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๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564
โดยที่ ก รุ ง เทพมหานครมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยรายจ่ า ยพิ เ ศษจากเงิ น สะสมจ่ า ยขาด
ของกรุงเทพมหานคร ที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครนี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564
ให้ ตั้ ง เป็ น รายจ่ า ยพิ เ ศษจ านวน 2,710,897,858 บาท ตามรายละเอี ย ดเอกสารงบประมาณ
โดยจาแนก ดังนี้
(1) สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
รวม
426,000 บาท
แผนงานบริหารทัว่ ไป
426,000 บาท
งานบริหารทัว่ ไป
426,000 บาท
(2) สานักการแพทย์
รวม 145,413,000 บาท
แผนงานบริการด้านการแพทย์
145,413,000 บาท
1. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
21,089,000 บาท
2. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลตากสิน
24,853,000 บาท
3. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 14,450,000 บาท
4. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ชตุ ินธโร อุทิศ
19,770,000 บาท
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5. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
6. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
7. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสิรินธร
8. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
9. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
10. งานรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน
(3) สานักอนามัย
ก. แผนงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
งานสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
ข. แผนงานอนามัย
งานจัดบริการสาธารณสุข
(4) สานักการศึกษา
ก. แผนงานบริหารทัว่ ไป
1. งานบริหารทัว่ ไปด้านการศึกษา
2. งานบริหารการคลัง
ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา
2. งานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(5) สานักการโยธา
ก. แผนงานการโยธา
1. งานสารวจออกแบบและก่อสร้าง
2. งานควบคุมการก่อสร้าง
3. งานวิศวกรรมทาง

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

1,139,000 บาท
20,455,000 บาท
9,300,000 บาท
14,000,000 บาท
6,924,000 บาท
13,433,000 บาท
รวม

2,995,300 บาท
417,300 บาท

417,300 บาท
2,578,000 บาท
2,578,000 บาท
รวม

76,356,100 บาท
42,532,800 บาท

37,700,000 บาท
4,832,800 บาท
33,823,300 บาท
28,627,300 บาท
5,196,000 บาท
รวม 608,747,800 บาท
308,934,800 บาท
5,716,000 บาท
6,632,800 บาท
296,586,000 บาท
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(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
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ข. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร
งานก่อสร้างและบูรณะ
299,813,000 บาท
สานักการระบายน้า
รวม
ก. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้า
งานพัฒนาระบบระบายน้า
297,000,000 บาท
ข. แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
1. งานระบบควบคุมน้า
119,931,428 บาท
2. งานระบบท่อระบายน้า
305,600,000 บาท
3. งานระบบคลอง
23,268,000 บาท
สานักการคลัง
รวม
แผนงานบริหารการคลัง
งานรายได้
51,271,800 บาท
สานักการจราจรและขนส่ง
รวม
แผนงานพัฒนาการใช้ทดี่ ินและระบบจราจร
1. งานวิศวกรรมจราจร
39,524,000 บาท
2. งานเทคโนโลยีจราจร
46,300,000 บาท
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานปฏิบัตกิ ารดับเพลิง
9,161,900 บาท
สานักสิ่งแวดล้อม
รวม
ก. แผนงานรักษาความสะอาด
1. งานกาจัดมูลฝอย
45,640,000 บาท
2. งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000,000 บาท
ข. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่ แวดล้อม
งานบริหารสวนสาธารณะ
44,019,100 บาท
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
รวม
ก. แผนงานบริการสังคม
งานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 97,062,430 บาท
ข. แผนงานการกีฬา
งานการกีฬา
138,800,000 บาท

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

299,813,000 บาท
745,799,428 บาท
297,000,000 บาท
448,799,428 บาท

51,271,800 บาท
51,271,800 บาท
85,824,000 บาท
85,824,000 บาท
9,161,900 บาท
9,161,900 บาท
119,659,100 บาท
75,640,000 บาท
44,019,100 บาท
235,862,430 บาท
97,062,430 บาท
138,800,000 บาท
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(12) สานักพัฒนาสังคม
รวม
แผนงานบริการสังคม
งานสวัสดิการสังคม
50,000,000 บาท
(13) สานักงานเขตบางรัก
รวม
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
6,296,000 บาท
(14) สานักงานเขตปทุมวัน
รวม
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
3,817,000 บาท
ข. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
924,000 บาท
ค. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
700,000 บาท
(15) สานักงานเขตยานนาวา
รวม
แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม 10,527,000 บาท
(16) สานักงานเขตบางกะปิ
รวม
ก. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน
งานปกครอง
1,822,000 บาท
ข. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
9,997,000 บาท
ค. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่ แวดล้อม
งานปลูกและบารุงรักษาต้นไม้
3,653,000 บาท
(17) สานักงานเขตบางเขน
รวม
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
3,299,000 บาท
ข. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
1,022,000 บาท
(18) สานักงานเขตมีนบุรี
รวม
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
10,172,000 บาท

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
6,296,000 บาท
6,296,000 บาท
5,441,000 บาท
3,817,000 บาท
924,000 บาท
700,000 บาท
10,527,000 บาท
10,527,000 บาท
15,472,000 บาท
1,822,000 บาท
9,997,000 บาท
3,653,000 บาท
4,321,000 บาท
3,299,000 บาท
1,022,000 บาท
30,525,000 บาท
10,172,000 บาท
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(20)
(21)

(22)

(23)

(24)
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ข. แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
14,023,000 บาท
ค. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
6,330,000 บาท
สานักงานเขตลาดกระบัง
รวม
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
66,835,000 บาท
สานักงานเขตหนองจอก
รวม
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
8,597,000 บาท
สานักงานเขตธนบุรี
รวม
แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม 2,257,000 บาท
สานักงานเขตตลิ่งชัน
รวม
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
4,751,000 บาท
ข. แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
20,903,000 บาท
สานักงานเขตหนองแขม
รวม
แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม 5,994,000 บาท
สานักงานเขตบางขุนเทียน
รวม
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
53,847,000 บาท

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

14,023,000 บาท
6,330,000 บาท
66,835,000 บาท
66,835,000 บาท
8,597,000 บาท
8,597,000 บาท
2,257,000 บาท
2,257,000 บาท
25,654,000 บาท
4,751,000 บาท

20,903,000 บาท

5,994,000 บาท
5,994,000 บาท
53,847,000 บาท
53,847,000 บาท
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(25) สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
รวม
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
940,000 บาท
ข. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
693,600 บาท
(26) สานักงานเขตดอนเมือง
รวม
แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม 797,000 บาท
(27) สานักงานเขตจตุจักร
รวม
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
6,483,000 บาท
ข. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
1,887,200 บาท
(28) สานักงานเขตลาดพร้าว
รวม
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
2,500,000 บาท
(29) สานักงานเขตบึงกุม่
รวม
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
21,877,000 บาท
ข. แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
3,355,000 บาท
(30) สานักงานเขตบางคอแหลม
รวม
ก. แผนงานจัดการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
374,000 บาท
ข. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
11,494,000 บาท

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

1,633,600 บาท
940,000 บาท
693,600 บาท
797,000 บาท
797,000 บาท
8,370,200 บาท
6,483,000 บาท
1,887,200 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
25,232,000 บาท
21,877,000 บาท

3,355,000 บาท

11,868,000 บาท
374,000 บาท

11,494,000 บาท
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(31) สานักงานเขตราชเทวี
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
(32) สานักงานเขตประเวศ
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
(33) สานักงานเขตบางพลัด
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
(34) สานักงานเขตจอมทอง
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
(35) สานักงานเขตดินแดง
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
(36) สานักงานเขตสวนหลวง
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
(37) สานักงานเขตบางแค
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รวม
2,896,000 บาท
รวม

2,896,000 บาท
2,896,000 บาท
32,876,000 บาท
31,613,000 บาท

31,613,000 บาท
1,263,000 บาท
1,263,000 บาท
รวม

26,080,000 บาท
5,211,000 บาท

5,211,000 บาท
20,869,000 บาท
20,869,000 บาท
รวม

12,680,000 บาท
526,000 บาท

526,000 บาท
12,154,000 บาท
12,154,000 บาท
รวม
10,755,000 บาท
รวม
4,095,000 บาท
รวม
9,816,600 บาท

10,755,000 บาท
10,755,000 บาท
4,095,000 บาท
4,095,000 บาท
12,114,600 บาท
9,816,600 บาท
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(39)
(40)
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(42)
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ข. แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
สานักงานเขตหลักสี่
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานจัดการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
สานักงานเขตคันนายาว
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
สานักงานเขตสะพานสูง
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
สานักงานเขตคลองสามวา
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
สานักงานเขตทวีวัฒนา
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
สานักงานเขตทุ่งครุ
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
สานักงานเขตบางบอน
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

2,298,000 บาท
2,298,000 บาท
รวม

33,882,000 บาท
24,875,000 บาท

24,875,000 บาท
9,007,000 บาท
9,007,000 บาท
รวม
3,500,000 บาท
รวม

3,500,000 บาท
3,500,000 บาท
21,500,000 บาท
20,482,000 บาท

20,482,000 บาท
1,018,000 บาท
1,018,000 บาท
รวม
32,873,000 บาท
รวม
33,984,000 บาท
รวม
57,886,000 บาท
รวม
3,972,000 บาท

32,873,000 บาท
32,873,000 บาท
33,984,000 บาท
33,984,000 บาท
57,886,000 บาท
57,886,000 บาท
8,092,600 บาท
3,972,000 บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข. แผนงานพัฒนาชุมชน
120,600 บาท
งานพัฒนาชุมชน
120,600 บาท
ค. แผนงานบริหารการศึกษา
4,000,000 บาท
งานบริหารการศึกษา
4,000,000 บาท
ข้อ 4 ให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ
และจานวนเงินที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

