
          สํานักการโยธามีพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของ

ความนาอยูอยางยั่งยืน การเสริมสรางความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งขจัดพื้นที่เส่ียงภัย

ตอการเกิดอาชญากรรม และการพัฒนาการบริการของสํานักการโยธาสูความเปนเลิศ

          สํานักการโยธามีภารกิจหนาที่ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานพรอมโครงขายถนน เริ่มตั้งแตการวางแผน

งานโยธา การออกแบบ/สะพาน การจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน การควบคุมการกอสราง การตรวจวิเคราะหวัสดุกอสราง 

การบํารุงรักษาถนนและสะพาน การควบคุมอาคาร การดูแลรักษาที่สาธารณะ และการสาํรวจและจัดทําแผนที่

ที่ดิน ซึ่งภารกิจหลักของสํานักการโยธา ประกอบดวยการกอสรางโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงขายถนน

เชน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนโครงขายจราจร สะพาน ทางลอด ทางตางระดับ และทางยกระดับ

เปนตน นอกจากนี้ยังมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผนการโยธา การพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานโยธาและงานโครงสรางพื้นฐานการตรวจสอบ วิเคราะหควบคุมคุณภาพวัสดุกอสราง 

การกอสราง การบูรณะและบํารุงรักษาทาง การออกแบบ การควบคุมการกอสราง การควบคุมอาคาร การสํารวจ

และจัดทําแผนที่ที่ดิน และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

และความปลอดภัยของประชาชน

- พื้นที่ของถนนที่มีการกอสรางปรับปรุงเพ่ือพัฒนาโครงขายหรือขยายชองจราจร 100,000 ตร.ม.

- พื้นที่ของโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา 

  ปรับปรุงภูมิทัศน ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 100,000 ตร.ม.



อํานวยการ

 ผูอํานวยการสํานัก (1)

 รองผูอํานวยการสํานัก (4)

สํานักงานเลขานุการ สํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักงานวิศวกรรมทาง

 เลขานุการสํานัก (1)  ผูอํานวยการสํานักงาน (1)  ผูอํานวยการสํานักงาน (1)

- ขาราชการ (69) - ขาราชการ (148) - ขาราชการ (88)

- ลูกจางประจํา(21) - ลูกจางประจํา (876) - ลูกจางประจํา (56)

- ลูกจางชั่วคราว (5) - ลูกจางชั่วคราว (228) - ลูกจางชั่วคราว (4)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานออกแบบ สํานักงานจัดกรรมสิทธิ์ สํานักงานควบคุมอาคาร

 ผูอํานวยการสํานักงาน (1)  ผูอํานวยการสํานักงาน (1)  ผูอํานวยการสํานักงาน (1)

- ขาราชการ (108) - ขาราชการ (104) - ขาราชการ (88)

- ลูกจางประจํา (127) - ลูกจางประจํา (32) - ลูกจางประจํา (22)

- ลูกจางชั่วคราว (50) - ลูกจางชั่วคราว (7) - ลูกจางชั่วคราว (5)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

กองวิเคราะหวิจัย กองควบคุมการกอสราง กองสํารวจและแผนที่ที่ดิน

 ผูอํานวยการกอง (1)  ผูอํานวยการกอง (1)  ผูอํานวยการกอง (1)

- ขาราชการ (37) - ขาราชการ (136) - ขาราชการ (59)

- ลูกจางประจํา (20) - ลูกจางประจํา (11) - ลูกจางประจํา (26)

- ลูกจางชั่วคราว (1) - ลูกจางชั่วคราว (5) - ลูกจางชั่วคราว (10)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

 ผูอํานวยการกอง (1)

- ขาราชการ (51)

- ลูกจางประจํา (19)

- ลูกจางชั่วคราว (3)

- ลูกจางโครงการ (-)

สํานักการโยธา

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต 8,274,064,200  8,274,064,200   

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                 -                  

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                 -                  

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม 540,773,800     540,773,800      

   8,814,838,000                    -       8,814,838,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 7,822,400,300   บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 451,663,900      -                  บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ  - -                  บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

762,162,402    762,162,402     

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 636,267,500    636,267,500     

ผลผลติรายจายบุคลากร 636,267,500     636,267,500      

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร 125,894,902    125,894,902     

ผลผลติอํานวยการและบริหารสํานัก 125,894,902     125,894,902      

ดานเมืองและการพัฒนาเมือง 7,511,901,798   7,511,901,798    

แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง 15,945,830      15,945,830       

ผลผลติแผนที่และสารสนเทศที่ดิน 15,945,830       15,945,830        

แผนงานอาคารและการกอสราง 251,370,480    251,370,480     

ผลผลติควบคุมอาคารและการกอสราง 215,059,080     215,059,080      

โครงการนําเขาขอมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะตองจัดใหมี
การตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุมเขตกรุงเทพเหนือ
กลุมเขตกรุงเทพกลาง กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก
กลุมเขตกรุงธนเหนือ และกลุมเขตกรุงธนใต
เพ่ือจัดทําฐานขอมูลอาคาร 36,311,400       36,311,400        

แผนงานโครงขายการคมนาคม 7,244,585,488   7,244,585,488    

ผลผลติพัฒนาโครงขายถนน 5,814,780,488  5,814,780,488   

ผลผลติบํารุงรักษาโครงขายถนน 939,220,900     939,220,900      

ผลผลติสนับสนุนเคร่ืองจักรกลและการกอสราง 75,231,600       75,231,600        

โครงการปรับปรุงทางเดนิที่เชื่อมโยงสูริมแมน้ําเจาพระยาในยานตลาดนอย  5,017,000        5,017,000         

ชวงจากซอยศาลเจาโรงเกือกถึงศาลเจาโจวซือกง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราชนัดดา 32,000,000       32,000,000        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราชบพิธ 32,000,000       32,000,000        

โครงการกอสรางศนูยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 38,800,000       38,800,000        

สํานักการโยธา

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป
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ข) งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

แผนงานโครงขายการคมนาคม

5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) 224,575,500     224,575,500      

โครงการกอสรางถนนภายในศูนยราชการ กรุงเทพมหานคร (บางนา) 24,000,000       24,000,000        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรตันโกสินทร ตอนที่ 1 5,920,000        5,920,000         

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรตันโกสินทร ตอนที่ 2 15,500,000       15,500,000        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรตันโกสินทร ตอนที่ 3 15,350,000       15,350,000        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรตันโกสินทร ตอนที่ 4 8,900,000        8,900,000         

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรตันโกสินทร ตอนที่ 5 13,290,000       13,290,000        

8,274,064,200   -                  8,274,064,200    

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

540,773,800   540,773,800   

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 540,773,800      -                  540,773,800       

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

โครงการกอสรางถนนตอเช่ือมศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

รวมงบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม
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ฉ) งบประมาณจําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
(บาท)

ประเภท   

งบรายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา

คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

คาจางประจํา ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ

และวัสดุ สิ่งกอสราง

งบบุคลากร 582,625,600   45,360,100   8,281,800         636,267,500       

งบดําเนินงาน 1,386,011,000   75,579,852    1,461,590,852    

งบลงทุน 5,605,125,848   5,605,125,848    

งบเงินอุดหนุน 476,728,600       476,728,600       

งบรายจายอื่น 635,125,200       635,125,200       

รวม

งบประมาณ   582,625,600   45,360,100   1,394,292,800    75,579,852     5,605,125,848       476,728,600       635,125,200     8,814,838,000
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ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค : เพ่ือใหกรงุเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุงเนนประสิทธิภาพ โปรงใส มีมาตรฐาน สามารถ

สนับสนุนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล การจัดใหมีสิ่งจูงใจ ขอมูลขาวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน

ผลผลิตรายจายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของกรงุเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรบังบประมาณที่กําหนดไวใน

งบบุคลากร เชน เงนิเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และ

และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งสิ้น บาท 636,267,500      

เงินงบประมาณ บาท       636,267,500

เงินนอกงบประมาณ บาท

สํานักการโยธา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา



5

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการบรหิารงาน การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่

ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผูบริหาร และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดใหมี

การสนับสนุนการบรหิารงานของผูบริหารกรงุเทพมหานคร การบริหารงานสวนกลางใหแกหนวยงานตางๆ ในกรงุเทพมหานคร และการอํานวยการ

และบริหารงานทั่วไปในระดับสํานัก”  

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนนิงานภายในของสํานัก สํานักงาน กอง และฝาย หนวยงานและสวนราขการโดยรวมไดรบัการสนับสนนุ ประสบความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน และสนับสนนุการบรหิารท่ัวไปภายในหนวยงานและสวนราชการ”  

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนการสั่งการของผูบรหิารสํานัก เร่ือง 38,000               40,000              42,000           45,000         47,000         

จํานวนการเขารวมประชุมของผูบริหาร คร้ัง                      48                     48                  48                48                48

จํานวนหนังสือเขา-ออก เรื่อง 43,100               44,400              47,600           49,500         52,000         

จํานวนการรับและติดตามเร่ืองราวรองทุกข เร่ือง 15,100               14,800              14,600           14,400         14,000         

จํานวนการรับชําระเงนิทุกประเภท ราย                25,674               31,685            33,696          35,707          37,000

จํานวนใบเสร็จ/ใบนําสงเงนิ ฉบับ 2,500                 2,500                2,500             2,500           2,700           

จํานวนเขียนเช็คสั่งจาย ราย 4,000                 4,000                4,000             4,000           4,500           

จํานวนฎีกาที่ตรวจ ฎีกา 9,500                 9,500                9,500             9,500           10,000         

จํานวนฎีกาเบิกจายเงนิ ฎีกา 9,500                 9,500                9,500             9,500           10,000         

การจัดทํารายงานทางการเงิน คร้ัง                      12                     12                  12                12                12

และรายงานงบเดือน

การบริหารงบประมาณ ครั้ง 115                    120                  125                130             140             

จํานวนการจัดซื้อจัดจางจัดหา รายการ/ครั้ง 1,722                 1,767                1,812             1,837           1,850           

จํานวนการรางระเบียบขอบังคบั ตรวจราง เร่ือง 125                    135                  145                155             185             

สัญญา ทําสัญญา สอบสวนวินัย ใหคําปรึกษา

จํานวนพ้ืนที่ที่อยูในความดูแล ไร 89                     89                    89                 89               89               

จํานวนยานพาหนะที่อยูในความดูแล คัน 757                    757                  757                757             757             

รวมทั้งสิ้น บาท 217,693,636       125,894,902     -               -             -             

เงินงบประมาณ บาท 217,693,636       125,894,902     

เงินนอกงบประมาณ บาท

ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานกั - รหัส 0103009

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลงั นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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แผนงานผังเมืองและการพฒันาเมือง

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการพัฒนาและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่เปนไปอยางมีแบบแผน อาคารและสิ่งกอสราง

ในกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยไดมาตรฐานทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม สอดคลองกับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ไมทําลายสิ่งแวดลอม รักษาไว

ซึ่งเอกลักษณของเมืองหลวง และอนุรักษเมืองประวัติศาสตรและพื้นที่เมือง โดยจัดใหมีการศึกษาและวางผงัเมืองรวม ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังพัฒนาเขต 

ที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีคุณภาพ การควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกับมาตรฐานผังเมือง การควบคุมกํากับดูแลการกอสราง การตรวจสอบ

และควบคุมการใชอาคาร การปรบัปรงุฟนฟูเมืองและการจัดการที่ดิน และการอนุรกัษโบราณสถาน สถานที่หรือสิ่งกอสรางที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร”

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีขอมูลอางอิง และเพ่ือบริการสํารวจจัดทําแผนที่ สํารวจตรวจสอบที่ดิน สํารวจสรางและรักษาหมุดหลักฐาน สํารวจ

ตรวจสอบแนวโครงการและเวนคนื โดยจัดทําระบบสารสนเทศที่ดิน แผนที่ของถนนและแปลงท่ีดิน แผนที่คลองสาธารณะ แผนที่ที่ดินสาธารณะ รวมทั้ง

สรางหลักฐานและหมุดหลักฐาน”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสาํเร็จของระบบสารสนเทศ รอยละ                      80                     80                  80                80                80

เพ่ือการบริหารจัดการ รวบรวมโปรแกรม

ประยุกตที่มีอยูเดิมใหสามารถใชงานผาน

โปรแกรมประยุกตเดียวกัน

จํานวนหมุดหลักฐานทางดิ่งและทางราบ หมุด                  1,012                 1,012              1,012            1,012            1,012

ไดรับการปรบัปรงุ

จํานวนหมุดเขตทางสาธารณะ หมุด                     900                   900                 900              900              900

รวมทั้งสิ้น บาท 28,368,580        15,945,830       -               -             -             

เงินงบประมาณ บาท 28,368,580        15,945,830       

เงินนอกงบประมาณ บาท

ผลผลิตแผนที่และสารสนเทศที่ดิน -  รหัส 0401004

กิจกรรมหลัก : จัดทําระบบสารสนเทศที่ดิน แผนที่ของถนนและแปลงท่ีดิน แผนที่คลองสาธารณะ แผนที่ที่ดินสาธารณะ สรางหลักฐานและหมุดหลักฐาน

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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ดานเมืองและการพฒันาเมือง

แผนงานอาคารและการกอสราง

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหอาคารและสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุม

มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัดใหมีการควบคุมกํากับดูแล ตรวจสอบใหเปนไปตามคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น เพ่ือใหเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนดและควบคุมการใชอาคารใหถูกตองตามวัตถุประสงค และตรวจสอบการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการดําเนินคดีของสํานักงานเขต”

วัตถุประสงค :  “เพ่ือใหอาคารและสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุม

มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัดใหมีการออกแบบงานอาคารตรวจแบบเพ่ือออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

และสิ่งกอสราง การอนุญาตการเชื่อมทอระบายน้ํา การเชื่อมตอทางเขาออกอาคาร การตัดคันหินบาทวิถี และควบคุมกํากับดูแลการกอสราง ดัดแปลง 

รื้อถอนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และควบคุมการใชอาคารใหถูกตองตามวัตถุประสงค การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารทั้งเร่ืองโครงสราง 

อุปกรณปองกันอัคคีภัย ระบบไฟฟา ฯลฯ ตลอดจนการตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินคุณภาพวัสดุที่ใชในการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐาน”

กิจกรรมหลัก : บริการออกแบบงานอาคาร ปรับปรุงแบบและรายการมาตรฐานงานอาคาร บริการควบคมุโครงการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร

ตรวจสอบวิเคราะหวิจัยการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐาน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละของอาคารสถานที่ของหนวยงาน รอยละ                     100                   100                 100              100              100

กรงุเทพมหานครที่ไดรับการจัดสาธารณูปโภค

สําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยางทั่วถึง

รอยละความสาํเร็จของการจัดทําแผนที่แสดง รอยละ                     100                   100                 100              100              100

ตําแหนงอาคารเพ่ือนํามาใชในการวางแผน

ลดความเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยในการใชอาคาร

รอยละความสาํเร็จของการจัดทําฐานขอมูล รอยละ                     100                   100                 100              100              100

อาคารที่ยื่นขอใบรบัรองการตรวจสอบอาคาร 

(แบบ ร.1) 

รอยละของการเขาตรวจสอบควบคุมอาคาร รอยละ                     100                   100                 100              100              100

ที่อยูระหวางการกอสรางอาคาร (รายใหม)

รอยละของแหลงกําเนิดฝุนละอองที่ไดรับ รอยละ                      80                     80                  80                80                80

การควบคุม

รอยละของโครงการที่เปนงานประจําของ รอยละ                     100                   100                 100              100              100

หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย

รวมทั้งสิ้น บาท 46,994,010        215,059,080     -               -             -             

เงินงบประมาณ บาท 46,994,010        215,059,080     

เงินนอกงบประมาณ บาท

ผลผลิตควบคุมอาคารและการกอสราง -  รหัส 0402001

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการนําเขาขอมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุมเขตกรุงเทพเหนือ 

รหัส 07199-2

วัตถุประสงค : "เพ่ือนาํเขาขอมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารใหครอบคลมุอาคารท่ีมีอยูทั้งหมดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

เพ่ือใชสาํหรับการวางแผนปฏิบัติงานควบคุมอาคาร ตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยง และลอแหลมที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการใชงานอาคาร และสามารถ

แกไขปญหาดานความปลอดภัยตอการใชอาคารที่มีความเสี่ยงไดทันกาล"

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรยอยที่ 1.4 เปาประสงคที่ 1.4.1.1 จัดทําและพัฒนาขอมูลอาคารเพ่ือสนับสนุนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและสงเสริมความปลอดภัย

ในการใชอาคารอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: นําเขาขอมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารในพ้ืนที่กลุมเขตกรุงเทพเหนือ กลุมเขตกรุงเทพกลาง 

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

หนวยนับ

รอยละ

บาท

บาท

บาท

รวมทั้งสิ้น 36,311,400                      

เงินงบประมาณ 36,311,400                      

เงินนอกงบประมาณ  -

36,311,400                               

งบประมาณ/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ป 2566

รอยละความสาํเร็จของการนาํเขาขอมูลอาคาร 9 ประเภท จํานวน 6,500 อาคาร 100                                  

กลุมเขตกรุงเทพกลาง กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก กลุมเขตกรุงธนเหนือ และกลุมเขตกรุงธนใต เพื่อจัดทําฐานขอมูลอาคาร

กลุมเขตกรงุเทพตะวันออก กลุมเขตกรุงธนเหนือ และกลุมเขตกรงุธนใต
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แผนงานโครงขายการคมนาคม

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการสญัจร การจราจร และการขนถายสินคาภายในกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดปญหา

การจราจร แกผูใชถนนและผูสัญจรทางเทา โดยจัดใหมีระบบควบคุมการจราจร การวางระบบโครงขายการจราจร ระบบขนสงมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว 

ปลอดภัย ประหยัด การบํารุงรักษาโครงขาย ถนน บาทวิถี"

เปนโครงขายมากขึ้น สามารถรองรับความตองการของประชาชน รองรับการเช่ือมโยงกับการขนสงรปูแบบอื่น ๆ เพ่ือใหสามารถสนับสนุนการขนสงสินคา

ตอเนื่องหลายรูปแบบสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ โดยจัดใหมีการวางแผน การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงขายถนนใหครบถวน มีการควบคุมใหเปนไป

อยางมีมาตรฐาน รองรับปริมาณการจราจร มีพ้ืนผิวจราจรเพ่ิม และใหความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง”

กิจกรรมหลัก : โครงการตัดถนนใหม  โครงการเพ่ิมชองจราจร  โครงการปรบัปรงุ/ยกระดับคุณภาพผิวถนนครั้งใหญ  โครงการสรางอุโมงคทางลอด/สะพานขามแยก

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนถนนสายหลักที่ไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน เสนทาง 4 เสนทาง 4 เสนทาง 4 เสนทาง 4 เสนทาง 4 เสนทาง

รอยละความสาํเร็จของการติดตั้งและซอมแซม รอยละ                      90                     90                  90                90                90

ไฟฟาแสงสวางในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรอืเสี่ยงอันตราย 

และพ้ืนที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร

(ตามที่กําหนดไวในแผน)

รอยละความสาํเร็จของโครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ                      80                     80                  80                80                80

ที่ไดรบัการปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรักษา

(ตามที่กําหนดไวในแผน)

รอยละความสาํเร็จของการติดตามความกาวหนา รอยละ                     100                   100                 100              100              100

โครงการการนําสายตาง ๆ ลงใตดิน

จํานวนเสนทางจักรยานที่เพ่ิมขึ้นหรือไดรับ เสนทาง                        1                       1                    1                  1                  1

การปรับปรงุ

รอยละความกาวหนาของการดําเนินการ รอยละ 100                    100                  100                100             100             

ปรับปรุงภูมิทัศนคลองคูเมืองเดมิ

การเจาะสํารวจดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งาน                      20                     20                  20                20                20

ผลการทดสอบวัสดุที่ใชในการกอสราง เร่ือง                15,000               18,000            20,000          22,000          22,000

รอยละความสาํเร็จของโครงการถนนที่มีการ รอยละ                     100                   100                 100              100              100

พัฒนาโครงขายเพ่ิมประสิทธิภาพหรือตามผงัเมือง

กําหนดหรอืพัฒนาตามแนวเสนทางของระบบ

ขนสงมวลชน (ตามที่กําหนดไวในแผน)

รอยละความสาํเร็จของการเบิกจาย รอยละ                     100                   100                 100              100

คาทดแทนที่ดิน

รอยละความกาวหนาของการกอสราง รอยละ                     100                   100                 100              100              100

อาคารสถานีดับเพลิง

(ตามที่กําหนดไวในแผน)

รอยละความสาํเร็จของการกอสราง รอยละ                     100                   100                 100              100              100

โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

(ตามที่กําหนดไวในแผน)

รวมทั้งสิ้น บาท 5,131,302,154    5,814,780,488   -                -              

เงินงบประมาณ บาท 5,131,302,154    5,814,780,488   

เงินนอกงบประมาณ บาท

ผลผลิตพัฒนาโครงขายถนน -  รหัส 0403001

วัตถุประสงค : “เพ่ือพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการเดินทางสญัจร การขนสงภายในกรุงเทพมหานคร ระบบถนนของกรุงเทพมหานครมีการเช่ือมโยง

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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ผลผลิตบํารุงรักษาโครงขายถนน -  รหัส 0403002

วัตถุประสงค :  “เพ่ือการจราจรภายในกรงุเทพมหานครมีความคลองตัว ประหยัดคาใชจายในการเดินทางสญัจรและการบํารุงรักษายานพาหนะ

ประหยัดเชื้อเพลิงในการเดินทาง และเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน โดยจัดใหมีการบํารงุรักษาพื้นผิวถนน สะพาน อุโมงค และเกาะกลาง 

ใหอยูในสภาพที่ดี ลดความจําเปนในการบูรณะซอมแซมขนาดใหญ”

กิจกรรมหลัก : บํารุงรักษาถนน เกาะกลางถนน สะพาน ทางตางระดับ และสะพานคนขาม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนถนนสายหลักที่ไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน เสนทาง 4 เสนทาง 4 เสนทาง 4 เสนทาง 4 เสนทาง 4 เสนทาง

รอยละความสาํเร็จของการติดตั้งและซอมแซม รอยละ                      90                     90                  90                90                90

ไฟฟาแสงสวางในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรอืเสี่ยงอันตราย 

และพ้ืนที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร

(ตามที่กําหนดไวในแผน)

รอยละความสาํเร็จของโครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ                      80                     80                  80                80                80

ที่ไดรบัการปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรักษา

(ตามที่กําหนดไวในแผน)

รวมทั้งสิ้น บาท 817,577,050       939,220,900     -                -              

เงินงบประมาณ บาท 817,577,050       939,220,900     

เงินนอกงบประมาณ บาท

ผลผลิตสนับสนุนเครื่องจักรกลและการกอสราง -  รหัส 0403003

วัตถุประสงค : “เพ่ือใหการดําเนนิการกอสรางซอมแซมบํารุงรักษาภายในสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี

การสนับสนุนเครื่องจักรกล อาทิ รถปูยาง รถไสผวิจราจร รถขุด รถเจาะ ฯลฯ การซอมบํารุงยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล การผลติแอสฟลต การบริการ

กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาใหหนวยงานตางบๆ ตามที่รองขอ รวมทั้งการเก็บทรพัยสินเสียหาย เชน เสาไฟฟา กระเบื้อง สะพาน กากยาง ฯลฯ”

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บริการเคร่ืองจักรกล ครั้ง                  4,300                 4,300              4,300            4,300            4,300

ซอมบํารงุเคร่ืองจักรและยานพาหนะ คัน                     520                   520                 520              520              520

ผลิตแอสฟลต ตัน                  1,800                 1,800              1,800            1,800            1,800

เก็บทรัพยสนิเสยีหาย รายการ                        5                       5                    5                  5                  5

บริการกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา งาน                      70                     70                  70                70                70

รวมทั้งสิ้น บาท 161,121,170       75,231,600       -                -              

เงินงบประมาณ บาท 161,121,170       75,231,600       

เงินนอกงบประมาณ บาท

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก: บริการเคร่ืองจักรกล ผลิตแอสฟลต บริการการกอสราง/ปรับปรุงบํารุงรักษาใหหนวยงานตางๆ ตามที่รองขอ เก็บรกัษาทรัพยสินเสียหาย
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โครงการปรับปรุงทางเดินที่เชื่อมโยงสูริมแมน้ําเจาพระยาในยานตลาดนอย 

ชวงจากซอยศาลเจาโรงเกือกถึงศาลเจาโจวซือกง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ รหัส 05313-41

วัตถุประสงค : "พัฒนาเสนทางเดินเชื่อมตอไปยังพ้ืนที่สาธารณะริมแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน เสริมสรางรายไดไปสูชุมชนและ

กรงุเทพมหานคร สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาพื้นที่"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.3 เปาประสงคที่ 4.3.1.3 อนุรักษและฟนฟูยาน (Districts) ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคลองกับผังเมืองรวม

หรือพิจารณาเพ่ิมเติมในอนาคต ที่มีอัตลกัษณ และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอันมีความเปนเอกลักษณของในพื้นที่กรงุเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก: ปรับปรุงพ้ืนทางเดิน ติดตั้งฝาบอพักใหม เสริมขอบบอรางระบายนํ้า ติดตั้งฝารางระบายน้ํา

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2566

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

ป 2566

100             

5,017,000    

5,017,000    

 -เงินนอกงบประมาณ บาท

รอยละความสาํเร็จของการปรบัปรงุทางเดิน รอยละ

รวมทั้งสิ้น บาท

เงินงบประมาณ บาท

5,017,000                                

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

หนวยนับ
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราชนัดดา รหัส 0301034-66-01

วัตถุประสงค : "เพ่ือฟนฟู พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคลองหลอดวัดราชนัดดาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและเปน Landmakr แหงใหมของ

กรงุเทพมหานคร พัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยวใหมีมูลคาเพ่ิมมากขึ้นดวยอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย โดยใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน ชวยเสริมสราง

รายไดไปสูชุมชนและกรุงเทพมหานคร พัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวในยานตางๆ ของกรุงเทพมหานคร สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืน"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.3 เปาประสงคที่ 4.3.1.3 อนุรักษและฟนฟูยาน (Districts) ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคลองกับผังเมืองรวม

หรือพิจารณาเพ่ิมเติมในอนาคต ที่มีอัตลกัษณ และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอันมีความเปนเอกลักษณของในพื้นที่กรงุเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก: กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบายน้ํา กอสรางสะพานรถยนตขามคลอง สะพานคนเดินขามคลอง กอสรางปรับปรงุคันหินและทางเทา

รมิคลองทั้งสองฝง งานภูมิสถาปตยกรรม งานสถาปตยกรรม และงานตอเนื่องที่เก่ียวของ

ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000,000   บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสาํเร็จของการปรบัปรงุภูมิทัศน รอยละ 20 80  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท  - 32,000,000            128,000,000  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 32,000,000        128,000,000     -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราชบพิธ รหัส 0301034-66-02

วัตถุประสงค : "เพ่ือฟนฟู พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคลองหลอดวัดราชบพิธใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและเปน Landmakr แหงใหมของ

กรงุเทพมหานคร พัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยวใหมีมูลคาเพ่ิมมากขึ้นดวยอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย โดยใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน ชวยเสริมสราง

รายไดไปสูชุมชนและกรุงเทพมหานคร พัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวในยานตางๆ ของกรุงเทพมหานคร สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืน"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.3 เปาประสงคที่ 4.3.1.3 อนุรักษและฟนฟูยาน (Districts) ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคลองกับผังเมืองรวม

หรือพิจารณาเพ่ิมเติมในอนาคต ที่มีอัตลกัษณ และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอันมีความเปนเอกลักษณของในพื้นที่กรงุเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก: กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบายน้ํา กอสรางสะพานรถยนตขามคลอง สะพานคนเดินขามคลอง กอสรางปรับปรงุคันหินและทางเทา

รมิคลองทั้งสองฝง งานภูมิสถาปตยกรรม งานสถาปตยกรรม และงานตอเนื่องที่เก่ียวของ

ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000,000   บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสาํเร็จของการปรบัปรงุภูมิทัศน รอยละ 20 80  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท  - 32,000,000        128,000,000     -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 32,000,000        128,000,000     -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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ไดตรงตามเปาหมายที่กําหนด  เพ่ือเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู คนควา ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง

กับองคกรเครือขาย สถาบันการศกึษาตางๆ ที่เก่ียวของท้ังหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ"

อาคารบรรยายสรปุภาคสนาม 3 หลัง, สถานีแยกน้ํากับสิ่งปฏิกูล, สถานีจาย เชื้อเพลิงสําหรับฝก, อาคารหองเก็บขยะ 2 หอง, อาคารหอเก็บน้ํา 

และสถานีฝก A-G งานครุภัณฑ งานภูมิทัศน งานผังบรเิวณและสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2563-2568)

งบประมาณทั้งสิ้น 685,300,000   บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความกาวหนาของการกอสราง      

ศูนยฝกดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร รอยละ 10                     25                    40 25                -

รวมทั้งสิ้น บาท 51,530,000          38,800,000        273,600,000 320,370,000  -

เงินงบประมาณ บาท 51,530,000          38,800,000        273,600,000 320,370,000  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการกอสรางศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 รหัส 0310042-63-41

วัตถุประสงค : "เพ่ือจัดตั้งศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร สําหรับฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรยอยที่ 1.3 เปาประสงคที่ 1.3.1 กรงุเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ 

กิจกรรมหลัก: กอสรางอาคารปฏิบัติการและสงเสริมสมรรถภาพทางรางกาย, อาคารจอดรถดับเพลิง, อาคารคลังวัสดุ, อาคารบริการ/สาธารณูปโภค,
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โครงการกอสรางถนนตอเชื่อมศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รหัส 0310042-64-02

กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10)

กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห และงานอื่นที่เก่ียวของ

ระยะเวลาดําเนินการ  3 ป (2564-2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 257,575,500   บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความยาวของถนนที่กอสรางแลวเสรจ็ รอยละ 10 100                   -  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท 1,000,000           224,575,500  -  -  -

เงินงบประมาณ บาท 1,000,000           224,575,500  -  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

กิจกรรมหลัก:  กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชองจราจรระยะทางประมาณ 1,300 ม. กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลอง 2 แหง

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค :  "เพ่ือเชื่อมโครงขายถนนดานตะวันตกของศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และโรงพยาบาลจุฬาภรณสวนขยาย

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มารบับริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณสวนขยาย และศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.4 เปาประสงคที่ 4.4.2 เพ่ิมความคลองตัวของระบบจราจร
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โครงการกอสรางถนนภายในศูนยราชการ กรุงเทพมหานคร (บางนา) รหัส 0310042-66-23

กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง ปายและเคร่ืองหมายจราจร 

ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000,000   บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความยาวของถนนที่กอสรางแลวเสรจ็ รอยละ  - 20                    80  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท  - 24,000,000 96,000,000  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 24,000,000 96,000,000  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

กิจกรรมหลัก:  กอสรางถนนคอนกรตี ระยะทางทางประมาณ 1,000 ม. กอสรางสะพานขามคลอง ยาวประมาณ 100 ม.

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค :  "เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มาใชบรกิารในหนวยงานตางๆ ภายในศูนยราชการกรุงเทพมหานคร (บางนา)"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.4 เปาประสงคที่ 4.4.2 เพ่ิมความคลองตัวของระบบจราจร
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 1 รหัส  0310042-66-38

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ ไดอยางสะดวก เพ่ืออํานวยความสะดวกในลักษณะอารยะสถาปตย

ใหกับผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.3 เปาประสงคที่ 4.3.1 กรงุเทพมหานครมีการปรับปรงุองคประกอบทางภูมิทัศนเมืองและสงเสริมอัตลักษณและทัศนียภาพ

ในการรบัรูของเมือง

กิจกรรมหลัก: ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 1

ระยะทางรวมประมาณ 2,056 ม. 

ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 29,600,000     บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละปริมาณงานของโครงการที่กอสรางแลวเสรจ็ รอยละ  - 20 80  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท  - 5,920,000          23,680,000       -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 5,920,000                23,680,000  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 2 รหัส  0310042-66-39

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ ไดอยางสะดวก เพ่ืออํานวยความสะดวกในลักษณะอารยะสถาปตย

ใหกับผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.3 เปาประสงคที่ 4.3.1 กรงุเทพมหานครมีการปรับปรงุองคประกอบทางภูมิทัศนเมืองและสงเสริมอัตลักษณและทัศนียภาพ

ในการรบัรูของเมือง

กิจกรรมหลัก: ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 2

ระยะทางรวมประมาณ 5,011 ม. 

ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 77,500,000     บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละปริมาณงานของโครงการที่กอสรางแลวเสรจ็ รอยละ  - 20 80  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท  - 15,500,000        62,000,000       -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 15,500,000              62,000,000  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 3 รหัส  0310042-66-40

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ ไดอยางสะดวก เพ่ืออํานวยความสะดวกในลักษณะอารยะสถาปตย

ใหกับผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.3 เปาประสงคที่ 4.3.1 กรงุเทพมหานครมีการปรับปรงุองคประกอบทางภูมิทัศนเมืองและสงเสริมอัตลักษณและทัศนียภาพ

ในการรบัรูของเมือง

กิจกรรมหลัก: ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 3

ระยะทางรวมประมาณ 2,834 ม. 

ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 76,800,000     บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละปริมาณงานของโครงการที่กอสรางแลวเสรจ็ รอยละ  - 20 80  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท  - 15,350,000              61,450,000  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 15,350,000        61,450,000       -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 4 รหัส  0310042-66-41

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ ไดอยางสะดวก เพ่ืออํานวยความสะดวกในลักษณะอารยะสถาปตย

ใหกับผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.3 เปาประสงคที่ 4.3.1 กรงุเทพมหานครมีการปรับปรงุองคประกอบทางภูมิทัศนเมืองและสงเสริมอัตลักษณและทัศนียภาพ

ในการรบัรูของเมือง

กิจกรรมหลัก: ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 4

ระยะทางรวมประมาณ 3,971 ม. 

ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 44,600,000     บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละปริมาณงานของโครงการที่กอสรางแลวเสรจ็ รอยละ  - 20 80  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท  - 8,900,000          35,700,000       -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 8,900,000          35,700,000       -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 5 รหัส  0310042-66-42

วัตถุประสงค : "เพ่ือใหผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ ไดอยางสะดวก เพ่ืออํานวยความสะดวกในลักษณะอารยะสถาปตย

ใหกับผูสงูอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส"

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยอยที่ 4.3 เปาประสงคที่ 4.3.1 กรงุเทพมหานครมีการปรับปรงุองคประกอบทางภูมิทัศนเมืองและสงเสริมอัตลักษณและทัศนียภาพ

ในการรบัรูของเมือง

กิจกรรมหลัก: ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 5

ระยะทางรวมประมาณ 4,980 ม. 

ระยะเวลาดําเนินการ  2 ป (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 66,500,000     บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละปริมาณงานของโครงการที่กอสรางแลวเสรจ็ รอยละ  - 20 80  -  -

รวมทั้งสิ้น บาท  - 13,290,000              53,210,000  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 13,290,000        53,210,000       -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร บาท

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล บาท

ผลผลิตรายจายบุคลากร บาท

1. งบบุคลากร บาท

1.1 เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 289,382,900   บาท

01102-1  เงินเล่ือนขั้นเล่ือนระดับ 17,328,100     บาท

01104-1  เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.) 144,000         บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 5,679,600      บาท

01107-1 5,907,600      บาท

01108-1 1,784,800      บาท

01109-1 320,000         บาท

1.2 คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 243,056,100   บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 10,839,300     บาท

01204-1 40,300          บาท

01205-1 2,899,000      บาท

01206-1 5,243,900      บาท

1.3 คาจางช่ัวคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 33,402,000     บาท

02102-1 4,398,100      บาท

02103-1 7,560,000      บาท

1.4 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 465,100         บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 2,166,300      บาท

03135-1 3,124,800      บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,325,600      บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 200,000         บาท

636,267,500                       

762,162,402                       

 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ

 เงินเพ่ิมการครองชพีชั่วคราวของขาราชการ

 เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ

เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของลูกจางประจํา

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลกูจางประจํา

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลกูจางชั่วคราว

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

สํานักการโยธา

636,267,500                       

636,267,500                      

320,547,000                      

262,078,600                      

45,360,100                       

8,281,800                         
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร บาท

ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาตอบแทนกรรมการ

ผูอานตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ

คาเบี้ยประชุม ฯลฯ

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลรักษาทรัพยสิน

และรักษาความปลอดภัยบรเิวณศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง คาจางเหมาดูแล

รักษาทรพัยสินและรักษาความปลอดภัย 

ของสวนราชการตาง ๆ ภายในสํานักการโยธา

คาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล ฯลฯ 

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน 

แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05105-12

     (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

     พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

     ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 5 เครื่อง 127,550         บาท

05108-10 (2)  ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 10 ตู 57,000          บาท

05109-11 (3)  ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 3 ตู 20,100          บาท

125,894,902                       

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

124,515,252                      

64,838,400                       

1,228,100                         

62,326,300                       

1,284,000                         

59,676,852                       

1,129,650                         

1,129,650                         

1,129,650                         

125,894,902                       

(1)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
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05119-9 (4)  เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา

30,000          บาท

05143-7

     อาวุโส,ชํานาญการ 14 ชุด 126,000         บาท

05144-5 (6)  โตะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ,อํานวยการตน 1 ชุด 14,200          บาท

05148-17

28,000          บาท

05150-16 8,200            บาท

05198-1

      แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 7 เครื่อง 62,300          บาท

05198-2

      (18 หนา/นาที) 1 เครื่อง 2,600            บาท

05198-3

      ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง 53,000          บาท

05199-13 (12) โตะวางคอมพิวเตอร 2 ตัว 11,600          บาท

05199-14 (13) ตูเหล็กประตูบานเลื่อนทึบ 6 ตู 21,600          บาท

05199-15 (14) ตูเหล็กบานเล่ือน แบบกระจก 2 ตู 10,000          บาท

05203-8

      ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง 120,000         บาท

05203-9 (16) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

      ความเร็ว 20 แผนตอนาที 5 เครื่อง 437,500         บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการจัดงานวันสถาปนา

กรุงเทพมหานคร ครบ 50 ป 250,000         บาท

      ชํานาญงาน,อาวุโส,ชํานาญการ 10 ตัว

(15) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

(5)  โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชํานาญงาน,

(7)  เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

(8)  เกาอี้ทํางาน ระดับอํานวยการสูง,บริหารตน 1 ตัว

(9)  เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network

(10) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

(11) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

250,000                           

      สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 2 เครื่อง
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ดานเมืองและการพัฒนาเมือง บาท

แผนงานผังเมืองและการพัฒนาเมือง บาท

ผลผลิตแผนท่ีและสารสนเทศท่ีดิน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาธรรมเนียมในการรังวัด คาจางเหมา

ถายเอกสาร คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร 

โครงการจัดเก็บและคนหาทะเบียนที่ดินดวยระบบ

คอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน

แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาโทรศัพท คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05105-3

      (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

      พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

      ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020          บาท

05105-4

      (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

      พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

      ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 38,510          บาท

05108-14 (3)   ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู 17,100          บาท

05108-15 9,000            บาท

05109-13 (5)   ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 3 ตู 20,100          บาท

05139-7 (6)   รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ 2 คัน 100,000         บาท

15,945,830                         

6,272,830                         

3,473,000                         

3,420,300                         

15,945,830                         

7,511,901,798                     

52,700                             

(1)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(2)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  

(4)   ตูเหล็ก ประตูบานเปดทึบ แบบ 2 ประตู 2 ตู

191,000                           

2,088,300                         

1,141,000                         

6,272,830                         

6,272,830                         
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05143-9 (7)   โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชํานาญงาน, 

       อาวุโส,ชํานาญการ 1 ชุด 9,000            บาท

05149-11 5,400            บาท

05198-1 (9)   เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 1 เครื่อง 2,600            บาท

05198-2 (10) เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

      แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 1 เครื่อง 8,900            บาท

05198-3

      แบบที่ 1 (20 หนา/นาที) 1 เครื่อง 10,000          บาท

05199-12 155,900         บาท

05199-2 (13) กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม สแกนขอมูล

      สามมิติได พรอมอุปกรณ 1 ชุด 3,798,500      บาท

05199-30 (14) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงใตเพดาน หรือ แบบติดผนัง 

      (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลม

      ระดับสูง ไมต่ํากวา 1,000 ซีเอฟเอ็ม 5 เครื่อง 275,000         บาท

05208-1 (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

      ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

      ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

      พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 2 คัน 1,771,800      บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

รายการผูกพัน

0310044-66-01 โครงการสํารวจจัดสรางและปรับปรุงหมุดหลักฐาน

ทางด่ิงและทางราบในบริเวณกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค

- เพ่ือปรับปรุงคาระดับของหมุดควบคุมทางดิ่ง

ใหมีคาที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง และ

ซอมแซมหมุดหลักฐานทางดิ่งที่เสียหาย

ใหสามารถใชงานได

- เพ่ือปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งทกุหมุด

มีคาพิกัดทางราบที่มีความถูกตอง แมนยํา

- เพ่ือปรับปรุงขอมูลคาระดับใหม รวมทั้งคาพิกัด

ในระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2566-2567)

(8)   เกาอี้ทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ,อํานวยการตน 1 ตัว

(12) ฉากกั้นหองชนิดระบบ Knock Down 1 ชุด

6,200,000                         

(11) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network
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เปาหมาย

- กรุงเทพมหานครมีขอมูลคาระดับและคาพิกัด

หมุดหลักฐานทางดิ่งและทางราบถูกตอง แมนยํา พรอมใชงาน

- กรุงเทพมหานครมีฐานขอมูลคาระดับและคาพิกัดหมุดหลักฐาน

ทางดิ่งและทางราบทั้งหมด เปนปจจุบัน

งานที่จะทํา

- จัดสรางหมุดหลักฐานทางราบ จํานวน 5 คู (10 หมุด)

- ทําการรงัวัดหาคาระดับรวมท้ังคาพิกัดทางราบ

ของหมุดหลักฐานทางดิ่ง จํานวน 1,012 หมุด

- ทําการรงัวัดตรวจสอบคาพิกัดหมุดหลักฐานทางราบ

จํานวน 37 คู (74 หมุด)

- เพ่ิมเติมขอมูลคาระดับใหมรวมทั้งคาพิกัดของ

หมุดหลักฐานทางดิ่งและทางราบทั้งหมด

ในระบบฐานขอมูล

07199-1 คาใชจายในการสาํรวจจัดสรางและปรับปรุงหมุดหลักฐาน

ทางดิ่งและทางราบในบรเิวณกรุงเทพมหานคร 6,200,000      บาท

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 20,404,700 - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 6,200,000 - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 14,204,700 - บาท
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แผนงานอาคารและการกอสราง บาท

ผลผลิตควบคุมอาคารและการกอสราง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาตกแตงประดับไฟฟางานพิธีฯ

คาจางเหมาบรกิารดูแลรกัษาซอมบํารุงวิศวกรรม

ประกอบอาคาร ระบบความปลอดภัยและควบคุม

อาคารอัตโนมัติ ภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

ดินแดง คาบํารุงรกัษาซอมแซมลฟิทและบันไดเลื่อน ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุตกแตง (เชน ธง พานพุม 

ดอกไม art work เวที) คาวัสดุบํารุงรกัษาระบบ

สาธารณูปโภค คาเครื่องเขียนแบบ กระดาษพิมพแบบ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05105-10 (1)   คอมพิวเตอรแท็บเลต็ แบบที่ 2  6 เครื่อง 120,000         บาท

05105-2

      (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

      พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

      ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 10 เครื่อง 305,000         บาท

05105-5

      (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

      พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

      แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020          บาท

251,370,480                       

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย

(2)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(3)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

174,672,400                      

170,297,700                      

4,332,100                         

215,059,080                       

3,526,680                         

30,386,680                       

138,304,100                      

27,661,500                       

4,374,700                         

30,386,680                       
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05105-6

      พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

      ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 30,510          บาท

05109-9 (5)   ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 2 ตู 13,400          บาท

05198-1 (6)   เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  

      สําหรับกระดาษขนาด A3  2 เครื่อง 106,000         บาท

05198-2

      ระดับศูนยบริการ แบบที่ 3  6 เครื่อง 210,000         บาท

05198-3 (8)   สแกนเนอร ขนาด A3  5 เครื่อง 561,750         บาท

05198-4 (9)   สแกนเนอร ขนาด A0  3 เครื่อง 1,155,600      บาท

05203-8

       ความเรว็ 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500          บาท

05208-1 (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

      ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

      ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

      พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 1 คัน 885,900         บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05302-6 ปรับปรุงอาคารกลุมงานตกแตง สํานักงานออกแบบ 25,860,000     บาท

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 1 หลัง

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 

  พรอมหลังคาดาดฟา 1 หลัง

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น 

  พรอมหลังคาดาดฟา 1 หลัง

- งานรื้อและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

- งานครุภัณฑระบบปรับอากาศ

- งานสิ่งกอสรางประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

26,860,000                       

(7)   สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร

(4)   เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล

(10) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
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รายการผูกพัน

0310042-65-32 โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม)

วัตถุประสงค

 - เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพ

   แบบองครวมครบทั้ง 4 มิติ คือ การสงเสริมสุขภาพ

   การปองกันโรค การรักษาโรค และการฟนฟู

   สุขภาพใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ

 - เพ่ือพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิและดําเนินงาน

   บรกิารดูแลสขุภาพประชาชนในรปูแบบ

   คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

   เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเขตบางกอกนอย

   เปนพื้นที่นํารอง

 - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

   ดานสขุภาพอนามัยทั้งรางกายและจิดใจ

 - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจตาง ๆ

   ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2562-2567)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ิมศักยภาพดานการรกัษาพยาบาล

ใหเปนสถานพยาบาลที่ใหบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวน

งานที่จะทํา

กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใชสอย

ประมาณ 4,260 ตร.ม. 1 หลัง พรอมโครงสรางตาง ๆ

05307-1 กอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม) 1,000,000      บาท

ตามแบบเลขที่ อ.4538

 - งานรื้อถอนและเตรยีมงาน

 - งานวิศวกรรมโครงสราง

 - งานสถาปตยกรรม
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 - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟาและสื่อสาร

 - งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟต

 - งานภูมิทัศน งานผังบริเวณและส่ิงกอสราง

   ประกอบอื่น ๆ

 - งานครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 106,900,000 - บาท

ป 2562-2564  ตั้งงบประมาณ 10,690,000 - บาท

ป 2565  ตั้งงบประมาณ 1,000,000 - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 1,000,000 - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 94,210,000 - บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาใชจายในการจัดสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 10,000,000     บาท

10,000,000                       
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการนําเขาขอมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะตองจัดใหมี

การตรวจสอบอาคารในพื้นท่ีกลุมเขตกรุงเทพเหนือ

กลุมเขตกรุงเทพกลาง กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก

กลุมเขตกรุงธนเหนือ และกลุมเขตกรุงธนใต รหัส  07199-2 บาท

บาท

07199-2 คาใชจายในการนําเขาขอมูลอาคาร 9 ประเภท 

ที่จะตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารในพ้ืนท่ี

กลุมเขตกรุงเทพเหนือ กลุมเขตกรุงเทพกลาง 

กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก กลุมเขตกรุงธนเหนือ 

และกลุมเขตกรุงธนใต 36,311,400 บาท

36,311,400

งบรายจายอื่น 36,311,400                       
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แผนงานโครงขายการคมนาคม บาท

ผลผลิตพัฒนาโครงขายถนน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมสะพานขามทางแยก 

สะพานขามแมน้ํา ทางยกระดับ อุโมงค ทางลอด 

และสะพานคนเดินขาม คาบํารุงรกัษา ดูแล ทําความสะอาด

สะพานขามทางแยก สะพานขามแมน้ํา ทางยกระดับ 

อุโมงค ทางลอด และสะพานคนเดินขาม

คาบํารุงรักษาระบบบริหารงานโครงสรางพ้ืนฐาน

แบบบูรณาการ ของสํานักการโยธา ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุกอสราง คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาโทรศัพท คาน้ําประปา 

คาบริการอินเตอรเน็ต คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-22 (1)   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  

       แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

       ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง 67,000          บาท

05101-26 (2)   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)   

       แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง 32,200          บาท

7,244,585,488                     

10,895,500                       

2,129,600                         

5,019,074,488                   

5,019,074,488                   

24,554,988                       

277,387,400                      

275,257,800                      

5,124,300                         

259,238,000                      

5,814,780,488                     
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05105-2 (3)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน   

       (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

       ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510          บาท

05105-27 (4)   เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

       ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 4 เครื่อง 102,040         บาท

05105-3 (5)   เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

       ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 30,510          บาท

05105-3 (6)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  

       (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

       แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510          บาท

05105-4 (7)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   

       (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

       ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 1 เครื่อง 30,510          บาท

05105-4 (8)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  

       (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

       แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

       9 เครื่อง 229,590         บาท

05105-5 (9)   เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   

       (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

       ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 5 เครื่อง 192,550         บาท

05105-5 (10) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

       (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม

       ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิ

       ถูกตองตามกฎหมาย 4 เครื่อง 154,040         บาท
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05105-6

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

       ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 49,020          บาท

05105-8 (12) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  

       (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

       พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

       แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

       4 เครื่อง 102,040         บาท

05105-9 (13) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 

       (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรม 

       ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิ

       ถูกตองตามกฎหมาย 10 เครื่อง 385,100         บาท

05108-17 (14) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู 11,400          บาท

05108-18 60,160          บาท

05108-19 (16) ตูบานเลื่อน แบบกระจก 2 ตู 10,000          บาท

05108-20 (17) ตูเหล็กประตูบานเลื่อนทึบ 6 ตู 21,600          บาท

05114-14 (18) โตะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ,  อํานวยการตน 1 ชุด 14,200          บาท

05118-15 (19) โตะประชุมพรอมเกาอี้  ขนาด 15 ที่นั่ง 2 ชุด 113,600         บาท

05118-16 (20) โตะประชุมพรอมเกาอี้ ขนาด 25 ที่นั่ง 1 ชุด 170,500         บาท

05119-13 (21) เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา  

15,000          บาท

05119-18 (22) เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา

       สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง 15,000          บาท

05124-5

13,500          บาท

05140-1 (24) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

       ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

       ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 1 คัน 1,358,000      บาท

05143-1 (25) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

      ชํานาญงาน,อาวุโส,ชํานาญการ 17 ชุด 153,000         บาท

05143-14 (26) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, 

      ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 15 ชุด 135,000         บาท

05143-16

       ชํานาญงาน,อาวุโส,ชํานาญการ 2 ชุด 18,000          บาท

(15) ตูเหล็กบานเล่ือน 2 ตอน บนกระจก  ลางทึบ 8 ตู 

       สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง

(23) เครื่องสบูน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน

(27) โตะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,

(11) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน สํานักงาน

       สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงมา 1 เครื่อง
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05144-1 (28) โตะทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ,อํานวยการตน 5 ชุด 71,000          บาท

05148-13 (29) เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, 25,200          บาท

       ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 9 ตัว

05149-12 10,800          บาท

05198-1 (31) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ

       แบบที่ 1 1 เครื่อง 16,000          บาท

05198-1 (32) เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer

       แบบแครส้ัน 1 เครื่อง 22,000          บาท

05198-2 (33) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร

      ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2  1 เครื่อง 27,000          บาท

05199-1 (34) เครื่องทดสอบกําลังวัสดุอเนกประสงค 

      ขนาดไมนอยกวา 1,000 กิโลนิวตัน 1 ชุด 7,500,000      บาท

05199-10 (35) ชุดวัดอุณหภูมิแอสฟลตแบบดิจิตอล 5 เครื่อง 80,500          บาท

05199-11 (36) เครื่องบดอัดตัวอยางแอสฟลตคอนกรีต 1 ชุด 120,000         บาท

05199-11 (37) เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 1 kVA 5 เครื่อง 28,500          บาท

05199-12 (38) เครื่องชั่งไฟฟา ชั่งน้ําหนักไดสูงสุดไมนอยกวา 6,000 กรัม 

       ความละเอียดไมนอยกวา 1 กรัม 2 เครื่อง 14,800          บาท

05199-2 (39) เครื่องทดสอบหาคา C.B.R. 2 ชุด 990,000         บาท

05199-2 (40) เครื่องพิมพแบบ PLOTTER หนากวาง

       ขนาด 44 นิ้ว 1 เครื่อง 1,979,500      บาท

05199-21 (41) ลอวัดระยะทาง ระบบดิจิตอล 3 ชุด 19,260          บาท

05199-22 (42) เทปวัดระยะทาง 50 เมตร 3 ชุด 8,988            บาท

05199-23 (43) ชุดทดสอบความตานทานการลื่นไถล 

       (SKID RESISTANCE) 1 ชุด 420,000         บาท

05199-24 (44) เครื่องชั่งไฟฟา ชั่งน้ําหนักไดสูงสุดไมนอยกวา 200 กรัม 

       ความละเอียดไมนอยกวา 0.0001 กรัม 1 เครื่อง 44,940          บาท

05199-24 (45) ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบรางเล่ือน 

       ระบบพวงมาลัยหมุน 5 ตู 498,750         บาท

05199-25 (46) ชุดทดสอบปฏิกิริยาคารบอเนช่ันแบบไมทําลาย 1 ชุด 60,000          บาท

05199-25 (47) เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 1 กอก  2 เครื่อง 25,600          บาท

05199-26 (48) ตูล็อกเกอร 18 ชอง 1 ตู 8,000            บาท

05199-28

       ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง 27,900          บาท

(30) เกาอี้ทํางาน ระดับชํานาญการพิเศษ, อํานวยการตน 2 ตัว

(49) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
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05199-3

       ขนาดไมนอยกวา 2,000 กิโลนิวตัน 1 ชุด 650,000         บาท

05199-4 (51) เครื่องตบดิน 2 เครื่อง 42,000          บาท

05199-5

       (ASPHALT PENETROMETER) 1 ชุด 650,000         บาท

05199-6 496,000         บาท

05199-6

      พรอมอุปกรณ 3 ชุด 2,728,500      บาท

05199-7 (55) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติวัสดุมวลรวมละเอียด 1 ชุด 214,000         บาท

05199-7 (56) กลองระดับอิเลก็ทรอนิกสดิจิตัล  พรอมอุปกรณ 2 ชุด 696,570         บาท

05199-9 (57) เครื่องชั่งไฟฟา ชั่งน้ําหนักไดสูงสุดไมนอยกวา 4,000 กรัม  

      ความละเอียดไมนอยกวา 0.01 กรัม 1 เครื่อง 32,000          บาท

05203-1

      ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง 120,000         บาท

05203-12 (59) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา)  

      ความเร็ว 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500          บาท

05208-2 (60) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

       ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

       แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน 850,000         บาท

05208-3

       ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

       ไมต่ํากวา 170  กิโลวัตต แบบกระบะเททาย 1 คัน 2,126,000      บาท

05218-2 (62) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

       ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 4 เครื่อง 35,600          บาท

05218-7 (63) เครื่องพิมพสี แบบเลเซอร ขนาด A3 1 เครื่อง 267,500         บาท

05218-8

       แบบที่ 2 (27 หนา/นาที) 1 เครื่อง 26,000          บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05399-17 คาทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนยายสิ่งกอสราง 

ตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกา

และแนวเขตถนนตามโครงการตาง ๆ 450,000,000   บาท

(53) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติวัสดุมวลรวมหยาบ 2 ชุด

(54) กลองสํารวจระบบประมวลผลอัตโนมัติ 

(58) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

       ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  ขับเคล่ือน 2 ลอ 

(61) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบ 

4,994,519,500                   

(64) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network 

(50) เครื่องทดสอบกําลังอัดตัวอยางคอนกรีต

(52) เครื่องทดสอบคุณสมบัติแอสฟลตคอนกรีต
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รายการผูกพัน

0310039-65-02 1. โครงการกอสรางบานพักผูสูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะท่ี 2

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือใหผูสงูอายุมีที่พักอาศัย 

      พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน

    - เพ่ือใหผูสงูอายุตระหนักในคุณคา

      และความสามารถของตน ใชชวีิตบั้นปลาย

      อยางมีความสุข

    ระยะเวลาดําเนินการ  3  ป  (2565-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    - เพ่ือใหมีสถานท่ีพักอาศัยแบบถาวร 

      พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน

      สําหรับผูสูงอายุ

    - เพ่ือใหมีสถานท่ีบําบัดและฟนฟู

      สมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ

       และสังคม สําหรับผูสูงอายุ

    งานที่จะทํา

    - กอสรางบานพักผูสูงอายุ และอาคารประกอบ

    - งานภูมิทัศน 

    - จัดหาครุภัณฑ

05307-1 กอสรางบานพักผูสูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2 102,000,000   บาท

- กอสรางอาคารบานพักแถว 1 ชั้น จํานวน 4 หลัง

- กอสรางอาคารกิจกรรม 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง

- กอสรางหอพักผูดูแล 1 ชั้น จํานวน 2 หลัง

- กอสรางอาคารหอพักเจาหนาที่ 2 ชั้น 

  จํานวน 1 หลัง

- กอสรางอาคารอํานวยการ 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง

- กอสรางอาคารบริการผูสูงอายุ 2 ชั้น 

  จํานวน 1 หลัง
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- งานภูมิทัศน งานผังบริเวณและสิ่งกอสราง

  ประกอบอื่นๆ 

- งานครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 255,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 21,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 102,000,000  - บาท

ป 2567          ผูกพันงบประมาณ 132,000,000  - บาท

0310042-62-16 2. โครงการกอสรางทางยกระดับถนนออนนุช-ลาดกระบัง

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือแกไขปญหาการจราจรบนถนนออนนุช-

      ลาดกระบัง

    - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงขาย

      การคมนาคมขนสงในพ้ืนที่เขตลาดกระบัง

    ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2562-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    - เพ่ือใหการจราจรบนถนนออนนุช-

      ลาดกระบังมีความรวดเร็ว

    - เพ่ือรองรบัการเจริญเติบโตของชุมชน

      และสนามบินสุวรรณภูมิ

    งานที่จะทํา

    - กอสรางทางยกระดับ ค.ส.ล. 1 แหง

    - กอสรางปรับปรุงสะพาน คส.ล. 

      ขามคลอง 1 แหง

    - กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา

      แสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห 

      และงานอื่นที่เกี่ยวของ
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05312-1 กอสรางทางยกระดับถนนออนนุช-ลาดกระบัง 505,000,000   บาท

ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 3,500 ม.

- กอสรางทางยกระดับ ค.ส.ล. บนถนนออนนุช-

  ลาดกระบัง ขนาด 4 ชองจราจร 1 แหง 

- กอสรางปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ขามคลอง

  หนองปรือ 1 แหง

- กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง

  ระบบจราจรสงเคราะห และงานอื่นที่เกี่ยวของ   

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 1,664,550,000  - บาท

ป 2562-2564  ตั้งงบประมาณ 239,493,397  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ  -  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 505,000,000  - บาท

ป 2567          ผูกพันงบประมาณ 920,056,603  - บาท

0310042-62-23 3. โครงการทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวาง

    ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ชวงที่ 1

    จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานขามคลองลาดพราว

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือเชื่อมโครงขายการจราจรของถนนตามแนว

      ตะวันออก-ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร  

      จากถนนวิภาวดีรังสติถึงพื้นที่เขตคลองสามวา

      เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง

    - เพ่ือแบงเบาการจราจรบนถนนรามอินทรา 

      และถนนเกษตร-นวมินทร

    - เพ่ือเชื่อมตอการเดินทางทางรางและทางน้ํา

      เขาสูสนามบินดอนเมือง

    ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป  (2562-2566)
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    เปาหมายของโครงการ

    - เพ่ือใหการสัญจรตามแนวตะวันออก-ตะวันตก

      มีความสะดวกรวดเรว็ 

    - เพ่ือใหการจราจรบนถนนรามอินทรา

       และถนนเกษตร-นวมินทรมีความคลองตัว

    - เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกในการเดินทางเขาสู

      สนามบินดอนเมือง

    งานที่จะทํา

    - กอสรางถนน ขนาด 5-6 ชองจราจร 

      ระยะทางประมาณ 920 ม.

    - กอสรางสะพานยกระดับ ขนาด 1 ชองจราจร

    - กอสรางถนน ขนาด 3 ชองจราจร 

      และสะพานเลียบคลองลาดพราว 

      ขนาด 3 ชองจราจร ระยะทางรวม

      ประมาณ 630 ม.

    - กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา

      แสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห 

      และงานอื่นที่เกี่ยวของ

05312-1 กอสรางทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวาง

ถนนวิภาวดีรงัสิตกับถนนพหลโยธิน ชวงท่ี 1

จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานขามคลองลาดพราว 441,000,000   บาท

- กอสรางถนน ขนาด 5-6 ชองจราจร พรอมทางเทา 

  ทางจักรยาน ระยะทางประมาณ 920 ม. 

- กอสรางสะพานยกระดับ ขนาด 1 ชองจราจร 

  และสวนตอเนื่องเพ่ือเช่ือมตอเขาสนามบินดอนเมือง

- กอสรางถนน ขนาด 3 ชองจราจร และสะพาน

  เลยีบคลองลาดพราว ขนาด 3 ชองจราจร

  พรอมทางเทา ทางจักรยาน ระยะทางรวม

  ประมาณ 630 ม.

- กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง

  ระบบจราจรสงเคราะห และงานอื่นที่เกี่ยวของ   
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เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 827,000,000  - บาท

ป 2562-2563  ตั้งงบประมาณ 31,000,000  - บาท

ป 2564          ตั้งงบประมาณ 105,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 250,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 441,000,000  - บาท

0310042-62-24 4. โครงการทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวาง

    ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ชวงที่ 2

    จากสะพานขามคลองลาดพราวถึงถนนเทพรักษ

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือเชื่อมโครงขายการจราจรของถนนตามแนว

      ตะวันออก-ตะวันตก ของกรุงเทพมหานคร  

      จากถนนวิภาวดีรังสติถึงพื้นที่เขตคลองสามวา

      เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง

    - เพ่ือแบงเบาการจราจรบนถนนรามอินทรา 

      และถนนเกษตร-นวมินทร

    - เพ่ือเชื่อมตอการเดินทางทางรางและทางน้ํา

      เขาสูสนามบินดอนเมือง

    ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป  (2562-2566)

    เปาหมายของโครงการ

    - เพ่ือใหการสัญจรตามแนวตะวันออก-ตะวันตก

      มีความสะดวกรวดเรว็ 

    - เพ่ือใหการจราจรบนถนนรามอินทรา 

      และถนนเกษตร-นวมินทรมีความคลองตัว

    - เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกในการเดินทางเขาสู

      สนามบินดอนเมือง
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    งานที่จะทํา

    - กอสรางทางยกระดับขนาด 4 ชองจราจร

    - กอสรางสะพานขามคลองลาดพราว 2 แหง

    - กอสรางถนนระดับราบ พรอมทางเทา

    - กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง

      ระบบจราจรสงเคราะห และงานอื่นที่เกี่ยวของ

05312-1 กอสรางทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวาง

ถนนวิภาวดีรงัสิตกับถนนพหลโยธิน ชวงท่ี 2

จากสะพานขามคลองลาดพราวถึงถนนเทพรักษ 298,650,000   บาท

ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 1,200 ม.

- กอสรางทางยกระดับ ขนาด 4 ชองจราจร  1 แหง

- กอสรางสะพานขามคลองลาดพราว 2 แหง

- กอสรางถนนระดับราบ พรอมทางเทา 

- กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง

  ระบบจราจรสงเคราะห และงานอื่นที่เกี่ยวของ   

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 724,650,000  - บาท

ป 2562-2563  ตั้งงบประมาณ 31,000,000  - บาท

ป 2564          ตั้งงบประมาณ 105,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 290,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 298,650,000  - บาท

0310042-62-33 5. โครงการกอสรางสํานักงานเขตดินแดงแหงใหม

     วัตถุประสงค

     เพ่ือกอสรางอาคารท่ีทําการสํานักงานเขตดินแดง

     ทดแทนอาคารเดิมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ

     กอสรางอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2

     ดินแดง หลังใหม

     ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2562-2567)
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     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง 18 ชั้น 

     ใตดิน 4 ชั้น 1 หลัง

     งานที่จะทํา

     - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง 18 ชั้น 

       ใตดิน 4 ชั้น พรอมวิศวกรรมระบบ

       ประกอบอาคาร และงานสถาปตยกรรม

     - จัดหาครุภัณฑและตกแตงภายใน

     - กอสรางปรับปรุงบรเิวณ 

       และงานภูมิสถาปตยกรรม

05301-1 กอสรางสํานักงานเขตดินแดงแหงใหม 82,000,000     บาท

- รื้อถอนอาคารเดิม

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง 18 ชั้น 

  ใตดิน 4 ชั้น 1 หลัง

- งานสถาปตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย

- งานระบบไฟฟาและสื่อสาร

- งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ

- งานระบบลิฟต

- งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ

- งานตกแตงภายในอาคาร

- กอสรางปรับปรุงบรเิวณ และงานภูมิสถาปตยกรรม

- จัดหาครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 668,777,000  - บาท

ป 2562-2564  ตั้งงบประมาณ 10,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 90,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 82,000,000  - บาท

ป 2567          ผูกพันงบประมาณ 486,777,000  - บาท
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0310042-62-34 6. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขตลาดกระบังแหงใหม

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใหบริการที่ทนัสมัย 

       มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

       ในปจจุบันและอนาคต รองรับการใหบริการ

       แกประชาชนสอดคลองกับความตองการ

       ของกรุงเทพมหานคร

     - เพ่ือเพ่ิมสภาพแวดลอมที่ดี และมีประสทิธิภาพ

       ภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน และการบริการ 

       ที่รวดเรว็ยิ่งขึ้นโดยการ ออกแบบอาคารที่รองรับ

       การใชงานที่เหมาะสม การนําเทคโนโลยีเขามาใช

       เพ่ือลดขั้นตอนหรือการสับสนในการบริการ

       พรอมแกปญหาสภาพการใชงานจริง

       ในปจจุบันและในอนาคต รวมถึงการออกแบบ

       ที่คํานึงถึงการประหยัดพลงังาน ฯลฯ

     ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2562-2567)

     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหลก็ 

     จํานวน 1 หลัง สูง 9 ชั้น และพื้นที่

     ชั้นใตดิน 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยทั้งหมด

     ประมาณ 23,637 ตร.ม.

     งานที่จะทํา

     กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหลก็ 

     สูง 9 ชั้น และพื้นที่ชั้นใตดิน 2 ชั้น พื้นที่

     ใชสอยทั้งหมดประมาณ 23,637 ตร.ม. 

     ตามแบบเลขที่ อ.4432 จํานวน 1 หลัง

     ประกอบดวยงานสถาปตยกรรม 

     งานวิศวกรรมโครงสราง งานวิศวกรรมระบบ

     ประกอบอาคาร งานภูมิทัศน งานตกแตงภายใน

     และงานครุภัณฑ

       ในการใหบริการที่มีความทันสมัย เปนการเสริมสราง
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05307-1 กอสรางอาคารสํานักงานเขตลาดกระบังแหงใหม 185,000,000   บาท

- กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

  สูง 9 ชั้น และพื้นที่ชั้นใตดิน 2 ชั้น 

  พื้นที่ใชสอยทั้งหมดประมาณ 23,637 ตร.ม.

  ตามแบบเลขที่ อ.4432 จํานวน 1 หลัง

  ประกอบดวยงานสถาปตยกรรม

  งานวิศวกรรมโครงสราง งานวิศวกรรม

  ระบบประกอบอาคาร งานภูมิทัศน

  งานตกแตงภายใน และงานครภุัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 495,000,000  - บาท

ป 2562-2564  ตั้งงบประมาณ 4,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 130,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 185,000,000  - บาท

ป 2567          ผูกพันงบประมาณ 176,000,000  - บาท

0310042-62-37 7. โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการทางการแพทย

       ที่ครอบคลุมทั้งทางดานการรักษาพยาบาล 

       การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

       และการฟนฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

     - เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       ของประชาชนในเขตคลองสามวา

       และพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก เขตหนองจอก

       เขตคันนายาว เขตบางเขน เขตมีนบุร ี

       เขตสายไหม

     - เพ่ือเพ่ิมโอกาสและขยายการใหบริการ

       ดานการแพทยใหครอบคลุมประชาชน

       ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2562-2567)
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     เปาหมายของโครงการ

     จัดตั้งโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 250 เตียง

     เพ่ือใหบริการประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา

     และพื้นที่ใกลเคียง ประกอบดวย อาคาร

     โรงพยาบาล สูง 10 ชั้น อาคารหอพักแพทย 

     สูง 9 ชั้น อาคารหอพักพยาบาล สูง 9 ชั้น 

     และอาคารจอดรถยนต สูง 8 ชั้น

     งานที่จะทํา

     - กอสรางอาคารโรงพยาบาล สูง 10 ชั้น

       พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

     - กอสรางอาคารหอพักแพทย สูง 9 ชั้น

       จํานวน 1 อาคาร

     - กอสรางอาคารหอพักพยาบาล สูง 9 ชั้น

       จํานวน 1 อาคาร

     - กอสรางอาคารจอดรถยนต สูง 8 ชั้น 

       พรอมที่จอดรถยนตใตดิน 1 ชั้น 

       จํานวน 1 อาคาร

     - ปรับปรุงภูมิทัศน ผังบริเวณและสิ่งกอสราง

       ประกอบอื่นๆ

     - งานครุภัณฑ

05307-1 กอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา 384,500,000   บาท

- กอสรางอาคารโรงพยาบาล สูง 10 ชั้น  

  พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

  พื้นที่ใชสอยประมาณ 57,353 ตารางเมตร

- กอสรางอาคารหอพักแพทย สูง 9 ชั้น 

  จํานวน 1 อาคาร พื้นที่ใชสอยประมาณ 

  5,474 ตารางเมตร  

- กอสรางอาคารหอพักพยาบาล สูง 9 ชั้น 

  จํานวน 1 อาคาร พื้นที่ใชสอยประมาณ 

  9,985 ตารางเมตร
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- กอสรางอาคารจอดรถยนต สูง 8 ชั้น  

  พรอมที่จอดรถยนตใตดิน 1 ชั้น 

  จํานวน 1 อาคาร พื้นที่ใชสอยประมาณ 

  14,482 ตารางเมตร

- งานสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน

- งานวิศวกรรมโครงสราง งานระบบสุขาภิบาล

  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ

  และระบายอากาศ งานระบบลิฟตและบันไดเลื่อน

  งานระบบดับเพลิง งานระบบแกสทางการแพทย

- งานภูมิทัศน งานผังบริเวณและสิ่งกอสราง

  ประกอบอื่นๆ

- งานครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 2,133,747,000  - บาท

ป 2562-2563  ตั้งงบประมาณ 5,000,000  - บาท

ป 2564          ตั้งงบประมาณ 247,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 90,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 384,500,000  - บาท

ป 2567          ผูกพันงบประมาณ 1,407,247,000  - บาท

0310042-63-12 8. โครงการตอเช่ือมถนนพทุธมณฑลสาย 2 -

      ถนนพทุธมณฑลสาย 3

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือลดขนาดพ้ืนที่ปดลอมระหวาง

       ถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม 

     - เพ่ือเพ่ิมเสนทางการจราจรออกสูพ้ืนที่

       ชานเมืองฝงธนบุรีของกรุงเทพมหานคร 

     ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป  (2563-2567)
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     เปาหมายของโครงการ

     - เพ่ือแบงเบาปรมิาณการจราจร

       ของถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม

     - เพ่ือใหการเดินทางระหวางพื้นที่

       กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกและฝงตะวันตก

       มีความสะดวก

     งานที่จะทํา

     - กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 8 ชองจราจร

       ระยะทางประมาณ 3,400 ม.

     - กอสรางทางแยกตางระดับ 1 แหง 

     - กอสรางสะพานขามคลอง 2 แหง 

     - กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา

       แสงสวาง ปายและเครื่องหมายจราจร

05312-1 ตอเช่ือมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 545,000,000   บาท

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 8 ชองจราจร  

  พรอมเกาะกลาง ทางเทา และสวนตอเนื่อง 

  ระยะทางประมาณ 3,400  ม.

- กอสรางทางแยกตางระดับบริเวณจุดตัด

  ถนนพุทธมณฑลสาย 3  1 แหง

- กอสรางสะพานขามคลอง 2 แหง

- กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา

  แสงสวาง ปายและเครื่องหมายจราจร

  และงานอื่นที่เกี่ยวของ   

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 1,532,000,000  - บาท

ป 2563-2564  ตั้งงบประมาณ 153,200,000  - บาท

ป 2565  ตั้งงบประมาณ 200,000,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 545,000,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 633,800,000  - บาท
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0310042-63-24 9. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา

      บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 2 กอสรางสะพาน

      ขามแมน้ําเจาพระยา รวมทางขึ้น-ลง

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง

       บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแหงใหม 

       และบริเวณพ้ืนที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร     

     - เพ่ือใชเปนเสนทางคมนาคมและขนสงระหวาง

       กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกและฝงตะวันตก

       ของแมน้ําเจาพระยา

     ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2563-2568)

     เปาหมายของโครงการ

     - เพ่ือใหการคมนาคมขนสงบริเวณโดยรอบอาคาร

       รัฐสภาแหงใหมและบริเวณพื้นที่เขตเมือง

       ของกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว

     - เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายการจราจร 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา

     งานที่จะทํา

     กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา ขนาด 6 ชองจราจร 

     ยาวประมาณ 480 ม. พรอมระบบระบายน้ํา

     ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห

05312-1 กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย

ชวงที่ 2 กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา

รวมทางขื้น-ลง 84,375,000     บาท

- กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา 

  ขนาด 6 ชองจราจร ยาวประมาณ 480 ม.

- กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง

  ระบบจราจรสงเคราะห และงานอื่นที่เกี่ยวของ
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เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 675,000,000 675,000,000 บาท

ป 2563-2564  ตั้งงบประมาณ 9,450,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 84,375,000 84,375,000 บาท

ป 2567          ผูกพันงบประมาณ 291,550,000 291,550,000 บาท

ป 2568          ผูกพันงบประมาณ 288,625,000 299,075,000 บาท

0310042-63-29 10. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง

     โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา

     บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 2

     วัตถุประสงค

     เพ่ือใหโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํา

     เจาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 2 

     ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

     ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2563-2568)

     เปาหมายของโครงการ

     เพ่ือเปนที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการ

     กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา 

     บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 2 

     งานที่จะทํา

     จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ

     กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา 

     บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 2
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05399-1 จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง โครงการกอสราง

สะพานขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย

ชวงที่ 2 2,190,000      บาท

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 17,500,000 17,500,000 บาท

ป 2563-2564  ตั้งงบประมาณ 245,000 2,450,000 บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 2,190,000  - บาท

ป 2567          ผูกพันงบประมาณ 5,357,000  - บาท

ป 2568          ผูกพันงบประมาณ 8,708,000 15,050,000 บาท

0310042-63-40 11. โครงการกอสรางอาคารหอผูปวยโรงพยาบาลลาดกระบัง

      กรุงเทพมหานคร

     วัตถุประสงค

     -  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการรองรบัการเพ่ิมศักยภาพ

        ของการใหบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

        จากหนวยบรกิารระดับปฐมภูมิเปนหนวยบรกิาร

        ระดับทุติยภูมิระดับสงูท่ีมีคุณภาพเหมาะสม

        และสอดคลองกับความตองการของกรุงเทพมหานคร

     - เพ่ือเพ่ิมสภาพแวดลอมที่ดีและมีประสิทธิภาพ

       ในการใหบริการที่มีความทันสมัยเหมาะสม 

       และพอเพียงกับจํานวนผูมารับบริการที่มีแนวโนม

       เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยการออกแบบอาคาร

       ที่รองรับการใชงานที่เหมาะสม และแกปญหา

       สภาพการใชงานจริงปจจุบันที่อาคารเดิม

       ไมสามารถรองรบัได 

     - เพ่ือพัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหตรง

       ตามศักยภาพของพ้ืนที่ เปนการพัฒนาของ

       สวนราชการในสงักัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

     ระยะเวลาดําเนินการ  13  ป  (2555-2567)
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     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคาร 1 หลัง 11 ชั้น 

     พื้นที่ใชสอย 26,600 ตร.ม.

     งานที่จะทํา

     -  กอสรางอาคาร 1 หลัง 11 ชั้น  

       พื้นที่ใชสอย 26,600 ตร.ม. 

     - งานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสราง

       งานตกแตงภายในและ Graphic Design

       งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา 

       ระบบปรบัอากาศ งานระบบเทคโนโลยี

       สารสนเทศ ระบบดับเพลิง ระบบแกส

       ทางการแพทย ปรับปรงุภูมิทัศน

     - จัดหาครุภัณฑ

05307-1 กอสรางอาคารหอผูปวยโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 72,000,000     บาท

- กอสรางอาคาร 11 ชั้น พื้นที่ใชสอย 26,600 ตร.ม.

- งานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสราง

  งานตกแตงภายในและ Graphic Design

  งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา 

  ระบบปรับอากาศ งานระบบเทคโนโลยี

  สารสนเทศ ระบบดับเพลิง ระบบแกส

  ทางการแพทย ปรบัปรุงภูมิทัศน

- จัดหาครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 620,000,000  - บาท

ป 2555-2564  ตั้งงบประมาณ 13,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 71,500,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 72,000,000  - บาท

ป 2567          ผูกพันงบประมาณ 463,500,000  - บาท
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0310042-63-43 12. โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงบางบอน

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือเพ่ิมจํานวนสถานีดับเพลิงใหสอดคลอง

       และครอบคลุมในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร

     - เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร

       ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ

       ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป  (2563-2567)

     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง 1 แหง

     เพ่ือใหการบริหารจัดการสาธารณภัย

     ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนไปดวย

     ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

     งานที่จะทํา

     กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น

05301-1 กอสรางสถานีดับเพลิงบางบอน 9,000,000      บาท

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น

  พรอมงานวิศวกรรมโครงสราง 

  งานสถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล 

  ดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟา

  และสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ

  และระบายอากาศ

- จัดหาครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 75,580,000  - บาท

ป 2563-2564   ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565   ตั้งงบประมาณ 6,101,500  - บาท

ป 2566   ตั้งงบประมาณ 9,000,000  - บาท

ป 2567   ผูกพันงบประมาณ 59,478,500  - บาท
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0310042-63-44 13. โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงสามเสน

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน

       ใหเปนศูนยปฏิบัติการดานการบรรเทา

       สาธารณภัย (กูภัย) และการปฏิบัติการ

       ฉุกเฉินทางการแพทย (กูชีพ) ทั้งทางบก

       และทางน้ําที่มีความทันสมัยไดมาตรฐาน

     - เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร

       ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ

       ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     ระยะเวลาดําเนินการ  7  ป  (2563-2569)

     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคารตางๆ ภายในสถานีดับเพลิง

     งานที่จะทํา

     - กอสรางอาคารปฏิบัติการสถานีดับเพลิง 

       (ค.ส.ล.) สูง 5 ชั้น

     - กอสรางอาคารที่พักอาศัย (ค.ส.ล.) สูง 12 ชั้น

     - กอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการกูภัยทางน้ํา

        (ค.ส.ล.) สูง 3 ชั้น และโรงจอดเรอืกูภัย

       และเรอืกูชีพ

     - กอสรางอาคารจอดรถยนต (ค.ส.ล.)

        สูง 9 ชั้น

     - กอสรางถนน ทางเดิน และปรับปรงุภูมิทัศน

05301-1 กอสรางสถานีดับเพลิงสามเสน 90,700,000     บาท

- กอสรางอาคารปฏิบัติการสถานีดับเพลิง 

  (ค.ส.ล.) สูง 5 ชั้น

- กอสรางอาคารที่พักอาศัย (ค.ส.ล.) สูง 12 ชั้น

- กอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการกูภัยทางน้ํา

   (ค.ส.ล.) สูง 3 ชั้น และโรงจอดเรอืกูภัย

   และเรอืกูชีพ 
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- กอสรางอาคารจอดรถยนต (ค.ส.ล.) 

  สูง 9 ชั้น

- กอสรางถนน ทางเดิน และปรับปรงุภูมิทัศน

- จัดหาครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 917,468,750  - บาท

ป 2563-2564   ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565           ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566           ตั้งงบประมาณ 90,700,000  - บาท

ป 2567           ผูกพันงบประมาณ 275,000,000  - บาท

ป 2568           ผูกพันงบประมาณ 275,000,000  - บาท

ป 2569           ผูกพันงบประมาณ 274,768,750  - บาท

0310042-63-45 14. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ

     สาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยสําหรับใหบริการ

       ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

     - เพ่ือเปนการแบงเบาภาระความแออัด

       ของผูปวยในสถานบริการของรัฐ

     - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

       ดานสุขภาพอนามัยทั้งรางกายและจิตใจ

     ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป  (2562-2566)

     เปาหมายของโครงการ

     เพ่ิมศักยภาพดานการรกัษาพยาบาล

     ใหเปนสถานพยาบาลที่ใหบริการประชาชน

     ไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวน

     งานที่จะทํา

     กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น 

     พื้นที่ประมาณ 2,630 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
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05301-1 กอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ 57,775,000     บาท

งานรื้อถอน

- รื้อถอนอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 

  ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง/อาคารศูนยผูสูงอายุ 

  ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 หลัง/บานพัก 1 ชั้น 1 หลัง/

  โรงจอดรถ 1 ชั้น 1 หลัง

- รื้อถอนเสาไฟฟาภายในที่ดินของศูนยฯ

- รื้อถอนคอนกรีตบลอ็กที่รั้วดานหนา 1 ดาน 

  รวมถึงประต/ูคันหิน ทางเทา ทางเขาออก/

  พื้น ค.ส.ล. ถนนในบริเวณศูนยฯ 

  และงานสวนอื่นๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด

- รื้อถอนโคมไฟสองสวาง/ศาลา

งานกอสรางอาคาร

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น 

  พื้นที่ประมาณ 2,630 ตร.ม. พรอมงานตกแตง

  ภายใน รวมถึงงานโครงสราง งานระบบตางๆ 

  พรอมทั้งบรรจบไฟฟา ประปา และทาสี จํานวน 1 หลัง

- กอสรางถนน

- กอสรางโรงจอดรถ

- งานปรับปรุงรั้ว ประตู ปายชื่อ

- งานสรางเสาธง

- งานปรับปรุงภูมิทัศน

- งานครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 64,700,000  - บาท

ป 2562-2564  ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 5,925,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 57,775,000  - บาท
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0310042-63-46 15. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ

     สาธารณสุข 47 คลองขวาง

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยสําหรับใหบริการประชาชน

     - เพ่ือสงเสริม ปองกัน รักษาและบําบัด ฟนฟู

      สมรรถภาพในการดูแลตนเอง ใหแกประชาชน

      อันมีผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     - เพ่ือใหประชาชนที่มารับบริการ

       ไดรับความสะดวกและปลอดภัย

     ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป  (2562-2566)

     เปาหมายของโครงการ

     เพ่ิมศักยภาพดานการรกัษาพยาบาล 

     ใหเปนสถานพยาบาลที่ใหบริการประชาชน

     ไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวน

     งานที่จะทํา

     - กอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 

       ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง

     - กอสรางอาคารหนวยงานสนับสนุน

        ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง 

05301-1 กอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 108,530,000   บาท

ตามแบบเลขที่ อ.4485

งานรื้อถอนอาคารเดิม

- รื้ออาคารศูนยบริการสาธารณสุข ค.ส.ล. 2 ชั้น

  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู 1 หลัง

- รื้ออาคารชมรมผูสูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น 

  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู 1 หลัง 

- รื้อบานพักนักการภารโรง ค.ส.ล. 1 ชั้น 

  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู 1 หลัง 
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- รื้อรั้วตาขายเหล็กดานขาง และดานหลัง 

  รื้อรั้วอิฐบล็อกดานหนา พรอมประตู

  ทางเขาศูนยฯ ดานหลัง

- รื้อถอนท่ีจอดรถยนตหลังคาโครงเหล็ก

  มุงกระเบื้องลอนคู 1 หลัง

งานกอสรางอาคาร

- กอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข

   ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง'

- กอสรางอาคารหนวยงานสนับสนุน 

  ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง

- งานภูมิทัศน งานผังบริเวณและสิ่งกอสราง

   ประกอบอื่นๆ 

- งานจัดหาครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 121,200,000  - บาท

ป 2562-2564  ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 11,670,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 108,530,000  - บาท

0310042-63-47 16. โครงการกอสรางอาคารสงเคราะหขาราชการ

     และลูกจางประจาํของกรุงเทพมหานคร

     ในพื้นท่ีเขตบางบอน

     วัตถุประสงค

      เพื่อกอสรางอาคารสงเคราะหขาราชการ

      และลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร

      เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัย

      ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา

      ของกรุงเทพมหานคร

     ระยะเวลาดําเนินการ  8  ป  (2563-2570)
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     เปาหมายของโครงการ

     อาคารสงเคราะหขาราชการและลูกจางประจําของ

     กรุงเทพมหานคร ความสูง 12 ชั้น จํานวน 5 อาคาร

     งานที่จะทํา

      - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 12 ชั้น 

        จํานวน 5 อาคาร อาคารจอดรถ ความสูง  9 ชั้น

        1 อาคาร  พรอมวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 

       งานสถาปตยกรรม งานกอสรางถนน 

       ทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน

     - จัดหาครุภัณฑ

05307-1 กอสรางอาคารสงเคราะหขาราชการ

และลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร 

ในพื้นที่เขตบางบอน 165,000,000   บาท

 - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 12 ชั้น จํานวน 5 อาคาร

 - กอสรางอาคารจอดรถ ความสูง 9 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

 - งานสถาปตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง 

   และปองกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟาและสื่อสาร

 - งานระบบระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟท

 - งานครุภัณฑ

 - งานกอสรางถนน ทางเดิน และปรับปรุงภูมิทัศน

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 2,265,822,500  - บาท

ป 2563-2565   ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566           ตั้งงบประมาณ 165,000,000  - บาท

ป 2567           ผูกพันงบประมาณ 525,000,000  - บาท

ป 2568           ผูกพันงบประมาณ 525,000,000  - บาท

ป 2569-2570   ผูกพันงบประมาณ 1,049,822,500  - บาท
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0310042-63-60 17. โครงการกอสรางอาคารศูนยควบคุมสุนัข

      กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) 

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือปรับปรุงศูนยควบคุมสุนัข

       กรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

     - เพ่ือสรางคอกสุนัขตนแบบของ

       การพักพิงสนุขัอยางถูกสุขลักษณะ 

     - เพ่ือเปนศูนยเรียนรูเกี่ยวกับสุนัข

     - เพ่ือการคัดกรองโรค กอนสงตอไปยัง

       ศูนยควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด 

       (อุทัยธานี)

     ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2561-2566)

     เปาหมายของโครงการ

     รองรับสุนัขจรจัดที่สรางความเดือดรอน

     รําคาญตามที่ไดรับ ขอรองเรียน

     จากประชาชน

     งานที่จะทํา

     - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 

       รวมทางลาด (อาคารเก็บอาหาร) 1 หลัง

     - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น 

       รวมทางลาด (อาคารคอกสุนัข) 18 หลัง

     - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น 

       รวมทางลาด (อาคารคอกแมว) 3 หลัง

     - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 

       (อาคารกลุมควบคุมและพักพิงสนุัข) 1 หลัง

     - กอสรางอาคารและเตาเผาสุนัข 1 หลัง



62

05307-1 กอสรางอาคารศูนยควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร

(ประเวศ) 78,000,000     บาท

ตามแบบเลขที่ อ.4214.1

- รื้อถอนอาคารคอกสุนัขเดิม อาคารสํานักงานเดิม

  และงานอื่นๆ ที่ตองรื้อถอนที่เกี่ยวของทั้งหมด 

- ขุดลอมยายตนไมขนาดใหญ

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น รวมทางลาด 

  (อาคารเก็บอาหาร) 1 หลัง

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น รวมทางลาด 

  (อาคารคอกสุนัข)  18 หลัง

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น รวมทางลาด

   (อาคารคอกแมว)  3 หลัง

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (อาคารกลุมควบคุม

  และพักพิงสุนัข) 1 หลัง 

- กอสรางปอมยาม 1 ชั้น 1 หลัง

- กอสรางศาลา 1 ชั้น 5 หลัง

- กอสรางอาคารและเตาเผาสุนัข 1 หลัง

- กอสรางโรงจอดรถ หองเก็บรถโฟลคลิฟตไฟฟา

  และหองปมน้ํา

- กอสรางเสาธง

- ขุด ถมบอน้ํา

- กอสรางรั้วภายในและรั้วภายนอกโครงการ

  พรอมประตูเขา-ออก

- กอสรางถนนภายในโครงการ

- งานภูมิทัศนโดยรอบ 

- ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 

   และระบบสุขาภิบาล

- ตูคอนเทนเนอรสํานักงาน 1 หลัง 

  และหองน้ํา

- งานครุภัณฑ
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เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 150,000,000  - บาท

ป 2561-2564  ตั้งงบประมาณ 2,000,000  - บาท

ป 2565          ตั้งงบประมาณ 70,000,000  - บาท

ป 2566          ตั้งงบประมาณ 78,000,000  - บาท

0310042-64-26 18. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรามคําแหง 24

      และถนนหัวหมาก

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือแกไขปญหาการจราจรที่เปนคอขวด

       บริเวณถนนรามคําแหง 24 และเปน

       การเชื่อมโครงขายถนนเพ่ือรองรับปริมาณ

       การจราจรในถนนรามคําแหง 

       ถนนศรนีครนิทร-รมเกลา และถนนใกลเคียง

     - เพ่ือแกไขปญหาถนนที่ชํารุด เสยีหาย 

       เนื่องจากการทรุดตัว

     ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป  (2564-2567)

     เปาหมายของโครงการ

     - เพ่ือใหการจราจรมีความสะดวกและคลองตัว

     - เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใชถนน

       ใหกับประชาชน

     งานที่จะทํา

     -  กอสรางทางยกระดับ ขนาด 2 ชองจราจร 

        และกอสรางถนนใตทางยกระดับ

     -  กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

        ขนาด 6 ชองจราจร 

     -  กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

        ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบจราจร     

        สงเคราะห และงานอื่นที่เกี่ยวของ
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05312-1 กอสรางปรับปรุงถนนรามคําแหง 24 และถนนหัวหมาก 174,000,000   บาท

ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 2,200 ม.                   

-  กอสรางทางยกระดับ ขนาด 2 ชองจราจร

-  กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

   ขนาด 6 ชองจราจร

-  กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

   ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห 

   และงานอื่นที่เก่ียวของ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 729,777,000  - บาท

ป 2564         ตั้งงบประมาณ 78,500,000  - บาท

ป 2565         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 174,000,000  - บาท

ป 2567         ผูกพันงบประมาณ 476,277,000  - บาท

0310042-64-27 19. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา

      บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 3 

      กอสรางทางยกระดับและถนนฝงพระนคร 

      จากแมน้ําเจาพระยาถึงแยกสะพานแดง

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง

       บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแหงใหม 

       และบริเวณพ้ืนที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร 

     - เพ่ือใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง

       ระหวางกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก

       และฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา

     ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป  (2564-2568)
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     เปาหมายของโครงการ

     - เพ่ือใหการคมนาคมขนสงบริเวณโดยรอบ

       อาคารรฐัสภาแหงใหมและบริเวณพื้นที่

       เขตเมืองของกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว

     - เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายการจราจร 2 ฝง

        แมน้ําเจาพระยา

     งานที่จะทํา

     -  กอสรางทางยกระดับ ขนาด 4 ชองจราจร 

        ยาวประมาณ 1,400 ม.

     -  ปรับปรุงถนนพ้ืนราบจากแมน้ําเจาพระยา

        ถึงแยกสะพานแดง พรอมระบบระบายน้ํา 

        ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห 

        และงานอื่นที่เกี่ยวของ

05312-1 กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณ

แยกเกียกกาย ชวงที่ 3 กอสรางทางยกระดับ

และถนนฝงพระนคร จากแมน้ําเจาพระยา

ถึงแยกสะพานแดง 49,000,000     บาท

- กอสรางทางยกระดับ ขนาด 4 ชองจราจร

  ยาวประมาณ 1,400 ม.

- ปรับปรุงถนนพ้ืนราบจากแมน้ําเจาพระยา

  ถึงแยกสะพานแดง พรอมระบบระบายน้ํา 

  ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห 

  และงานอื่นที่เกี่ยวของ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 490,000,000 490,000,000 บาท

ป 2564         ตั้งงบประมาณ 9,800,000  - บาท

ป 2565         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 49,000,000  - บาท

ป 2567         ผูกพันงบประมาณ 172,000,000 231,800,000 บาท

ป 2568         ผูกพันงบประมาณ 258,200,000 258,200,000 บาท
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0310042-64-28 20. โครงการกอสรางปรับปรุงสะพานขามแยก

     บางกะป (สะพานลาดพราว-เสรีไทย)

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือเปนเสนทางเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน     

       รูปแบบตางๆ ไดแก ทางบก ทางเรือ ทางราง

     - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมโครงขายถนน 

       ในพ้ืนท่ีเขตบางกะป       

     ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป  (2564-2567)

     เปาหมายของโครงการ

     - เพ่ือใหประชาชนสามารถสญัจรเช่ือมตอ

       ระบบขนสงมวลชนรูปแบบตาง ๆ ได

       อยางสะดวก ปลอดภัย

     - เพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรของแยกบางกะป

     งานที่จะทํา

     - กอสรางปรับปรุงทางยกระดับ 

       ขนาด 4 ชองจราจร ยาวประมาณ 800 ม. 

     - กอสรางทางเดินลอยฟา ยาวประมาณ 1,400 ม. 

     - กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง

       ระบบจราจรสงเคราะห และงานอื่นที่เกี่ยวของ  

05312-1 กอสรางปรับปรุงสะพานขามแยกบางกะป

(สะพานลาดพราว-เสรไีทย) 410,000,000   บาท

ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 1,800 ม.

- กอสรางปรับปรุงทางยกระดับขนาด 4 ชองจราจร 

  กวาง 16.50 ม. ยาวประมาณ 800 ม.

- กอสรางทางเดินลอยฟา ยาวประมาณ 1,400 ม. 

- กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง 

  ระบบจราจรสงเคราะห และงานอื่นที่เกี่ยวของ
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เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 798,800,000  - บาท

ป 2564         ตั้งงบประมาณ 2,000,000  - บาท

ป 2565         ตั้งงบประมาณ 94,500,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 410,000,000  - บาท

ป 2567         ผูกพันงบประมาณ 292,300,000  - บาท

0310042-64-31 21. โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงถนนจันทน

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงและกูภัย

       ถนนจันทนที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน 

     - เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร

       ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ

       ของประชาชนในสวนของการจัดการอัคคีภัย

     - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ

       และบุคลากรสังกัดสํานักปองกันและบรรเทา

       สาธารณภัยใหดีขึ้น

     ระยะเวลาดําเนินการ  3  ป  (2564-2566)

     เปาหมายของโครงการ

      กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง 1 แหง 

      เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัย

      ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเปนไปดวย

      ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

     งานที่จะทํา

     กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น
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05301-1 กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงถนนจันทน 56,887,000     บาท

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น

  พรอมงานวิศวกรรมโครงสราง

  งานสถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล

  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร

  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

  งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ

  จัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 58,887,000  - บาท

ป 2564         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 56,887,000  - บาท

0310042-64-32 22. โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงบางซอน

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือกอสรางอาคารสถานีดับเพลิง

       ที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน

     - เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร

      ดานความปลอดภัย ในชีวิตและทรพัยสิน

      ของประชาชนในสวนของการจัดการอัคคีภัย

     ระยะเวลาดําเนินการ  3  ป  (2564-2566)

     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง 1 แหง

     เพ่ือใหการบริหารจัดการสาธารณภัย

     ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนไปดวย

     ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

     งานที่จะทํา

     กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น
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05301-1 กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงบางซอน 71,700,000     บาท

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น

  พรอมงานวิศวกรรมโครงสราง งานสถาปตยกรรม

  งานระบบประปา-สุขาภิบาล งานระบบไฟฟา

  และสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ 

  ระบายอากาศ งานระบบลิฟต งานภูมิทัศน

  จัดหาครุภัณฑสํานักงาน

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 73,700,000  - บาท

ป 2564         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 71,700,000  - บาท

0310042-64-33 23. โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงและกูภัยหนองจอก

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือเพ่ิมสถานีดับเพลิงและกูภัยใหครอบคลุม

       พื้นที่กรุงเทพมหานคร

     - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ

      สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป  (2564-2567)

     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง 1 แหง 

     เพ่ือใหการบริหารจัดการสาธารณภัย

     ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนไปดวย

     ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

     งานที่จะทํา

     กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 8 ชั้น
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05301-1 กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงและกูภัยหนองจอก 60,000,000     บาท

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 8 ชั้น

  งานวิศวกรรมโครงสราง  งานสถาปตยกรรม

  งานระบบไฟฟา  งานระบบสุขาภิบาล

  งานระบบปรับอากาศ  งานระบบลิฟต

  จัดหาครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 150,000,000  - บาท

ป 2564         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 60,000,000  - บาท

ป 2567         ผูกพันงบประมาณ 88,000,000  - บาท

0310042-64-34 24. โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงและกูภัยพระโขนง

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือกอสรางอาคารสถานีดับเพลิง

       และกูภัยพระโขนง ที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน

     - เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร

       ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ

       ของประชาชนในสวนของการจัดการอัคคีภัย

     ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป  (2564-2567)

     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง 1 แหง 

     เพ่ือใหการบริหารจัดการสาธารณภัย

     ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนไปดวย

     ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

     งานที่จะทํา

     กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 

     และอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 

     ชั้นใตดิน 1 ชั้น
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05301-1 กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงและกูภัยพระโขนง 76,132,500     บาท

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น และอาคาร

  พักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น ชั้นใตดิน 1 ชั้น

  งานวิศวกรรมโครงสราง  งานสถาปตยกรรม  

  งานระบบประปา - สุขาภิบาล - ระบบดับเพลิง

  และปองกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟาและสื่อสาร

  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

  งานระบบลิฟต  งานภูมิทัศน

  จัดหาครุภัณฑสํานักงาน

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 148,940,000  - บาท

ป 2564         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 76,132,500  - บาท

ป 2567         ผูกพันงบประมาณ 70,807,500  - บาท

0310042-64-35 25. โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงทุงมหาเมฆ

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือสรางอาคารสถานีดับเพลิงทุงมหาเมฆใหม

       ทดแทนอาคารเดิมที่ชํารุดเส่ือมสภาพ

     - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ

        สาธารณภัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

     - เพ่ือปองกัน หรือลดระดับความรุนแรง หรือ

       ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน

       ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป  (2563-2566)

     เปาหมายของโครงการ

     กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง 1 แหง 

     เพ่ือใหการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

     กรุงเทพมหานครเปนไปดวยความเรียบรอย

     และมีประสิทธิภาพ
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     งานที่จะทํา

     - รื้อถอนอาคารเดิม สูง 4 ชั้น

     - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น 

05301-1 กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงทุงมหาเมฆ 63,200,000     บาท

- รื้อถอนอาคารเดิมพรอมขนทิ้ง

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น 

  รวมชั้นดาดฟา พรอมงานตกแตงภายใน 

  รวมถึงงานโครงสราง งานระบบตางๆ 

  พรอมทั้งบรรจบไฟฟา ประปา และทาสี

- จัดหาครุภัณฑ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 64,200,000  - บาท

ป 2563-2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 63,200,000  - บาท

0310042-64-36 26. โครงการกอสรางอาคารศูนยเด็กออนกรุงเทพมหานคร

     วัตถุประสงค

     - ใหการดูแลสุขภาพเด็กออน

     - เพ่ือใหบริการประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง

       ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

     ระยะเวลาดําเนินการ  3  ป  (2564-2566)

     เปาหมายของโครงการ

     เพ่ิมศักยภาพดานการดูแลเด็กออน

     งานที่จะทํา

    กอสรางอาคารโครงสรางเหล็ก 2 ชั้น 

    จํานวน 1 หลัง
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05301-1 กอสรางอาคารศูนยเด็กออนกรุงเทพมหานคร 76,880,000     บาท

 - รื้อถอนส่ิงปลูกสรางเดิม

 - กอสรางอาคารโครงสรางเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง

   ประกอบดวย

   - งานสถาปตยกรรม

   - งานวิศวกรรมโครงสราง

   - งานวิศวกรรมระบบไฟฟา

   - งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล 

     ดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย

   - งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล

   - งานระบบปรบัอากาศ

   - งานภูมิทัศน

   - งานครุภัณฑ

  เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 78,880,000  - บาท

ป 2564         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565         ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566         ตั้งงบประมาณ 76,880,000  - บาท

0310042-65-31 27. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองชองนนทรี

     ชวงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร 7

     ถึงถนนจันทน

     วัตถุประสงค

     - เพ่ือสรางสนุทรียภาพความรมรื่นใหแกเมือง

       และใหประชาชนมีพ้ืนที่ในการพักผอน

     - เพ่ือสรางทัศนียภาพ ความสวยงาม 

       และสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

     ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2565-2566)
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     เปาหมายของโครงการ

     - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และพื้นที่โลงวาง

       สําหรับทาํกิจกรรมกลางแจง

     - เพ่ือใหน้ําในคลองชองนนทรีใสสะอาด

     งานที่จะทํา

     - ปรับปรุงงานทางเทา

     - กอสรางลานกิจกรรม

     - กอสรางสวนสาธารณะ

     - งานไฟฟาสองสวาง

05313-1 ปรับปรุงภูมิทัศนคลองชองนนทรี ชวงที่ 3 

จากซอยนราธิวาสราชนครินทร 7 ถึงถนนจันทน 296,000,000   บาท

ระยะทางรวมประมาณ 1,600 ม.

- งานภูมิทัศนคลอง ภูมิทัศนสวน

  พรอมงานโครงสราง

- งานปรับปรุงทางเทาและชองจราจร BRT 

- งานสถาปตยกรรมและงานจราจรสงเคราะห 

- งานไฟฟาสองสวาง และงานตอเนื่องที่เก่ียวของ

- งานระบบรักษาความปลอดภัยบรเิวณสวน 

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 370,000,000  - บาท

ป 2565  ตั้งงบประมาณ 74,000,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 296,000,000  - บาท
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3. งบเงินอุดหนุน บาท

รายการผูกพัน

0310039-63-02 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําดิบใตดิน พรอมอาคารประกอบ

งานระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน

พื้นที่เขตดุสิต

วัตถุประสงค

- เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานสวนระบบ

  ขนถายในการรวบรวมขยะและน้ําชะชยะ

  พื้นที่ 901 แลนด (นางเลิ้ง)

- เพ่ือกอสรางอาคารสวนบริการบํารุงรักษา

  ตนไมและพื้นที่สเีขียว ภายในพ้ืนที่

  901 แลนด (นางเลิ้ง)

ระยะเวลาดําเนินการ  5  ป  (2563-2567)

เปาหมายของโครงการ

- เพ่ือใหมีที่จอดรถอยางเพียงพอและเหมาะสม

- เพ่ือใหมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย

  ที่มีประสิทธิภาพควบคูกับการอนุรักษ

- เพ่ือใหมีพื้นที่บํารุงรกัษาตนไม

  ภายในพ้ืนที่ 901 แลนด (นางเลิ้ง) 

งานที่จะทํา

- กอสรางอาคารจอดรถ และถังเก็บน้ําดิบใตดิน

- กอสรางศูนยระบบขนถายมูลฝอย

- กอสรางถนน สะพาน ทางจักรยาน 

  ทางเดิน ทางว่ิง ลานจอดรถ

- กอสรางสวนบริการเพื่อบํารุงรักษาตนไม

  สิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่ 901 แลนด   (นางเลิ้ง) 

  ในการใชพื้นที่ 901 แลนด  (นางเลิ้ง)    

  น้ําดิบใตดิน บริเวณพื้นที่ 901 แลนด  (นางเลิ้ง) 

- เพ่ือกอสรางอาคารจอดรถ พรอมถังเก็บ

476,728,600                      
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06199-1 กอสรางถังเก็บน้ําดิบใตดิน พรอมอาคารประกอบ

งานระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน

พื้นที่เขตดุสิต 476,728,600   บาท

- กอสรางอาคารจอดรถ และถังเก็บ

  น้ําดิบใตดิน และอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 

  2 หลัง พรอมลานเพาะชํา พื้นที่รวม

  ประมาณ 22,500 ตร.ม.

- กอสรางถนน ทางเทา ระบบสุขาภิบาล 

  และงานปรับปรุงภูมิทศัน

- กอสรางสะพาน ทางจักรยาน ทางเดิน 

  ทางวิ่ง ลานจอดรถ

- กอสรางระบบระบายน้ําผิวดิน 

  ระบบไฟฟาแสงสวาง พรอมงานอื่นๆ 

  ที่เก่ียวของ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 1,963,416,900 - บาท

ป 2563  ตั้งงบประมาณ 253,830,525 - บาท

 - ใชจากงบประมาณรายจายพิเศษ

   จายจากเงินสะสมจายขาด 253,830,525

ป 2564-2565  ตั้งงบประมาณ 201,000,000 - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 476,728,600 - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 1,031,857,775 - บาท

4. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 คาจางที่ปรึกษาเพ่ือสํารวจ ออกแบบ ศึกษา 

รายละเอียดเบื้องตน ประเมินราคา ความเหมาะสม

และดําเนินการดานสาธารณูปโภค 41,590,000     บาท

41,590,000                       
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ผลผลิตบํารุงรักษาโครงขายถนน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน 

และสิ่งสาธารณประโยชน คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

คาซอมแซมสะพานขามคลอง และสะพานทอ ฯลฯ

1.1.3 วัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุกอสราง คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

คาบริการอินเตอรเน็ท คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

05101-23 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง 47,200          บาท

05101-24 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง 60,900          บาท

05101-25 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 53,600          บาท

05118-26 (4) โตะประชุมขนาด 150x600x75 ซม. 57,000          บาท

     พรอมเกาอี้ 16 ที่นั่ง 1 ชุด

05139-15 (5) รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ 4 คัน 200,000         บาท

05142-1 (6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 2 คัน 2,716,000      บาท

83,331,700                       

132,909,700                      

132,909,700                      

939,220,900                       

806,311,200                      

796,965,200                      

30,674,300                       

499,952,500                      

266,338,400                      

9,346,000                         
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05199-1 (7) รถปูยาง ขนาดความกวางแทนปูไมนอยกวา  

6 เมตร พรอมอุปกรณควบคุมระดับการปูอัตโนมัติ 2 คัน 27,000,000     บาท

05199-10 (8) รถไสผิวถนน ขนาดความกวางหัวไสไมนอยกวา 

50 เซนติเมตร 1 คัน 9,000,000      บาท

05199-3 16,000,000     บาท

05199-7 (10) รถตักกวาดอเนกประสงค พรอมอุปกรณ 1 คัน 4,500,000      บาท

05203-24 (11) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

ความเร็ว 30 แผนตอนาที 3 เครื่อง 360,000         บาท

05203-25 (12) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเร็ว 20 แผนตอนาที 2 เครื่อง 175,000         บาท

05208-4 (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 

แบบกระบะเททาย 7 คัน 14,882,000     บาท

05208-5 (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต 

4 คัน 5,620,000      บาท

05208-6 (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 3 คัน 2,550,000      บาท

05218-25 (16) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 

300x400 จุดตอตารางนิ้ว 1 เครื่อง 110,000         บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05313-46 (1) ปรับปรุงทางเทาถนนสาธุประดิษฐ 

     ชวงจากถนนจันทนถึงถนนพระรามที่ 3 

     พื้นที่เขตยานนาวา 18,508,000     บาท

      - รื้อคันหินเดิม และปรับระดับ พรอมขนยาย 

ยาวประมาณ 4,543 ม.

ยาวประมาณ 4,543 ม.

 '- รื้อทางเทาเดิม และปรับระดับ รื้อคอกตนไมเดิม

พรอมขนยาย เนื้อที่ประมาณ 12,418 ตร.ม.

(9) รถแทรกเตอรตีนเปด ขนาดไมนอยกวา 90 แรงมา 2 คัน

49,578,000                       

      - ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. (ชนิดหลอในที่)
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- ปรับปรุงทางเทากระเบื้องซีเมนต

ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. กระเบื้องแบบที่ 1 

- ปรับปรุงคอกตนไมปูเทิรฟสโตน

เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.

จํานวน 505 แหง

จํานวน 385 แหง

05399-1 (2) ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะบริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

     จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 

     พื้นที่เขตบางขุนเทียน 31,070,000     บาท

       ขนาด 170 วัตต (MIT) จํานวน 406 โคม

จํานวน 8 โคม พรอมเดินสายไฟฟาภายในเสาไฟ

จํานวน 27 ตน

ของเดิมที่ชํารุด และติดตั้งใหม ตามรูปแบบเดิม

จํานวน 7 ตน

- ปรับปรุงฝาปด SERVICE DOOR สําหรับเสาไฟฟาถนน

จํานวน 315 ฝา

- ปรับปรุงตูควบคุมไฟฟา 3 ขั้ว 60 แอมป 400 โวลท

จํานวน 8 ตู

- รื้อถอนทางเทาเพ่ือวางสายไฟพรอมปูกลับสภาพเดิม

เนื้อที่ประมาณ 1,088 ตร.ม.

  (แบบ มท.-13) เนื้อที่ประมาณ 11,286 ตร.ม.

- ปรับปรุงชองรบัน้ําแบบ B ตามแบบ มท.-07

- ปรับปรุงบอพักในทางเทา (ฝาบอพัก ค.ส.ล.)

       ของเดิมท่ีชํารุด และติดตั้งโคมไฟฟาถนน LED

- ปรับปรุงโคมไฟ SOFFIT HID ขนาด 250 วัตต

ของเดิมที่ชํารุด และติดตั้งใหม ตามรูปแบบเดิม

     - รื้อโคมไฟถนน สายไฟฟาภายในเสาไฟ

      - รื้อเสาไฟฟาถนนสงู 12 ม. พรอมก่ิงเดี่ยว

      - รื้อเสาไฟฟาถนนสงู 12 ม. พรอมก่ิงคู
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ผลผลิตสนับสนุนเครื่องจักรกลและการกอสราง บาท

งบดําเนินงาน บาท

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาวัสดุ บาท

คาวัสดุกอสราง คาวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

73,000,000                       

75,231,600                       

75,231,600                       

2,231,600                         

75,231,600                         
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการปรับปรุงทางเดินที่เช่ือมโยงสูริมแมน้ําเจาพระยาในยานตลาดนอย

ชวงจากซอยศาลเจาโรงเกือกถึงศาลเจาโจวซือกง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ บาท

รหัส  05313-41

บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

05313-41 ปรับปรุงทางเดินที่เชื่อมโยงสูริมแมน้ําเจาพระยา

ในยานตลาดนอย ชวงจากซอยศาลเจาโรงเกือก

5,017,000 บาท

- รื้อฝาบอพักเดิมและติดตั้งฝาบอพักใหม

ชนิดเหล็กหลอ ตามแบบและรายการ จํานวน 40 ฝา

- รื้อฝาบอพักเดิมและติดตั้งฝาบอพักใหม

ชนิดเหล็กหลอ มีลวดลายอัตลักษณ 

ตามแบบและรายการ จํานวน 5 ฝา

- เชื่อมทอ PVC เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว

จํานวน 45 บอ

- สรางพื้นทางเดินดวยกระเบ้ืองเซรามิค ชนิดแกรนิต สโตน

ตามแบบและรายการ เนื้อที่ประมาณ 1,046 ตร.ม.

- เสรมิขอบบอรางระบายน้ํา (พรอมขุดลอกดินโคลน วัชพืช)

  ตามแบบและรายการ ยาวประมาณ 93 ม.

- ติดตั้งฝารางระบายน้ําชนิดเหล็กหลอ ตามแบบและรายการ

ยาวประมาณ 93 ม.

5,017,000

งบลงทุน

ถึงศาลเจาโจวซือกง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ

5,017,000                         

5,017,000                         

5,017,000                         

  จํานวน 1 ทอนตอจุด ตามแบบและรายการ
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราชนัดดา   บาท

รหัส 0301034-66-01

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือฟนฟูพัฒนาคลองหลอดวัดราชนัดดา

      ใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของกรุงเทพมหานคร

      เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและพื้นที่อนุรกัษวัฒนธรรม

      สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว

    - สรางการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

      และภาคประชาชนใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่

      

    ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2566-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    - ปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองใหใสสะอาด 

      พรอมภูมิทศันรมิคลองใหรมรื่น สวยงาม

      ปลอดภัย เปนแหลงทองเท่ียว และเปน

      Landmark แหงใหมของกรุงเทพมหานคร

    งานที่จะทํา

    - ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

      และภูมิทัศนโดยรอบ

    - ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย

    - งานสถาปตยกรรม

บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05313-1 32,000,000 บาท

- งานรื้อถอนพรอมขนยาย 

- งานวางหินใสกลองแมทเทรส

   - ขุดลอกคลอง พรอมวางหินบรรจุกลองแมทเทรสดาดทองคลอง

   - กอสราง ปรับปรุงคันหินและทางเทา

ปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราชนัดดา

32,000,000

งบลงทุน

32,000,000                       

32,000,000                       

32,000,000                       
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- งานสถาปตยกรรม 

   - งานภูมิสถาปตยกรรม Hardscape และ Softscape 

     พรอมองคประกอบอื่นๆ 

   - งานสถาปตยกรรมและงานตอเนื่องที่เก่ียวของ

- งานกอสรางสะพานรถยนตขามคลอง

และสะพานคนเดินขามคลอง

- งานกอสรางปรบัปรุงระบบรวบรวมน้ําเสยีและระบายน้ํา

- งานระบบรดน้ําอัตโนมัติและระบบระบายน้ําใตดินและผวิดิน

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 160,000,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 32,000,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 128,000,000  - บาท
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราชบพิธ   บาท

รหัส 0301034-66-02

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือฟนฟูพัฒนาคลองหลอดวัดราชบพิธ

      ใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของกรุงเทพมหานคร

      เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและพื้นที่อนุรกัษวัฒนธรรม

      สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว

    - สรางการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

      และภาคประชาชนใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่

      

    ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2566-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    - ปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองใหใสสะอาด 

      พรอมภูมิทศันรมิคลองใหรมรื่น สวยงาม

      ปลอดภัย เปนแหลงทองเท่ียว และเปน

      Landmark แหงใหมของกรุงเทพมหานคร

    งานที่จะทํา

    - ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

      และภูมิทัศนโดยรอบ

    - ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย

    - งานสถาปตยกรรม

บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05313-1 ปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราชบพิธ 32,000,000 บาท

- งานรื้อถอนพรอมขนยาย 

- งานวางหินใสกลองแมทเทรส

   - ขุดลอกคลอง พรอมวางหินบรรจุกลองแมทเทรสดาดทองคลอง

   - กอสราง ปรับปรุงคันหินและทางเทา

งบลงทุน 32,000,000                       

32,000,000                       

32,000,000                       

32,000,000
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- งานสถาปตยกรรม 

   - งานภูมิสถาปตยกรรม Hardscape และ Softscape 

     พรอมองคประกอบอื่นๆ 

   - งานสถาปตยกรรมและงานตอเนื่องที่เก่ียวของ

- งานกอสรางสะพานรถยนตขามคลอง

และสะพานคนเดินขามคลอง

- งานกอสรางปรบัปรุงระบบรวบรวมน้ําเสยีและระบายน้ํา

- งานระบบรดน้ําอัตโนมัติและระบบระบายน้ําใตดินและผวิดิน

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 160,000,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 32,000,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 128,000,000  - บาท
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โครงการกอสรางศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัย

กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1   รหัส  0310042-63-41 บาท

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือจัดตั้งศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัย

      กรุงเทพมหานคร สําหรับฝกอบรมและพัฒนา

      บุคลากรในสายงานปองกันและบรรเทา

      สาธารณภัยไดตรงตามเปาหมายที่กําหนด

    - เพ่ือเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

      คนควาดานการปองกันและบรรเทา

      สาธารณภัย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง

      กับองคกรเครอืขาย สถาบันการศึกษาตางๆ

      ที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในประเทศ

      และตางประเทศ

      

    ระยะเวลาดําเนินการ  6  ป  (2563-2568)

    เปาหมายของโครงการ

    กอสรางศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัย

    กรุงเทพมหานคร 1 แหง เพ่ือรองรบั

    การพัฒนาบุคลากรสายงานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

    งานที่จะทํา

    - กอสรางอาคารปฏิบัติการและสงเสรมิ

      สมรรถภาพทางรางกาย, อาคารจอดรถ

      ดับเพลิง, อาคารคลังวัสดุ, อาคารบริการ/

      สาธารณูปโภค, อาคารบรรยายสรุป 

      ภาคสนาม 3 หลัง, สถานีแยกน้ํา

      กับสิ่งปฏิกูล, สถานีจายเช้ือเพลิง

      สําหรับฝก, อาคารหองเก็บขยะ 2 หอง, 

      อาคารหอเก็บน้ํา และสถานีฝก A-G

    - งานครุภัณฑ งานภูมิทัศน งานผังบรเิวณ 

      และสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ

38,800,000
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บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05301-1 กอสรางศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัย

กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 38,800,000 บาท

- กอสรางอาคาร (งานระบบไฟฟาและสื่อสาร

  ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ

  และระบายอากาศ) ประกอบดวย

  - อาคาร 2 อาคารปฏิบัติการและสงเสรมิ

    สมรรถภาพทางรางกาย

  - อาคาร 5 อาคารจอดรถดับเพลิง

  - อาคาร 6 และ 7 อาคารคลังวัสดุ, 

    อาคารบรกิาร/สาธารณูปโภค

  - อาคาร 8 อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม

  - อาคาร 12 สถานีแยกน้ํากับสิ่งปฏิกูล

  - อาคาร 13 - 15 สถานีจายเช้ือเพลิง

    สาํหรับฝก

  - อาคาร 17 อาคารหองเก็บขยะ

  - อาคาร 18 อาคารหอเก็บน้ํา

  - สถานีฝก A สถานีฝกดับเพลิงอาคารสงู

    (ไมรวมงาน Simulator)

  - สถานีฝก B สถานีฝกดับเพลิงไฟไหม

    ในอาคารพาณิชย (ไมรวมงาน Simulator)

  - สถานีฝก C สถานีฝกดับเพลิงไหมโรงงาน

    ขนาดเล็ก

  - สถานีฝก D สถานีฝกดับเพลิงไฟไหม

    บานพักอาศัย

  - สถานีฝก E และ F สถานีฝกปฏิบัติ

    การวิเคราะหสาเหตุเพลงิไหม, 

    หองปฏิบัติการทดสอบวัตถุกันไฟ

  - สถานีฝก G สถานีฝกดับเพลิงไหม

    ในพฤติกรรมตางๆ

งบลงทุน 38,800,000                       

38,800,000                       

38,800,000                       
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- งานครุภัณฑ

- งานภูมิทัศน งานผังบริเวณและสิ่งกอสราง

   ประกอบอื่นๆ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 685,300,000  - บาท

ป 2563-2564  ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2565  ตั้งงบประมาณ 51,530,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 38,800,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 273,600,000  - บาท

ป 2568  ผูกพันงบประมาณ 320,370,000  - บาท
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โครงการกอสรางถนนตอเช่ือมศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น

(ถนนหมายเลข 10)   รหัส  0310042-64-02 บาท

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือเชื่อมโครงขายถนนดานตะวันตก

      ของศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

      80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

      และโรงพยาบาลจุฬาภรณสวนขยาย

    - เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

      ที่มารับบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ

      สวนขยาย และศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

    ระยะเวลาดําเนินการ  3  ป  (2564-2566)

    เปาหมายของโครงการ

    เพ่ือรองรับการจราจรในการพัฒนา

    พ้ืนที่สวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

    80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

    และโรงพยาบาลจุฬาภรณสวนขยาย

    งานที่จะทํา

    - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

      ขนาด 2 ชองจราจร ระยะทางประมาณ 

      1,300 ม.

    - กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลอง 2 แหง

    - กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา

      แสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห 

     และงานอื่นที่เก่ียวของ

224,575,500                       
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บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05312-1 กอสรางถนนตอเชื่อมศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น

(ถนนหมายเลข 10) 224,575,500 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  ขนาด 2 ชองจราจร ระยะทางประมาณ 

  1,300 ม.

- กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลอง 2 แหง

- กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา

  แสงสวาง ระบบจราจรสงเคราะห 

  และงานอื่นที่เกี่ยวของ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 257,575,500  - บาท

ป 2564  ตั้งงบประมาณ 32,000,000  - บาท

ป 2565  ตั้งงบประมาณ 1,000,000  - บาท

ป 2566  ผูกพันงบประมาณ 224,575,500  - บาท

งบลงทุน

224,575,500                      

224,575,500                      

224,575,500                      
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โครงการกอสรางถนนภายในศูนยราชการ กรุงเทพมหานคร (บางนา) บาท

รหัส  0310042-66-23

    วัตถุประสงค

    เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

    ที่มาใชบริการหนวยงานตาง ๆ

    ภายในศูนยราชการ กรุงเทพมหานคร (บางนา)

    ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2566-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    กอสรางถนนภายในศูนยราชการ

    กรุงเทพมหานคร (บางนา)

    งานที่จะทํา

    - กอสรางถนนคอนกรีต ระยะทาง

      ประมาณ 1,000 ม.

    - กอสรางสะพานขามคลอง 

      ยาวประมาณ 100 ม.

    - กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา

      แสงสวาง ปายและเครื่องหมายจราจร

บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05312-1 กอสรางถนนภายในศูนยราชการ

กรุงเทพมหานคร (บางนา) 24,000,000 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีต ขนาด 2 ชองจราจร

  ระยะทางประมาณ 1,000 ม.

- กอสรางสะพานขามคลอง ขนาด 2 ชองจราจร

  ยาวประมาณ 100 ม.

- กอสรางระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟา

  แสงสวาง ปาย เครื่องหมายจราจรและอื่นๆ

24,000,000                         

งบลงทุน 24,000,000                       

24,000,000                       

24,000,000                       
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เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 120,000,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 24,000,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 96,000,000  - บาท
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1 บาท

รหัส  0310042-66-38

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือใหผูพิการ ผูสงูอายุ และผูดอยโอกาส

      สามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ

      ไดอยางสะดวก

   - เพ่ืออํานวยความสะดวกในลกัษณะอารยะสถาปตย

     ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

    ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2566-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    ปรบัปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 1

    ถึงถนนบวรนิเวศน เพื่อให

    - กรุงเทพมหานครมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

      สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

   - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

    งานที่จะทํา

    ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

    งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1

บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05313-1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร

ตอนที่ 1 5,920,000 บาท

- ปูลาดผวิแอสฟลตคอนกรีต หนา 0.05 ม.

  พรอม Track coat และบดอัด

งบลงทุน 5,920,000                         

5,920,000                         

5,920,000                         

5,920,000                          

    ระยะทางรวมประมาณ 2,056 ม. 

    พ้ืนที่ถนนพระอาทิตย ถนนเจาฟา ถนนจักรพงษ 

    และถนนพระสุเมรชุวงจากถนนพระอาทิตย
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- งานปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

  พรอมอุปกรณ และตู MDB

- งานจราจรสงเคราะห

- งานจัดการจราจรระหวางการกอสราง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 29,600,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 5,920,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 23,680,000  - บาท
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 2 บาท

รหัส  0310042-66-39

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือใหผูพิการ ผูสงูอายุ และผูดอยโอกาส

      สามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ

      ไดอยางสะดวก

   - เพ่ืออํานวยความสะดวกในลกัษณะอารยะสถาปตย

     ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

    ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2566-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    ปรบัปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 2

    - กรุงเทพมหานครมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

      สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

   - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

    งานที่จะทํา

    ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

    งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 2

บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05313-1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร

ตอนที่ 2 15,500,000 บาท

- ปูลาดผวิแอสฟลตคอนกรีต หนา 0.05 ม.

  พรอม Track coat และบดอัด

15,500,000                       

15,500,000                       

งบลงทุน 15,500,000                       

    ระยะทางรวมประมาณ 5,011 ม. 

    พ้ืนที่ถนนมหาราช ถนนพระจันทร ถนนหนาพระธาตุ

    ถนนสนามไชย ถนนราชดําเนินใน ถนนทายวัง

    ถนนเชตุพน และซอยเศรษฐการ เพื่อให

15,500,000                         
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- งานปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

  พรอมอุปกรณ และตู MDB

- งานจราจรสงเคราะห

- งานจัดการจราจรระหวางการกอสราง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 77,500,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 15,500,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 62,000,000  - บาท
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3 บาท

รหัส  0310042-66-40

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือใหผูพิการ ผูสงูอายุ และผูดอยโอกาส

      สามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ

      ไดอยางสะดวก

   - เพ่ืออํานวยความสะดวกในลกัษณะอารยะสถาปตย

     ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

    ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2566-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    ปรบัปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 3

    ถนนบวรนิเวศนถึงถนนราชดําเนินกลาง ถนนบวรนิเวศน

    ถึงถนนราชดําเนินกลาง ถนนดินสอชวงจากถนนพระสุเมรุ

    ถึงถนนราชดําเนินกลาง และทางเดินเลียบคลองโองอาง 

    - กรุงเทพมหานครมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

      สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

   - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

    งานที่จะทํา

    ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

    งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3

15,350,000                         

    ระยะทางรวมประมาณ 2,834 ม. 

    พ้ืนที่ถนนราชดําเนินกลาง ถนนพระสุเมรุชวงจาก

    ถนนสบิสามหาง ถนนตะนาวชวงจากถนนสิบสามหาง

    เพ่ือให
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บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05313-1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร

ตอนที่ 3 15,350,000 บาท

- ปูลาดผวิแอสฟลตคอนกรีต หนา 0.05 ม.

  พรอม Track coat และบดอัด

- งานปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

  พรอมอุปกรณ และตู MDB

- งานจราจรสงเคราะห

- งานจัดการจราจรระหวางการกอสราง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 76,800,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 15,350,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 61,450,000  - บาท

15,350,000                       

15,350,000                       

งบลงทุน 15,350,000                       
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 4 บาท

รหัส  0310042-66-41

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือใหผูพิการ ผูสงูอายุ และผูดอยโอกาส

      สามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ

      ไดอยางสะดวก

   - เพ่ืออํานวยความสะดวกในลกัษณะอารยะสถาปตย

     ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

    ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2566-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    ปรบัปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 4

    ถนนแพรงนารา แพรงภูธร แพรงสรรพศาสตร

    ถนนจักรเพชรชวงจากคลองรอบกรุงถึงถนนตรีเพชร

    - กรุงเทพมหานครมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

      สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

   - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

    งานที่จะทํา

    ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

    งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 4

8,900,000                          

    พ้ืนที่ถนนตะนาวชวงจากถนนราชดําเนินกลาง

    ถึงถนนราชบพิธ ถนนเฟองนคร ถนนบานหมอ

    ถนนหลักเมือง ถนนสราญรมย ถนนราชบพิธ

    ถนนเจริญกรุงชวงจากถนนสนามไชยถึงถนนตีทอง

    เพ่ือให

    ระยะทางรวมประมาณ 3,971 ม. 



100

บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05313-1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร

ตอนที่ 4 8,900,000 บาท

- ปูลาดผวิแอสฟลตคอนกรีต หนา 0.05 ม.

  พรอม Track coat และบดอัด

- งานปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

  พรอมอุปกรณ และตู MDB

- งานจราจรสงเคราะห

- งานจัดการจราจรระหวางการกอสราง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 44,600,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 8,900,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 35,700,000  - บาท

8,900,000                         

8,900,000                         

งบลงทุน 8,900,000                         
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 5 บาท

รหัส  0310042-66-42

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือใหผูพิการ ผูสงูอายุ และผูดอยโอกาส

      สามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ

      ไดอยางสะดวก

   - เพ่ืออํานวยความสะดวกในลกัษณะอารยะสถาปตย

     ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

    ระยะเวลาดําเนินการ  2  ป  (2566-2567)

    เปาหมายของโครงการ

    ปรบัปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนที่ 5

    - กรุงเทพมหานครมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

      สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

   - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

    งานที่จะทํา

    ปูลาดผิวแอสฟลตคอนกรีต ปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

    งานจราจรสงเคราะห บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ตอนท่ี 5

    พ้ืนที่ถนนมหาไชย ถนนสําราญราษฎร ถนนจักรเพชร

    ชวงจากถนนมหาไชยถึงถนนตรีเพชร ถนนดินสอ

    ชวงจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนตีทอง ถนนตีทอง 

    ถนนตรีเพชร ถนนเจริญกรุงชวงจากถนนตีทอง

    ถึงคลองโองอาง และถนนบํารุงเมือง เพื่อให

13,290,000                         

    ระยะทางรวมประมาณ 4,980 ม. 
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บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05313-1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร

ตอนที่ 5 13,290,000 บาท

- ปูลาดผวิแอสฟลตคอนกรีต หนา 0.05 ม.

  พรอม Track coat และบดอัด

- งานปรับปรุงเสาไฟฟาแสงสวาง

  พรอมอุปกรณ และตู MDB

- งานจราจรสงเคราะห

- งานจัดการจราจรระหวางการกอสราง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 66,500,000  - บาท

ป 2566  ตั้งงบประมาณ 13,290,000  - บาท

ป 2567  ผูกพันงบประมาณ 53,210,000  - บาท

งบลงทุน 13,290,000                       

13,290,000                       

13,290,000                       
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

07101-1 (1)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 เพื่อทดรองจาย 

       เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

       งวดเดือนกรกฎาคม 2564 49,400,000     บาท

07101-1 (2)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเปนคาใชจาย

       ในการจัดทําโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1

       (ศูนยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน) 2,300,000      บาท

07101-1

       เปนคางานตามที่ไดรับการแจงหนี้ โครงการกอสราง

       อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 51 สําหรับเปน

       คางาน (ครั้งท่ี 7) และ (ครั้งท่ี 8) หลังหัก

       เงินประกันผลงาน 10% 36,639,200     บาท

07101-1 (4)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการปรับปรงุ

       ถนนทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก ชวงจาก

       ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 30 

       (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) 14,076,200     บาท

07101-2

       เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

       และเงินอ่ืนท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกันสําหรับ

       งวดเดือนสงิหาคม 2564 49,394,900     บาท

07101-2 (6)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเปนคาใชจาย

       ในการจัดทําโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 

       (ศูนยกีฬาบางกอกอารีนา) 8,850,000      บาท

07101-2 (7)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการกอสรางปรับปรุง

      ถนนแสมดํา ชวงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย 

      สําหรับเปนคางานครั้งที่ 2 (หลังหักเงินคาจางลวงหนา 10% 

       และเงินประกันผลงาน10%) 10,516,000     บาท

07101-10 (8)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการกอสราง

       อาคารจอดรถยนต 10 ชั้น โรงพยาบาลสริินธร 

       สําหรับเปนคางานงวดที่ 2 15,746,400     บาท

540,773,800                       

(3)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

       พื้นที่เขตทวีวัฒนา สําหรับเปนคางานงวดที่ 3 

(5)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

       และเงินอ่ืนท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกันสําหรับ
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07101-11 (9)   ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการกอสราง

       สะพานขามแยก ณ ระนอง  สําหรับเบิกจายเปน

       คางานครั้งท่ี 20 (หลังหักเงินประกันผลงาน10%) 22,625,700     บาท

07101-3 (10) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการกอสราง

      ถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสติ

      กับถนนพหลโยธิน สําหรบัเปนคางานครั้งท่ี 2 

      และครั้งที่ 3 (หลังหักเงินคาจางลวงหนา10% 

      และเงินประกันผลงาน 10%) 40,264,600     บาท

07101-4 (11) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการตอเชื่อม

       ถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 

      สําหรับเปนคางานครั้งที่ 20 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) 22,046,600     บาท

07101-5 (12) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการกอสรางสะพาน

       ขามแยก ณ ระนอง สําหรับเบิกจายเปนคางานครั้งท่ี 19

       (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) 37,724,200     บาท

07101-6 (13) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการกอสรางปรับปรุง

       ถนนเทิดราชัน Sta. 2+935 ถึงเชิดวุฒากาศ สําหรับเปน

       คางานครั้งท่ี 2 (หลังหักเงินคาจางลวงหนา 10%

       และเงินประกันผลงาน 10%) 3,851,800      บาท

07101-7 (14) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการตอเชื่อม

       ถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 

       สําหรับเปนคาจางลวงหนารอยละ10 ของราคาคาจาง 100,000,000   บาท

07101-8 (15) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการกอสรางอุโมงค

       ทางเดินลอดถนนหนาพระลาน สําหรับเปนคางาน

       ครั้งที่ 3 (งวดที่ 5-6) หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) 76,967,900     บาท

07101-9 (16) ชดใชเงนิยืมเงินสะสมป 2564 โครงการกอสรางทางลอด

      รัชดา - ราชพฤกษ สําหรบัเปนคางานคร้ังที่ 19 

      (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) 50,370,300     บาท


