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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
โดยที่กรุงเทพมหานครมีความจาเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร
ที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครจึงตราข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษ
จานวนไม่เกิน 2,570,061,601 บาท ตามรายละเอียดเอกสารงบประมาณ โดยจาแนก ดังนี้
(1) สานักการแพทย์
รวม 117,525,121 บาท
ก. แผนงานบริการด้านการแพทย์
115,025,121 บาท
1. งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
11,310,000 บาท
2. งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
32,800,000 บาท
3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 33,000,000 บาท
4. งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินธฺ โร อุทิศ
3,902,500 บาท
5. งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
1,900,000 บาท
6. งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรนิ ธร
3,300,000 บาท
7. งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2,640,000 บาท
8. งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 26,172,621 บาท
ข. แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย
2,500,000 บาท
งานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
2,500,000 บาท
(2) สานักอนามัย
รวม 23,545,000 บาท
แผนงานอนามัย
23,545,000 บาท
งานควบคุมโรคติดต่อ
23,545,000 บาท
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(3) สานักการศึกษา
รวม 236,064,360
แผนงานบริหารทัว่ ไป
236,064,360
งานบริหารการคลัง
236,064,360 บาท
(4) สานักการโยธา
รวม 894,584,000
ก. แผนงานการโยธา
633,560,000
1. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดิน และการก่อสร้าง
ถังเก็บน้าดิบใต้ดิน พื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์
(นางเลิ้ง)
388,500,000 บาท
2. งานวิศวกรรมทาง
245,060,000 บาท
ข. แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร
261,024,000
งานก่อสร้างและบูรณะ
261,024,000 บาท
(5) สานักการระบายน้า
รวม 152,500,000
ก. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้า
41,600,000
งานพัฒนาระบบระบายน้า
41,600,000 บาท
ข. แผนงานจัดการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
110,900,000
1. งานระบบท่อระบายน้า
37,000,000 บาท
2. งานระบบคลอง
73,900,000 บาท
(6) สานักเทศกิจ
รวม 39,704,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
39,704,000
งานตรวจและบังคับการ
39,704,000 บาท
(7) สานักการจราจรและขนส่ง
รวม 313,768,700
แผนงานพัฒนาการใช้ทดี่ ินและระบบจราจร
313,768,700
1. งานการขนส่ง
9,982,700 บาท
2. งานเทคโนโลยีจราจร
303,786,000 บาท
(8) สานักสิ่งแวดล้อม
รวม 337,912,420
ก. แผนงานพัฒนาและส่งเสริม
71,867,420
งานนโยบายและแผนงาน
71,867,420 บาท
ข. แผนงานรักษาความสะอาด
170,077,000
1. งานกาจัดมูลฝอย
70,005,000 บาท
2. งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
100,072,000 บาท
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ค. แผนงานพัฒนาสภาวะสิง่ แวดล้อม
1. งานบริหารสวนสาธารณะ
2. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ก. แผนงานบริการสังคม
งานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
ข. แผนงานการท่องเที่ยว
งานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ค. แผนงานการกีฬา
งานการกีฬา
สานักพัฒนาสังคม
ก. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
ข. แผนงานส่งเสริมอาชีพ
งานส่งเสริมอาชีพ
สานักงานเขตพระนคร
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
สานักงานเขตบางเขน
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
สานักงานเขตมีนบุรี
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
สานักงานเขตลาดกระบัง
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
สานักงานเขตหนองจอก
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
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95,968,000
51,598,000 บาท
44,370,000 บาท
รวม 98,912,500
23,010,000
23,010,000 บาท
15,000,000
15,000,000 บาท
60,902,500
60,902,500 บาท
รวม 21,692,000
692,000
692,000 บาท
21,000,000
21,000,000 บาท
รวม 25,984,000
25,984,000
25,984,000 บาท
รวม 11,939,000
11,939,000
11,939,000 บาท
รวม 63,582,000
63,582,000
63,582,000 บาท
รวม 44,638,000
44,638,000
44,638,000 บาท
รวม 23,139,000
23,139,000
23,139,000 บาท
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(16) สานักงานเขตบางขุนเทียน
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
(17) สานักงานเขตลาดพร้าว
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
(18) สานักงานเขตดินแดง
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
(19) สานักงานเขตบางแค
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานจัดการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
(20) สานักงานเขตคันนายาว
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
(21) สานักงานเขตคลองสามวา
แผนงานการโยธา
งานการโยธา
(22) สานักงานเขตทุ่งครุ
ก. แผนงานการโยธา
งานการโยธา
ข. แผนงานจัดการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
งานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
(23) สานักงานเขตบางบอน
แผนงานบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
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รวม 46,752,000 บาท
46,752,000 บาท
46,752,000 บาท
รวม 8,372,000 บาท
8,372,000 บาท
8,372,000 บาท
รวม 11,612,000 บาท
1,374,000 บาท
1,374,000 บาท
10,238,000 บาท
10,238,000 บาท
รวม 26,333,500 บาท
1,115,900 บาท
1,115,900 บาท
25,217,600 บาท
25,217,600 บาท
รวม 9,492,000 บาท
6,121,000 บาท
6,121,000 บาท
3,371,000 บาท
3,371,000 บาท
รวม 31,770,000 บาท
31,770,000 บาท
31,770,000 บาท
รวม 27,420,000 บาท
24,635,000 บาท
24,635,000 บาท
2,785,000 บาท
2,785,000 บาท
รวม 2,820,000 บาท
2,820,000 บาท
2,820,000 บาท
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ข้อ 4 ให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการ
และจานวนเงินที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

