขนาด  ๕  ตัน  ระยะที่  ๖ ๑๐๘,๑๖๗,๓๐๐ บาท 
  ๑.๒๐ โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
   ขนาด  ๒  ตัน  ระยะที่  ๓ ๖๗,๘๒๖,๘๐๐ บาท 
  ๑.๒๑ โครงการเช่ารถ 
   เก็บขนมูลฝอยแบบยก 
   ภาชนะรองรับมูลฝอย 
   ขนาด  ๘  ลบ.ม.  ระยะที่  ๒ ๖๒,๙๘๑,๗๐๐ บาท 
  ๑.๒๒ โครงการจัดเก็บ 
   ส่ิงปฏิกูลปนเป้ือนไขมัน 
   จากบ้านเรือนและสถาน 
   ประกอบการ  ระยะที่  ๒ ๖๙๙,๙๑๑,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๓ โครงการจัดหา 
   เรือไฟเบอร์กลาส 
   เก็บขนมูลฝอย ๒๓,๙๔๔,๕๐๐ บาท 
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  ๑.๒๔ โครงการจัดหา 
   ภาชนะรองรับมูลฝอย   
   ขนาด  ๘  ลบ.ม.  ระยะที่  ๒ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๕ โครงการจัดหา 
   รถบรรทุก  ๖  ล้อ   
   ติดเครนไฮโดรลิก 
   พร้อมอุปกรณ์ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๖ โครงการจัดหา 
   เครื่องพลิกกองปุ๋ย 
   ชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๗ โครงการจัดหา 
   เครื่องสับก่ิงไม้ชนิดเคลื่อนที่ 
   พร้อมอุปกรณ์ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๘ โครงการจัดเก็บ 
   ส่ิงปฏิกูลปนเป้ือนไขมัน 
   จากบ้านเรือนและสถาน 
   ประกอบการ  ระยะที่  ๓ ๑๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม   ๑๘๔,๙๓๒,๔๐๐ บาท 
  ๒.๑ โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
   อเนกประสงค์ ๑๑๕,๕๒๙,๕๐๐ บาท 
  ๒.๒ โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
   อเนกประสงค์  ระยะที่  ๒ ๖๙,๔๐๒,๙๐๐ บาท 
(๘) สํานักวัฒนธรรม  กีฬา   
 และการท่องเที่ยว รวม  ๙๔,๓๘๖,๔๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานบริการสังคม  ๖๐,๖๘๖,๔๐๐ บาท 
  ๑.๑ โครงการปรับปรุง 
   ภาพลักษณ์ห้องสมุด 
   เพื่อการเรียนรู้  ๖  แห่ง ๒๘,๖๗๔,๔๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการปรับปรุง 
   พัฒนาศักยภาพ 
   ศูนย์เยาวชน  ๔  แห่ง ๓๒,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
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 ๒. แผนงานการกีฬา   ๓๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑ โครงการปรับปรุง 
   กายภาพศูนย์กีฬา ๓๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) สํานักงานเขตหนองแขม รวม  ๔,๗๐๖,๕๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา   ๔,๗๐๖,๕๐๐ บาท 
 ๑. โครงการปรับปรุง 
  ถนนบางบอน 
  (สายเดิม)  ๒,๑๗๖,๗๐๐ บาท 
 ๒. โครงการปรับปรุง 
  ถนนเลียบคลอง 
  ภาษีเจริญฝั่งใต้  ซอย  ๓   
  (ซอยวรรณสําเริง  ๒) ๒,๕๒๙,๘๐๐ บาท 

(๑๐) สํานักงานเขตดอนเมือง รวม  ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท 
 งานการโยธา  ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท 
(๑๑) สํานักงานเขตสายไหม รวม  ๑๐๙,๖๐๘,๓๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา   ๑๐๙,๖๐๘,๓๐๐ บาท 
 ๑. งานการโยธา ๔๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการปรับปรุง 
  ซอยสายไหม  ๕๖ 
  จากถนนสายไหม 
  ถึงถนนวดัเกาะ ๒๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
  คลองพระยาสุเรนทร์   
  คลองหกวา 
  และคลองสอง   
  จากถนนสายไหม 
  ถึงสุดระยะที่กําหนด ๔๒,๓๙๘,๓๐๐ บาท 

(๑๒) สํานักงานเขตคลองสามวา รวม  ๕๙,๖๔๓,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา   ๕๙,๖๔๓,๐๐๐ บาท 
 งานการโยธา  ๕๙,๖๔๓,๐๐๐ บาท 
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(๑๓) สํานักงานเขตทวีวัฒนา รวม  ๑๔,๔๐๒,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา   ๑๔,๔๐๒,๐๐๐ บาท 
 งานการโยธา  ๑๔,๔๐๒,๐๐๐ บาท 

(๑๔) สํานักงานเขตบึงกุ่ม รวม  ๓๖,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
 แผนงานจัดการ 
 ระบายน้ําและแก้ไข 
 ปัญหาน้ําท่วม   ๓๖,๙๗๒,๐๐๐ บาท 
 ๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
  ดาดท้องคลองลําราง 
  หนองยายจีน   
  จากถนนประเสริฐมนูกิจ 
  ถึงโรงเรียนเบญจมินทร ์ ๕,๐๐๓,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
  ดาดท้องคลอง   
  คลองหลวงวิจิตร   
  จากคลองชวดด้วน 
  ถึงคลองลําชะล่า ๑๓,๗๔๑,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
  ดาดท้องคลอง   
  คลองชวดด้วน   
  จากถนนรามอินทรา 
  ถึงคลองบางขวด ๑๕,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
 ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
  ดาดท้องคลองลําราง 
  ทางกระบือตอน  ๑,  ๒ 
  จากคลองชวดด้วน 
  ถึงคลองบางขวด ๒,๘๘๔,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ  

และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


