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ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

(ฉบับที่  ๑) 
 

 

โดยที่กรุงเทพมหานคร  มีความจําเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษ  จากเงินสะสมจ่ายขาดของ
กรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

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

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (ฉบับที่  ๑)” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้เพิ่มงบประมาณรายจ่ายพิเศษในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จํานวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามรายละเอียดเอกสารงบประมาณ  
โดยจําแนกดังนี้   
จ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด      ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑) งบกลาง       รวม ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. เงินสํารองจ่ายทั่วไป   
  กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น   ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภารกิจและ   
  หรือนโยบาย 
  ที่ได้รับมอบจากรัฐบาล   ๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพัน 
  ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย   ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สํานักการศึกษา   รวม ๗๔,๐๐๙,๓๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ๗๔,๐๐๙,๓๐๐ บาท 
 โครงการเช่าระบบและ 
 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 
 เพื่อการเรียนรู้    ๗๔,๐๐๙,๓๐๐ บาท 
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(๓) สํานักการโยธา    รวม ๔๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร   ๔๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการจัดหารถกระเช้า 
 สําหรับตรวจสอบใต้สะพาน   ๔๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) สํานักการระบายน้ํา   รวม ๑๔๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ํา    ๑๔๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
  ด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
  (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.คลองพระยา- 
  ราชมนตรี  ตอนที่  ๑)   ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
  ด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
  (ก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล. 
  คลองสะแกงาม)   ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน   
  ค.ส.ล.คลองพระโขนง 
  ช่วงจากสถานีสูบน้ําพระโขนง 
  ถึงถนนทางรถไฟสายเก่า  ระยะ  ๒ ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ํา 
  ใต้คลองบางซื่อ  จากคลองลาดพร้าว 
  ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) สํานักการจราจรและขนส่ง   รวม ๓๙,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดิน 
 และระบบจราจร     ๓๙,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการบริหารจัดการการให้บริการ 
 รถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษ  (BRT) ๓๙,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
(๖) สํานักสิ่งแวดล้อม   รวม ๒,๑๙๖,๘๗๐,๗๐๐ บาท 
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 ๑. แผนงานรักษาความสะอาด    ๒,๑๐๙,๒๘๐,๑๐๐ บาท 
  ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง   
   เขตบางเขน  และนําไปทําลาย 
   โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ   
   (แบบใหม่)  ระยะที่  ๒ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ปรับปรุงโรงงานพร้อมเดิน 
   เคร่ืองจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย 
   ขนาด  ๑,๐๐๐  ตัน/วัน   
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   
   ระยะที่  ๒   ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสุขลักษณะ  (แบบใหม่)   
   ระยะที่  ๓   ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๔ โครงการก่อสร้างเขื่อน  ค.ส.ล.   
   พร้อมประตูระบายน้ํา 
   ภายในศูนย์กําจัด 
   มูลฝอยอ่อนนุช   ๑๘,๙๕๖,๗๐๐ บาท 
  ๑.๕ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
   และอ่อนนุช   ๖๔,๕๖๑,๐๐๐ บาท 
  ๑.๖ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
   จากศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม 
   และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบ 
   อย่างถูกสุขลักษณะ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑.๗ โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่น 
   เพื่อทําความสะอาดถนน  ตรอก  ซอย 
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗๗,๐๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๑.๘ โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน 
   มูลฝอยบนถนนสายหลัก 
   และสายรอง   ๒๓,๗๕๒,๐๐๐ บาท 
  ๑.๙ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน   
   ระยะที่  ๓   ๔๐,๑๖๙,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๐ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๒  ตัน   
   ระยะที่  ๒   ๑๗,๓๒๗,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๑ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบกระบะเทท้าย   
   ขนาด  ๖  ตัน   ๓๘,๘๖๔,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๒ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ควบคุมโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   หนองแขม  ระยะที่  ๔ ๑๕,๔๖๔,๔๐๐ บาท 
  ๑.๑๓ โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ย 
   บริเวณศูนย์กําจัดมูลฝอย 
   หนองแขม   ๓๔,๐๑๘,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๔ โครงการจ้างเหมาเอกชน 
   ควบคุมโรงงานกําจัด 
   สิ่งปฏิกูลอ่อนนุช   ๑๔,๖๒๖,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๕ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน   
   ระยะที่  ๕   ๒๙,๑๒๔,๐๐๐ บาท 
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  ๑.๑๖ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๕  ตัน   
   ระยะที่  ๖   ๒๖,๒๔๓,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๗ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบอัด  ขนาด  ๒  ตัน   
   ระยะที่  ๓   ๓๒,๐๖๓,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๘ โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 
   แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย   
   ขนาด  ๘  ลบ.ม.   
   ระยะที่  ๒   ๒๙,๕๗๓,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑๙ โครงการจัดหารถตักหน้าขุดหลัง 
   และรถเทรลเลอร์   ๑๖๙,๑๗๓,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๐ โครงการจัดหาเรือขนถ่าย 
   และลําเลียงวัชพืชพร้อมไฟส่องสว่าง 
   และอุปกรณ์ประกอบ ๑๘๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๑ โครงการจัดหารถสูบสิ่งปฏิกูล   
   ขนาด  ๒  ลบ.ม.  และขนาด  ๕  ลบ.ม. 
   พร้อมอุปกรณ์ทํางาน 
   ด้วยระบบไฮโดรลิค 
   และระบบไฟฟ้า   ๔๐,๙๗๔,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๒ โครงการจัดหารถบรรทุกสิ่งปฏิกูล 
   ขนาด  ๑๒  ลบ.ม.   ๓๒,๓๗๕,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๓ โครงการจัดหารถตักล้อยาง 
   ชนิดบังคับเลี้ยว  ๔  ล้อ   
   ขนาดกําลังขับเคลื่อน 
   ไม่น้อยกว่า  ๗๕  แรงม้า   
   พร้อมอุปกรณ์   ๓๑๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท 
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  ๑.๒๔ โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้ง 

   ชุดไฮโดรลิก  พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ 

   แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว ๒๓๔,๖๘๘,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒๕ โครงการจัดหารถโฟล์คลิฟท์   
   ขนาดกําลังยกไม่น้อยกว่า  ๓.๕  ตัน   
   ขนาดเคร่ืองยนต์ 
   ไม่น้อยกว่า  ๖๕  แรงม้า   
   พร้อมไฟส่องสว่าง 
   และอุปกรณ์   ๑๐๘,๕๖๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม   ๘๗,๕๙๐,๖๐๐ บาท 
  ๒.๑ โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
   อเนกประสงค์   ๕๖,๖๖๗,๖๐๐ บาท 
  ๒.๒ โครงการเช่ารถบรรทุกน้ํา 
   อเนกประสงค์   
   ระยะที่  ๒   ๓๐,๙๒๓,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ 

และจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ ๕ ให้ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ผุสดี  ตามไท 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


