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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

(ฉบับที่  ๒) 
 

 

โดยที่กรุงเทพมหานคร  มีความจําเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษ  จากเงินสะสมจ่ายขาดของ
กรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  
จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  (ฉบับที่  ๒)” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้เพิ่มงบประมาณรายจ่ายพิเศษในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จํานวน  ๔,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามรายละเอียดเอกสารงบประมาณ  
โดยจําแนกดังนี้   
จ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด      ๔,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑) งบกลาง       รวม  ๑,๓๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป   
  กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง  ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง   
  ซ่อมแซม  ถนน  ตรอก  ซอย   
  และส่ิงก่อสร้าง    ๕๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักการศึกษา    รวม  ๖๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ๖๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียน 
 สังกัดกรุงเทพมหานคร   ๖๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท  
 (๓) สํานักการโยธา    รวม  ๔๒๗,๓๒๖,๒๐๐ บาท 
 แผนงานการโยธา      ๔๒๗,๓๒๖,๒๐๐ บาท 
 ๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
  ถนนราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบวารี   
  จากถนนสุวินทวงศ์ถึงบริเวณ 
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  ใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์  ๔๑,๑๐๗,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า   
  ตอนที่  ๑  เขตลาดกระบัง  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. งานจัดกรรมสิทธิ์   ๓๑๖,๒๑๙,๒๐๐ บาท 
(๔) สํานักการระบายน้ํา    รวม  ๒๓๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา    ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  โครงการก่อสร้างระบบ 
  ระบายน้ําบึงกุ่มเหนือ  ระยะที่  ๑  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานจัดการระบายน้ําและแก้ไข 
  ปัญหาน้ําท่วม      ๑๗๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑ งานเครื่องจักรกล  ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒ โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 
   แบบจุ่มขนาด  ๔๘  นิ้ว   
   พร้อมตู้ควบคุม   ๗๙,๐๘๕,๐๐๐ บาท  
  ๒.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ   
   จากบริเวณถนนวงแหวนตะวันออก 
   ไปทางตลาดมีนบุรี  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(๕) สํานักการจราจรและขนส่ง  รวม  ๖๕๗,๑๘๐,๕๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน 
 และระบบจราจร      ๖๕๗,๑๘๐,๕๐๐ บาท 
 ๑. โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท 
  จากซอยสุขุมวิท  ๘๑   
  ถึงซอยสุขุมวิท  ๑๐๓/๔  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
  พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ   
  บริเวณสวนสาธารณะ  ศูนย์เยาวชน   
  ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชน 
  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๙๕,๒๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการเปล่ียนและติดตั้ง 
  สายเคเบิลเส้นใยนําแสงเพื่อเพิ่ม 
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  ประสิทธิภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด  ๓๑,๓๒๔,๐๐๐ บาท 
 ๔. โครงการปรับปรุงระบบ 
  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
  ในพื้นที่เขตพระนครและเขตดุสิต  ๙๗,๓๙๘,๕๐๐ บาท 
 ๕. โครงการปรับปรุงระบบ 
  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
  เพื่อการบริหารจัดการ 
  จราจรของกรุงเทพมหานคร  ๙๐,๘๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. โครงการปรับปรุงระบบกล้อง 
  โทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๓๓,๖๖๘,๐๐๐ บาท 
 ๗. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ 
  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
  ไปที่สํานักงานเขตและสถานีตํารวจ 
  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ๑๒๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
  ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง 
  กรุงเทพตะวันออก  และกรุงเทพเหนือ  ๙๓,๓๐๕,๐๐๐ บาท  
 ๙. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง 
  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)   
  ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้  กรุงธนเหนือ 
  และกรุงธนใต้    ๙๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(๖) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวม  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการจัดหารถกู้ภัยขนาดเล็ก  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(๗) สํานักส่ิงแวดล้อม    รวม  ๒,๐๕๐,๑๖๘,๓๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานรักษาความสะอาด    ๒,๐๐๔,๑๖๘,๓๐๐ บาท 
  ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง 
   ถูกสุขลักษณะโดยอัดและห่อมูลฝอย 
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   ด้วยแผ่นพลาสติก  (WRAPPING)  ๓๖๐,๙๐๔,๘๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง 
   เขตบางเขน  และนําไปทําลายโดยวิธี 
   ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ     
   (แบบใหม่)  ระยะที่  ๒  ๑๘๙,๙๖๑,๗๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากโรงงานกําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง 
   ถูกสุขลักษณะ  (แบบใหม่)   
   ระยะที่  ๒    ๓๔๖,๗๓๒,๕๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง 
   ถูกสุขลักษณะ  (แบบใหม่)   
   ระยะที่  ๓    ๒๔๘,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕ โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบเปิดข้าง  ขนาด  ๑.๕  ตัน  ๙๓,๗๗๙,๐๐๐ บาท  
  ๑.๖ โครงการจัดหารถกวาดและดูดฝุ่น 
   ขนาดเครื่องยนต์ 
   ไม่น้อยกว่า  ๒๕  แรงม้า  ๑๔๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๗ โครงการจ้างเหมาพัฒนา 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เพื่อการบริหารจัดการ 
   ด้านส่ิงแวดล้อม  ๔๑,๓๓๖,๕๐๐ บาท  
  ๑.๘ โครงการจัดหารถสุขาเคล่ือนที่ 
   สําเร็จรูป  (บัส)  พร้อมระบบ 
   บําบัดน้ําเสีย   ๑๒๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๙ โครงการจัดหารถสุขาเคล่ือนที่ 
   สําเร็จรูป  (บัส)  พร้อมระบบบําบัด 
   น้ําเสีย  ติดตั้งระบบกันสะเทือน 
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   และเครื่องย่อยส่ิงปฏิกูล  ๓๓,๙๓๘,๐๐๐ บาท  
  ๑.๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    ถนนสายหลักและสายรอง   
    (Street  Furniture)  ๙๘,๗๔๕,๘๐๐ บาท  
  ๑.๑๑ โครงการจัดหาภาชนะ 
    รองรับมูลฝอยขนาด  ๘  ลบ.ม.   
    ระยะที่  ๒   ๑๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท    
  ๑.๑๒ โครงการจัดหารถบรรทุก  ๖  ล้อ   
    ติดเครนไฮโดรลิกพร้อมอุปกรณ์  ๖๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๑๓ โครงการจัดหาเครื่องพลิกกองปุ๋ย 
    ชนิดเคล่ือนที่พร้อมอุปกรณ์  ๑๓๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๒. แผนงานพัฒนาสภาวะส่ิงแวดล้อม    ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑ งานบริหารสวนสาธารณะ  ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๒ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
   พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส 
   พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
   พระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๓ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
   บึงลําไผ่เขตมีนบุรี  ระยะที่  ๑  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๔ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
   ซอยสุวินทวงศ์  ๔๗  (วัดราษฎร์บํารุง)   
   เขตหนองจอก   ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(๘) สํานักพัฒนาสังคม    รวม  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. แผนงานบริการสังคม    ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ งานการสงเคราะห์ 
   และสวัสดิภาพสังคม  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๒ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อน 
   วัยเรียนเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบ 
   ของกรุงเทพมหานคร  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๒. แผนงานพัฒนาชุมชน    ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานพัฒนาชุมชน   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ  
และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


