
ส ำนักกำรจรำจรและขนส่งมีพันธกิจ (Mission) ในกำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชน

และกำรบริหำรจัดกำรจรำจรด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือควำมสะดวกปลอดภัย 

และคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน

ส ำนักกำรจรำจรและขนส่งมีภำรกิจหน้ำท่ีในกำรให้บริกำรในกำรศึกษำ ส ำรวจข้อมูล 

วิเครำะห์ วำงแผน ออกแบบระบบกำรจรำจรและขนส่ง กำรก ำหนดมำตรกำรและด ำเนินกำร

ด้ำนกำรจรำจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรควบคุมและจัดกำรจรำจรกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยถนน ระบบขนส่งมวลชน

ท้ังน้ีโดยประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธ์ิ : ประชำชนในกรุงเทพมหำนครเดินทำงอย่ำงปลอดภัย มีระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหำนครท่ีทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว

 - สภำพแวดล้อมท่ีเป็นจุดเส่ียงต่อกำรก่ออำชญำกรรมในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหำนครลดลง 80 ร้อยละ

 - ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีใช้บริกำรระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหำนคร (ล้อ รำง เรือ) 80 ร้อยละ

 - ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนเก่ียวกับส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนกำรจรำจร อำทิ ป้ำยจรำจร สัญญำณไฟจรำจร อุปกรณ์

ควำมปลอดภัยจรำจร และเคร่ืองหมำยจรำจร 80 ร้อยละ



อ ำนวยกำร
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (1)
 รองผู้อ ำนวยกำร (2)

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนวิศวกรรมจรำจร ส ำนักงำนระบบขนส่ง
 เลขำนุกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน (1)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน (1)

- ข้ำรำชกำร (26) - ข้ำรำชกำร (66) - ข้ำรำชกำร (43)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (6) - ลูกจ้ำงประจ ำ (51) - ลูกจ้ำงประจ ำ (12)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (14) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (2)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

 ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)  ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)
- ข้ำรำชกำร (31) - ข้ำรำชกำร (28)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (7) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (1)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง

กองระบบเทคโนโลยีจรำจร กองนโยบำยและแผนงำน



1

ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอก รวม

งบประมาณ

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 3,126,273,600     -                   3,126,273,600    

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                    -                   -                   

งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี -                    -                   -                   

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 85,460,400         -                   85,460,400        

    3,211,734,000                    -       3,211,734,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 3,069,766,600    -                  3,069,766,600    

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 56,507,000        -                  56,507,000        

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 51,507,000  

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 5,000,000         (บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 169,880,120      169,880,120      

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 95,249,840        95,249,840        

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 95,249,840         95,249,840         

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร 74,630,280        74,630,280        
ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 74,630,280         74,630,280         

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง 2,956,393,480    2,956,393,480    

แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ 2,956,393,480    2,956,393,480    
ผลผลิตโครงข่ายการจราจร 1,647,800,880     1,647,800,880     

ผลผลิตจัดการศาลาท่ีพักผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ 

ท่าเทียบเรือสาธารณะและบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้สิทธิ 40,183,700         40,183,700         

ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,211,901,900     1,211,901,900     

โครงการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 10,000,000         10,000,000         

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก 600,000             600,000             

โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะท่ี 2 15,607,000         15,607,000         

โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) 25,300,000         25,300,000         

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 5,000,000           5,000,000           

3,126,273,600    -                  3,126,273,600    รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ของส านักการจราจรและขนส่งโดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
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ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

 

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 85,460,400         -                   85,460,400        

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 85,460,400        -                  85,460,400        

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย  
(บาท)

ประเภท

งบรายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า

ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 92,183,300    1,584,040   1,482,500           95,249,840        

งบด าเนินงาน 1,498,244,670     22,310,700    1,520,555,370    

งบลงทุน 111,798,310       111,798,310      

งบเงินอุดหนุน 217,191,080       217,191,080      

งบรายจ่ายอ่ืน 1,266,939,400    1,266,939,400    

รวมงบ

ประมาณ    92,183,300   1,584,040     1,499,727,170    22,310,700       111,798,310       217,191,080    1,266,939,400 3,211,734,000    

รายการ

รายการ

รายการ

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน  

และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บาท 97,213,000      95,249,840      -               -               -                  

เงินงบประมาณ บาท 97,213,000        95,249,840       -               -               -                  

เงินนอกงบประมาณ บาท -                   -               -               -                  

ส านักการจราจรและขนส่ง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถ

สนับสนุนการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการก าหนดนโยบายและมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล การจัดให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ใน

งบประมาณ

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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. แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก - รหัส 0103009

ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอ านวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารท่ัวไปภายในหน่วยงาน

และส่วนราชการ” 

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ
.
.

. หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ านวนการส่ังการของผู้บริหารส านัก เร่ือง               23,270                22,890           24,035           25,236              26,498

. จ านวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร คร้ัง                 1,626                 1,110             1,165             1,224                1,285

. จ านวนหนังสือเข้า-ออก เร่ือง               63,860                26,299           27,614           28,995              30,445

. จ านวนการรับและติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ เร่ือง                 9,220                 3,037             3,189             3,348                3,516

. จ านวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฎีกา                 9,220                 3,700             4,000             4,000                4,000

. จ านวนใบเสร็จ/ใบน าส่งเงิน ฉบับ                 1,714                 1,774             1,830             1,894                1,894

. จ านวนการจัดซ้ือจัดจ้างจัดหา รายการ                   351                    368               383                401                  401

จ านวนการร่างระเบียบข้อบังคับ ตรวจร่าง เร่ือง                   295                    305               315                325                  325

สัญญา ท าสัญญา สอบสวนวินัย ให้ค าปรึกษา

จ านวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ คณะ                       7                       7                  7                   7                     8

คณะกรรมการสภา

จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการ คร้ัง                     37 38                    38                38                38                   

และอนุกรรมการ

. จ านวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความดูแล ตร.ม.                 1,500 1,500                1,500            1,500            1,500               

. จ านวนยานพาหนะท่ีอยู่ในความดูแล คัน                     28 22                    22                22                22                   

. รวมท้ังส้ิน บาท 74,398,204       74,630,280        -               -               -                  

. เงินงบประมาณ บาท 74,398,204                 74,630,280 -               -               -                  

. เงินนอกงบประมาณ บาท -                   -               -               -                  

.

กิจกรรมหลัก : อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผนงาน นิติการ

หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอ านวยการและบริหารงานท่ัวไปในระดับส านัก”

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การบริหารงาน การด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การด าเนินงานภายในของส านัก ส านักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราขการโดยรวมได้รับการสนับสนุน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง

แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ

ประหยัด ลดปัญหาการจราจร แก่ผู้ใช้ถนนและผู้สัญจรทางเท้า โดยจัดให้มีระบบควบคุมการจราจร การวางระบบโครงข่ายการจราจร 

ระบบขนส่งมวลชนท่ีสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด การบ ารุงรักษาโครงข่าย ถนน บาทวิถี โครงข่ายทางจักรยาน การบ ารุงรักษา

เคร่ืองหมายและอุปกรณ์การจราจร ท่าเรือรับส่ง ท่ีจอดรถโดยสารสาธารณะ ศาลาพักผู้โดยสาร และมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร”

ผลผลิตโครงข่ายการจราจร  - รหัส 0404001	

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้สัญญาณไฟจราจร เคร่ืองหมายจราจรและอุปกรณ์การจราจรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การจราจร

มีความคล่องตัวและปลอดภัย โดยจัดให้มีการส ารวจ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ต ารวจจราจรสามารถอ านวยการ

จราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการจราจรท่ีเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีระบบติดตามสภาพการจราจรและบันทึก

ข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมท้ังมีการก าหนดทิศทางการจราจร 

ช่องทางการจราจร ทางเล้ียวกลับรถและจังหวะสัญญาณไฟให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ”

กิจกรรมหลัก: ติดต้ังและบ ารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด , ติดตามสภาพการจราจรผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด,

เผยแพร่ข้อมูลการจราจรผ่านเวปไซด์, เสนอขอออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร, ก าหนดทิศทางการจราจร ช่องทางการจราจร 

ทางเล้ียวกลับรถ และจังหวะสัญญาณไฟ, ก าหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน ทางข้าม จุดติดต้ังสัญญาณไฟจราจรและ

อุปกรณ์ความปลอดภัย, พิจารณาเปิดทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่, ศึกษาพิจารณาผลกระทบด้านการจราจรและส่ิงแวดล้อม

ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่, พิจารณาความเหมาะสมของระบบโครงข่ายถนน,บ ารุงรักษาป้ายเคร่ืองหมาย

จราจรบนทางเท้า, บ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางและขอบทาง (สีและเส้น) ระบบความปลอดภัยคนเดินเท้า บ ารุงรักษา

ช่องทางส าหรับรถจักรยาน จุดจอดรถจักรยาน, ซ่อมป้ายช่ือถนนและป้ายบอกสถานท่ี, ร้ือถอนป้ายท่ีน ามาติดต้ังโดยไม่ได้รับอนุญาต, 

ล้างท าความสะอาดป้ายและสัญญาณไฟจราจร และบริหารจัดการท่ีจอดยานยนต์สาธารณะ

.

.

. หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้อง               17,076                72,100           21,200           20,650              20,650

ด้านความปลอดภัยท่ีได้รับการติดต้ังต่อปี

ร้อยละความส าเร็จของการแก้ไขกล้อง ร้อยละ 100 100 100 100 100

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความ

ปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ ภายใน 

๒๔ ช่ัวโมง เม่ือได้รับแจ้งหรือตรวจพบ 

ร้อยละของจุดเส่ียงภัยท่ีได้รับการ ร้อยละ 100 100 100 100 100

ปรับปรุงตามแผน 

ร้อยละความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 100 100 100 100 100

เพ่ือสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร

จ านวนการกระท าผิดกฎจราจรลดลง ร้อยละ 4 4 4 4 4

จากปีท่ีผ่านมา

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การสัญจร การจราจร และการขนถ่ายสินค้าภายในกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

 

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
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หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ านวนเส้นทางจักรยานท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี ก.ม. 15                     15                 15                 20                    20

ร้อยละความส าเร็จในการจัดส่ิงอ านวย ร้อยละ                   100                    100               100                100                  100

ความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการใช้จักรยาน

ร้อยละของผู้ใช้จักรยานในการสัญจร ร้อยละ   5                      5                      5                 6                  6                    

เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

พ้ืนท่ี (ทางแยก) ท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ ร้อยละ                   100                    100               100                100                  100

ในการจัดระบบจราจรควบคุมสัญญาณไฟ

ร้อยละความส าเร็จของการแก้ไขกล้อง ร้อยละ                   100                    100               100                100                  100

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจรให้

สามารถใช้การได้ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง เม่ือ

ได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ

ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกท่ี ร้อยละ                   100                    100               100                100                  100

มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับ

การติดต้ังดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียง

. ประกอบทางข้ามส าหรับคนพิการ

ระบบสัญญาณไฟจราจรได้รับการบ ารุงรักษา ร้อยละ                   100                    100               100                100                  100

. รวมท้ังส้ิน บาท    1,366,342,309     1,647,800,880                -                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท     1,366,342,309      1,647,800,880                 -                     -   

. เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                  -                   -                     -   

.

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบรถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะได้อย่างท่ัวถึง มีความสะดวกในการใช้บริการ 
โดยจัดให้มีป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ ศาลาท่ีพักผู้โดยสาร ท่าเทียบเรือสาธารณะ และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้สิทธิโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริการท่ีมีความสะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัย จัดให้มีอาคารและสถานท่ีจอดรถสาธารณะ
ท่ีปลอดภัย โดยหารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้กับกรุงเทพมหานคร "

กิจกรรมหลัก : บ ารุงรักษาป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะและศาลาท่ีพักผู้โดยสาร, บ ารุงรักษาท่าเทียบเรือสาธารณะ

หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ านวนท่าเรือโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ ท่า 3 3 3 3 4
ได้รับการปรับปรุง โดยเฉล่ียต่อปี
ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ าเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบ ร้อยละ 2 2 2 2 2
กับปีท่ีผ่านมา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีพักผู้โดยสาร ร้อยละ 80 80 80 80 80

และท่าเทียบเรือสาธารณะในระดับดี-ดีมาก

รวมท้ังส้ิน บาท        25,790,200         40,183,700                -                   -                     -   

เงินงบประมาณ บาท         25,790,200          40,183,700                -                   -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                  -                   -                     -   

ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ   - รหัส 0404003

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการสัญจรภายในกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีระบบขนส่งทางราง ระบบรถโดยสาร BRT

การเดินทางของประชาชน อาคารจอดแล้วจร และอ่ืนๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง ระบบขนส่งมวลชน
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร”

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ ก ากับดูแลระบบขนส่งมวลชนท่ีอยู่ในก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาระบบขนส่งทางราง
ระบบขนส่งทางน้ า ระบบรถโดยสาร (เช่น รถ BRT รถ Shuttle Bus ฯลฯ) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การพัฒนาการเช่ือมต่อ
การเดินทางบริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ อาคารจอดแล้วจร และการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน

หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีใช้บริการระบบ ร้อยละ   5   5   5   5   5 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(รถไฟฟ้า BTS) เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบขนส่ง ร้อยละ 80 80 80 80 80
มวลชนกรุงเทพมหานคร ในระดับดี-ดีมาก
รวมท้ังส้ิน บาท    2,293,008,187     1,211,901,900                -                   -                     -   

เงินงบประมาณ บาท     2,293,008,187      1,211,901,900                 -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                  -                   -                     -   

ผลผลิตจัดการศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ท่าเทียบเรือสาธารณะ และบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้สิทธิ    - รหัส 0404002

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

รถ Shuttle bus และระบบเรือโดยสารสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสะดวก ปลอดภัยและประหยัด พัฒนาการเช่ือมต่อ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร รหัส 07199-13

ในการปฏิบัติตนเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางถนนผ่านส่ือรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ"

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566   
งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75

รวมท้ังส้ิน บาท                    -           10,000,000                -                   -                     -   

เงินงบประมาณ บาท                    -            10,000,000                -                   -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                  -                   -                     -   

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก รหัส  07199-2

ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร "

                    
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566 

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

บุคลากรครูท่ีเข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80
ความรู้เก่ียวกับกฎจราจร วินัยจราจร และ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
นักเรียนช้ันป.5 ท่ีเข้าเรียน e-Learning ร้อยละ 70
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้เก่ียวกับ
กฎจราจรวินัยจราจร และความปลอดภัย
ในการใช้รถ ใช้ถนน
รวมท้ังส้ิน บาท                    -               600,000                -                   -                     -   
เงินงบประมาณ บาท                    -                600,000                 -                   -                     -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                  -                   -                     -   

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

600,000                     

กิจกรรมหลัก: ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลความปลอดภัยทางถนน , จัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ , จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม

10,000,000                 

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์:  "เพ่ือเป็นการกระตุ้น ปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัย และส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก การเฝ้าระวังถึง

ประเด็นยุทธ์ท่ี  1   มิติท่ี  1.2  เป้าประสงค์ท่ี  1.2.2 ลดอุบัติเหตุทางถนน หน้า 27 

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมและจัดท าคู่มือการให้ความรู้ความปลอดภัยด้านการจราจร , จัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นยุทธ์ท่ี  1   มิติท่ี  1.2  เป้าประสงค์ท่ี  1.2.2 ลดอุบัติเหตุทางถนน หน้า 27 

วัตถุประสงค์:  "เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการอ านวยความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชน
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โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะท่ี 2 รหัส  0309037-66-20

ความต้องการของประชาชนได้

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (2566 - 2570)
งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละความส าเร็จของโครงการพัฒนา ร้อยละ                     11                 34                 51                    80

ระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

ระยะท่ี 2

รวมท้ังส้ิน บาท                    -           15,607,000    32,748,420     32,748,420       32,748,420

เงินงบประมาณ บาท                    -            15,607,000     32,748,420      32,748,420        32,748,420

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                  -                   -                     -   

โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) รหัส  0309047-66-07

รวมท้ังก าหนดแนวทางการยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายโลกด้านความปลอดภัย"

ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน, คัดเลือกถนนน าร่องเพ่ือจัดท าแผนยกระดับถนน 3 ดาว 

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2566 - 2567)
งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

มีการส ารวจข้อมูลกายภาพถนน สายทาง 50

และการจราจรเพ่ือประเมินระดับ

ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก :  บริหารจัดการเดินเรือ , ประชาสัมพันธ์ , ส ารวจและปรับปรุงเส้นทางเดินเรือ,

140,614,000                  

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์:  "เพ่ือพัฒนาระบบการเดินเรือด้วยพลังงานสะอาด (พลังงานไฟฟ้า) ในการเดินทางเช่ือมต่อกับโครงข่ายระบบคมนาคมอ่ืน ๆ
และส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางน้ าในคลองผดุงกรุงเกษมและคลองต่อเน่ือง รวมท้ังเพ่ือให้ประชาชนหันมาใช้การเดินทางด้วยเรือ "
ประเด็นยุทธ์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี  4.4  เป้าประสงค์ท่ี  4.4.1  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเดินทางให้สามารถรองรับ

30,000,000                    

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์:  "เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินความปลอดภัย ออกแบบปรับปรุงความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของถนนภายในกรุงเทพมหานครด้วยมิติของการจราจรและสถิติอุบัติเหตุ

ประเด็นยุทธ์ท่ี  1   มิติท่ี  1.2  เป้าประสงค์ท่ี  1.2.2 ลดอุบัติเหตุทางถนน หน้า 27 

กิจกรรมหลัก :  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ,จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการประเมิน
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หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

โครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร เส้นทาง                 50
มีการประเมินระดับความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล

มีแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย กม.                 50
3 ดาว ส าหรับผู้ใช้ทางทุกกลุ่มบนถนน
กรณีศึกษา

รวมท้ังส้ิน บาท                    -           25,300,000      4,700,000                 -                     -   

เงินงบประมาณ บาท                    -            25,300,000       4,700,000                   -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                  -                   -                     -   

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร รหัส  05399-7

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2566 

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งในระบบ สถานี/จุด 16/22
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
รวมท้ังส้ิน บาท                    -            5,000,000                -                   -                     -   

เงินงบประมาณ บาท                    -              5,000,000                -                   -                     -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                  -                   -                     -   

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชน โดยปาดพ้ืนทางเท้าจากแนวริมถนนเข้ามาด้านในทางเดิน

5,000,000                     

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์:  "เพ่ือให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า  โดยจัดให้มีจุดจอดรถ
รับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ"
แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เป้าหมายท่ี 2 การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 169,880,120      บาท

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 95,249,840        บาท

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 95,249,840        บาท

1. งบบุคลากร 95,249,840        บาท
1.1 เงินเดือน  76,817,800        บาท

01101-1 เงินเดือน 67,911,400 บาท

01102-1 เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 3,973,200 บาท

01106-1 เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 2,238,800 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 2,462,800 บาท

01108-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 137,900 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 21,700 บาท

01105-1  เงินค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ

 สายงานนิติการต าแหน่งนิติกร 72,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจ า	 15,365,500        บาท

01201-1 ค่าจ้างประจ า 14,399,400         บาท

01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 727,900             บาท

01205-1 179,000             บาท

01206-1 59,200               บาท
1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว	 1,584,040         บาท

02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 1,240,840           บาท

02102-1 79,200               บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 264,000             บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 1,482,500         บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 79,200               บาท

03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 11,400               บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 95,900               บาท

03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา

รถประจ าต าแหน่ง 1,296,000           บาท

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจ า

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร 74,630,280        บาท

ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 74,630,280        บาท

1. งบด าเนินงาน 43,310,070        บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 36,836,070        บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน 1,691,500         บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมิน

ผลงานทางวิชาการ และค่าเบ้ียประชุม ฯลฯ

1.1.2 ค่าใช้สอย 32,246,170        บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  

ค่าบ ารุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย

การสัญจรทางน้ าบริเวณตลาดน้ าตล่ิงชัน

และชุมชนวัดคูหาสวรรค์ และค่าธรรมเนียมหนังสือ

ค้ าประกันกรุงเทพมหานคร ฯลฯ
1.1.3 ค่าวัสดุ 2,898,400         บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ

น้ ามันหล่อล่ืน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 6,474,000         บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์

และค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน 1,028,210         บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,028,210         บาท

   ค่าครุภัณฑ์ 1,028,210         บาท

05105-2

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

    ตามกฎหมาย 2 เคร่ือง 51,020               บาท

05198-2 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

    ตามกฎหมาย 10 เคร่ือง 255,100             บาท

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
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05101-1 (3) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เคร่ือง 41,500               บาท

05101-2

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ

30,900               บาท

05203-2 (5) เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 120,000             บาท

05105-1 (6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เคร่ือง 91,530               บาท

05105-2 (7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผลพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

(OS) แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

ตามกฏหมาย 6 เคร่ือง 183,060             บาท

05105-3 (8) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 10 เคร่ือง 255,100             บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน 30,292,000        บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร 1,062,000           บาท

07199-15 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางอย่างย่ังยืน 

(Bangkok Car Free Day 2023) 890,000             บาท

07199-16 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาประจ า

ส านักการจราจรและขนส่ง (In house)  

เพ่ือศึกษา ส ารวจ ออกแบบ รายละเอียด

เบ้ืองต้น และวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ 28,340,000         บาท

(4) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน

แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 1 เคร่ือง
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ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง 2,956,393,480    บาท

แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ 2,956,393,480    บาท

ผลผลิตโครงข่ายการจราจร 1,647,800,880    บาท

1. งบด าเนินงาน 1,309,519,700    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,295,987,700    บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 4,903,000         บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา

ค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าท่ี

หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST"

และเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า ฯลฯ

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,275,399,100    บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจสอบ

สถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

แบบ Stand alone พร้อมเช่ือมโยงสถานะของ

อุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ  ค่าบ ารุงรักษา

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์

การท างานพร้อมเช่ือมโยงสัญญาณภาพในพ้ืนท่ี

กลุ่มกรุงเทพกลาง 1 และค่าท าเคร่ืองหมาย

จราจรบนพ้ืนทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

พ้ืนท่ีพระนครเหนือ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ 15,685,600        บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุส าหรับผลิตป้ายและ

อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงป้ายเคร่ืองหมายจราจร

ค่าสีจราจร และค่าแผงก้ันจราจร ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 13,532,000        บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโครงการติดต้ังระบบศูนย์บริหาร 

จัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 12 ศูนย์

ค่าไฟฟ้าโครงการเช่ือมโยง(CCTV) บริเวณสถานศึกษาและ

ชุมชนไปท่ีส านักงานเขตและสถานีต ารวจในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร และค่าไฟฟ้าโครงการจัดหาพร้อมปรับปรุง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธ

และเส้นทางต่อเน่ือง ฯลฯ
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2. งบลงทุน 101,638,100      บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 101,638,100      บาท

   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 101,638,100      บาท

05199-3 (1) ท่ีจอดจักรยานชนิดส าเร็จรูปเคล่ือนย้ายได้

พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด 680,000             บาท

05399 - 3

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร (พ้ืนท่ีพระนครเหนือ) 7,810,000           บาท

 -  ป้ายเตือนแนวโค้งชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ 20 ชุด

 -  แผ่นบังแสง 200 ชุด

 -  ทาสีแบริเออร์ด้วยสีน้ าอะครีลิค 132 ตร.ม.

 -  วัสดุเตือนทางโค้งแบบ LDS Speed Line 22 ชุด

 -  ระบบแนวเส้นสะท้อนแสง 1,110 ชุด

 -  หมุดสะท้อนแสง ชนิด Uni-Directional 700 ตัว

 -  หลักล้มลุกพลาสติกสะท้อนแสง 400 อัน

05399 - 4

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร (พ้ืนท่ีพระนครใต้ ) 15,475,000         บาท

  - ราวป้องกันอันตราย 2,120 เมตร

  - ลูกแก้วไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 1,110 ลูก

  - อุปกรณ์ความปลอดภัยถังกันชน 8 ถัง

  - หลักล้มลุกพลาสติกสะท้อนแสง 673 อัน

  - อุปกรณ์ความปลอดภัยป้องกันการกระแทก 4 ถัง

  - ลูกกล้ิงลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 124 เมตร

05399 - 6

กรุงเทพมหานคร (พ้ืนท่ีธนบุรี) 2,744,000           บาท

     - บริเวณทางข้ึนลงอุโมงค์ลอดทางแยก

       บรมราชชนนี ท้ัง 2 ฝ่ัง

     - อุปกรณ์แบ่งช่องจราจร 545 เมตร

(2) ติดต้ังอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเส่ียงภัย

(3) ติดต้ังอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเส่ียงภัย

(4) ติดต้ังอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเส่ียงภัย

     ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี
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05399 - 10 5,670,000 บาท

 - บริเวณทางแยกเทียนทะเล 26 เขตบางขุนเทียน

 - บริเวณทางแยกถนนประชาธิปก - ถนนอรุณอมรินทร์ เขตธนบุรี

05399 - 15 (6) ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด 10,545,000         บาท

05399 - 21 (7) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก 

พ้ืนท่ีพระนครเหนือ บริเวณทางแยกด่วนโรงปูน 4,810,000           บาท

05399 - 24 (8) ติดต้ังป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร

6 รายการ พ้ืนท่ีพระนครเหนือ 10,986,000         บาท

 - ป้ายประเภทบังคับ 

    ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 10 จุด

 - ป้ายประเภทแนะน าสถานท่ี 

   ขนาด 2.25 x 2.20 เมตร 6 จุด 

 - ป้ายประเภทแนะน าเส้นทาง 

   ขนาด 2.25 x 2.40 เมตร 35 จุด  

 - ป้ายประเภทแนะน าจุดกลับรถ 

   ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 10 จุด  

 - ป้ายประเภทแนะน าเส้นทางลัด 

   ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 8 จุด  

 - ป้ายช่ือทางแยกและลูกศรแสดงช่องทางจราจร 

   ขนาด 1.95 x 2.20 เมตร 40 จุด

05399 - 25 (9) ติดต้ังป้ายจราจรบังคับ เตือน แนะน า 6 รายการ

    พ้ืนท่ีพระนครเหนือ 5,151,400           บาท

 - ป้ายประเภทบังคับ

   ขนาด 0.65 x 1.00 เมตร 90 จุด

 - ป้ายประเภทบังคับ

   ขนาด 0.45 x 0.75 เมตร 90 จุด

 - ป้ายประเภทเตือน 

   ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร และ

   ขนาด 0.45 x 0.75 เมตร 90 จุด

 - ป้ายประเภทเตือน

   ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 90 จุด

 - ป้ายประเภทเตือน

   ขนาด 0.75 x 1.15 เมตร 90 จุด 

 - ป้ายช่ือถนนและซอย 90 จุด

(5) ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรทางแยกพ้ืนท่ีธนบุรี 2 ทางแยก
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05399 - 34 (10) ติดต้ังป้ายจราจรเตือนทางข้ามกะพริบแสง

      ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้าสถานศึกษา 

      330 จุด พ้ืนท่ีพระนครเหนือ 7,921,500 บาท

05399 - 36 (11) ติดต้ังป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร  

      3 รายการ พ้ืนท่ีพระนครใต้ 5,580,000           บาท

  - ป้ายประเภทบังคับ

    ขนาด 1.50x1.80 เมตร 20 จุด

  - ป้ายประเภทแนะน าสถานท่ี

    ขนาด 2.25x2.40 เมตร 20 จุด

  - ป้ายประเภทแนะน าเส้นทางลัด

    ขนาด 1.50x1.80 เมตร 20 จุด 

05399 - 39 (12) ติดต้ังป้ายจราจรเตือนทางข้ามกะพริบแสง

      ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้า
      สถานศึกษา 320 จุด พ้ืนท่ีพระนครใต้ 7,691,600 บาท

05399 - 41 (13) ติดต้ังป้ายจราจรบังคับ เตือน 
      แนะน า 6 รายการ พ้ืนท่ีธนบุรี 8,882,000 บาท

 - ป้ายประเภทบังคับ

   ขนาด 0.75 x 1.15 เมตร 200 จุด

 - ป้ายประเภทบังคับ 

   ขนาด 0.65 x 1.00 เมตร 400 จุด

 - ป้ายประเภทเตือน 

   ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 100 จุด

 - ป้ายประเภทเตือนหัวเกาะ

   ชนิดล้มลุก 20 จุด

 - ป้ายประเภทแนะน าทางข้าม 

   ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 50 จุด

 - ป้ายช่ือถนนและซอย 100 จุด

05399 - 44 (14) ติดต้ังป้ายจราจรเตือนทางข้ามกะพริบแสง

      ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้า
      สถานศึกษา 320 จุด พ้ืนท่ีธนบุรี 7,691,600 บาท
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3. งบเงินอุดหนุน 208,203,080      บาท

06199 - 1

ในการจัดเก็บค่าปรับจราจรให้กับกรุงเทพมหานคร 60,777,580         บาท
 - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 68 อัตรา 7,551,120 บาท
 - เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

   ของลูกจ้างช่ัวคราว 608,880 บาท
 - ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,672,800 บาท
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 408,000 บาท
 - ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 6,500,000 บาท
 - ค่าบ ารุงรักษาระบบตรวจจับรถฝ่าฝืน

   สัญญาณไฟจราจรสีแดง 5,940,000 บาท
 - ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน

   การจราจร(1197) และให้บริการข้อมูลข่าวสาร

   ผ่านระบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร 4,944,500 บาท
 - ค่าบ ารุงรักษาระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปล่ียนช่อง

   เดินรถในเขตห้าม 2,700,000 บาท
 - ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจอภาพขนาดใหญ่

   ภายในศูนย์ควบคุมและส่ังการจราจร (บก.02) 

   กองบังคับการต ารวจจราจร 3,000,000 บาท
 - ค่าจัดส่งหมายเรียกในระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืน

   กฎจราจรโดยใช้กล้องอิเล็กทรอนิกส์ 4,800,000 บาท
 - ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์หมายเรียกในระบบตรวจจับ

   ผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรโดยใช้กล้องอิเล็กทรอนิกส์  3,100,000 บาท
 - ค่าซ่อมแซมเคร่ืองวัดควันด าระบบทึบแสงแบบ

   ไหลผ่านบางส่วน (Opacity) 321,000 บาท
 - ค่าจัดหาเคร่ืองตรวจวัดควันด าระบบทึบแสงแบบ

   ไหลผ่านบางส่วน (Opacity) 10 เคร่ือง 3,500,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิทยากรเพ่ือท าหน้าท่ี

   ครูแม่ไก่กองบังคับการต ารวจจราจร 141,100 บาท

 - ปรับปรุงจุดเปรียบเทียบปรับใต้ด่วนพระราม 4 

   เพ่ือบริการประชาชน (One Stop Service) 1,376,880 บาท

 - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานเสริมสร้าง

   ความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณสัญญาณไฟ

   จราจรทางคนข้ามชนิดปุ่มกด และตรวจจับการฝ่าฝืน

   สัญญาณไฟจราจรและเคร่ืองหมายจราจรบริเวณ

   ทางแยกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14,213,300 บาท

เงินอุดหนุนให้กองบังคับการต ารวจจราจรเพ่ือสนับสนุน
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รายการผูกพัน

วัตถุประสงค์

- เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน

- เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ 

  ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน โดยน าข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพ

  เหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการด าเนินคดี

- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

  ในการตรวจตา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์

  ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน  

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2564 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ

  ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง)

  บริเวณสวนสาธารณะและพ้ืนท่ีโดยรอบ จ านวน 569 กล้อง

งานท่ีจะท า

- ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- ติดต้ังอุปกรณ์บันทึกภาพ

- เช่ือมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมในพ้ืนท่ี

  เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง)

06199 - 1 จัดหาพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง) ระยะท่ี 1 131,021,500       บาท

- ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- ติดต้ังอุปกรณ์บันทึกภาพ

- เช่ือมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมในพ้ืนท่ี

  เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง)

0309048-64-30 1. โครงการจัดหาพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง) ระยะท่ี 1
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เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 169,060,000       - บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 28,000,000         - บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 10,038,500         - บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 131,021,500       - บาท

วัตถุประสงค์

- เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน

- เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ 

  ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน โดยน าข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพ

  เหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการด าเนินคดี

- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

  ในการตรวจตา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์

  ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน  

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2564 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์

  ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง)

  บริเวณอาคารลานจอดรถ จ านวน 126 กล้อง

งานท่ีจะท า

- ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- ติดต้ังอุปกรณ์บันทึกภาพ

- เช่ือมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมในพ้ืนท่ี

  เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง)

0309048-64-31

ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง) ระยะท่ี 2

2. โครงการจัดหาพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
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06199-1 จัดหาพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ในพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง) ระยะท่ี 2 16,404,000         บาท

- ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- ติดต้ังอุปกรณ์บันทึกภาพ

- เช่ือมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมในพ้ืนท่ี

  เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเล้ิง)

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 18,404,000         - บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 1,000,000           - บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 1,000,000           - บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 16,404,000         - บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 28,440,000        บาท

07199 - 25 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดต้ัง 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย

บริเวณพ้ืนท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม

ในพ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพเหนือ 12,000,000         บาท

07199 - 26 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดต้ัง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือเพ่ิม

ความปลอดภัยบริเวณพ้ืนท่ีสุ่มเส่ียงต่อการ

เกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 16,440,000         บาท
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40,183,700        บาท

1.  งบด าเนินงาน 36,051,700        บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 36,051,700        บาท

     ค่าตอบแทน 73,800              บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา 73,800               บาท

 

     ค่าใช้สอย 35,977,900        บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าบ ารุงรักษาและท าความสะอาด

ศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ าทาง กลุ่มกรุงเทพ  

ตะวันออก ค่าบ ารุงรักษาและท าความสะอาด

ศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ าทางกลุ่มกรุงธนเหนือ

และกลุ่มกรุงธนใต้ และค่าบ ารุงรักษาและ

ท าความสะอาดศาลาท่ีพักผู้โดยสาร

รถประจ าทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ ฯลฯ

2.  งบลงทุน 4,132,000         บาท

   ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,132,000         บาท

   ค่าครุภัณฑ์  642,000            บาท

05199 - 4 ม้าน่ังแบบมีพนักพิง 50 ตัว 642,000             บาท

   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,490,000         บาท

05399 - 13 (1) ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ าทาง  

    กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 7 หลัง 1,890,000           บาท

 - ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ าทาง 

 ตามรูปแบบ Type B2

05399 - 14 (2) ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ าทาง 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 6 หลัง 1,600,000           บาท

 - ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ าทาง 

 ตามรูปแบบ Type B2

ผลผลิตจัดการศาลาท่ีพักผู้โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ ท่าเทียบเรือ

สาธารณะและบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้สิทธิ
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ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,211,901,900    บาท

1.  งบด าเนินงาน 131,673,900      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 129,369,200      บาท

     ค่าตอบแทน 49,200              บาท

ค่าอาหารท าการนอกเวลา 49,200               บาท
     ค่าใช้สอย 129,320,000      บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ค่าติดตาม ตรวจสอบและ 

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมพร้อมส ารวจ

ความพึงพอใจของระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร  ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		 2,304,700         บาท

ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา

ทางเดินยกระดับฯ

2. งบเงินอุดหนุน 8,988,000         บาท

06199 - 1 เงินอุดหนุนให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 8,988,000 บาท

เพ่ือสนับสนุนโครงการรถบริการส าหรับผู้พิการ

และผู้สูงอายุท่ีใช้รถเข็น

 - ค่าตอบแทนพนักงาน 6,420,000 บาท

 - ค่าท างานล่วงเวลา   192,600 บาท

 - สวัสดิการพนักงาน  256,800 บาท

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง              1,284,000 บาท

 - ค่าซ่อมแซมและบ ารงรักษา  385,200 บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค ระบบส่ือสาร GPS 128,400 บาท

 - ค่าวัสดุส้ินเปลือง     64,200 บาท

 - ค่าเบ้ียประกันภัย      256,800 บาท
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3. งบรายจ่ายอ่ืน 1,071,240,000    บาท

07199 - 20 (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

     ช่วงแบร่ิง - สมุทรปราการ 473,700,000       บาท

07199 - 21 (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

     ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต 571,000,000       บาท

รายการผูกพัน

0309037-63-02

ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์

  เดินทางกับโครงข่ายระบบคมนาคมอ่ืน ๆ

เป้าหมายของโครงการ

งานท่ีจะท า

- บริหารจัดการเดินเรือ

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในคลองแสนแสบ 22,540,000         บาท 

ส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร

- บริหารจัดการเดินเรือ

1. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย

- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้การเดินทางด้วยเรือ

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการ

  ส่วนต่อขยาย และคลองอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ือง

- เพ่ือส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางน้ าในคลองแสนแสบ

- เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า

- พัฒนาและส่งเสริมการเดินเรือในคลองแสนแสบ

  ส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ต้ังแต่

ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (2563 - 2568)

  ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองถึงท่าเรือส านักงานเขตมีนบุรี
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เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 129,949,895       - บาท

ปี 2563 - 2564 ต้ังงบประมาณ 1,000,000           - บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 34,400,000         - บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 22,540,000         - บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 34,840,000         - บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 37,169,895         - บาท

0309037-64-11

เข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) 

เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

- เพ่ือให้บริการรถ Shuttle bus ส าหรับประชาชน

  ท่ีต้องการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง

  ระหว่างชุมชนเคหะร่มเกล้า สวน 60 พรรษา 

  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ -

  สถานีรถไฟฟ้า ARL ลาดกระบัง -

ชุมชนเคหะร่มเกล้า

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2564 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพ่ือให้บริการด้านการขนส่งมวลชน โดยจัดหาและ

  เดินรถเวียน Shuttle bus เส้นทางชุมชนเคหะร่ม

เกล้า  - ARL ลาดกระบัง ระยะทาง 17.5 กิโลเมตร

งานท่ีจะท า

- จ้างบริหารจัดการโครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่

  ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทาง

  ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง

2. โครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสาร
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07199-1

ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง 2,000,000           บาท 

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 17,777,777         - บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 13,277,285         - บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 2,046,000           - บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 2,000,000           - บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 454,492             - บาท

0309037-64-12 3. โครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่ง

ทางรางโดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทาง   

ดินแดง - BTS สนามเป้า

วัตถุประสงค์

- เพ่ือให้บริการรถ Shuttle bus ส าหรับข้าราชการ 

  พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงาน และ

  ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการบริเวณศาลาว่าการ

  กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ระหว่าง ส านักงานเขต

  ดินแดง - ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  

  (อาคารธานีนพรัตน์) - โรงพยาบาลทหารผ่านศึก - BTS 

 - สถานีสนามเป้า - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร 2 (อาคารธานีนพรัตน์) ส านักงานเขตดินแดง

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2564 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพ่ือให้บริการด้านการขนส่งมวลชน โดยจัดหาและ

  เดินรถเวียน Shuttle bus เส้นทางดินแดง - BTS 

สนามเป้า ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทาง

 - จ้างเดินรถเวียน (Shuttle bus) จ านวน 5 คัน

ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบ
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งานท่ีจะท า

- จ้างบริหารจัดการโครงการให้บริการน าส่ง

  ผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน 

  (Shuttle bus) เส้นทางดินแดง - BTS สนามเป้า

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่

ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle bus) 

เส้นทางดินแดง - BTS สนามเป้า  2,000,000           บาท 

 - จ้างเดินรถเวียน(Shuttle bus) จ านวน 6 คัน

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 19,900,001         -                   บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 14,593,000         -                   บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 2,340,000           -                   บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 2,000,000           -                   บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 967,001             -                   บาท
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

10,000,000        บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 10,000,000        บาท

07199-13 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อ านวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 10,000,000         บาท

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก รหัส 07199-2 600,000            บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 600,000            บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก 600,000             บาท

โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะท่ี 2 รหัส 0309037-66-20 15,607,000        บาท

วัตถุประสงค์

  ความสะอาดแม่น้ าล าคลอง

เป้าหมายของโครงการ

งานท่ีจะท า

- บริหารจัดการเดินเรือ

โครงการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร รหัส 07199-13

- เพ่ือส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางน้ าในคลอง

  ผดุงกรุงเกษม และคลองอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกัน

- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้การเดินทางด้วยเรือ

  ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ และมีจิตส านึกช่วยดูแลรักษา

- เพ่ือพัฒนาระบบการเดินเรือด้วยพลังงานสะอาด (พลังงาน

  ไฟฟ้า) ในการเดินทางเช่ือมต่อกับโครงข่ายระบบคมนาคมอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (2566 - 2570)

- พัฒนาและส่งเสริมการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม
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งบรายจ่ายอ่ืน         15,607,000 บาท

รายการผูกพัน

07199 - 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเดินเรือ

ในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะท่ี 2 15,607,000         บาท

 - บริหารจัดการเดินเรือ

 เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 140,614,000       -                   บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 15,607,000         -                   บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 32,748,420         -                   บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 32,748,420         -                   บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 32,748,420         -                   บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 26,761,740         -                   บาท

โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 25,300,000        บาท

ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) รหัส 0309047-66-07

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ

งานท่ีจะท า

- เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินความปลอดภัย

  ตามมาตรฐานสากลให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

- เพ่ือศึกษาการประเมินระดับความปลอดภัย และออกแบบปรับปรุง

  ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล บนถนนต้นแบบ

- เพ่ือวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของถนนภายในกรุงเทพมหานคร

  ด้วยมิติของการจราจร และสถิติอุบัติเหตุ

- เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายถนน

  กรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

  ด้วยมาตรฐานสากล เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2566 - 2567)

- เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

  ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

- จ้างประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน
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งบรายจ่ายอ่ืน         25,300,000 บาท

รายการผูกพัน

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินและวิเคราะห์

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) 25,300,000         บาท

 เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 30,000,000         -                   บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 25,300,000         -                   บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 4,700,000           -                   บาท

แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร รหัส 05399-7 5,000,000         บาท

งบลงทุน 5,000,000         บาท
05399-7 ก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 5,000,000           บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 85,460,400        บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 85,460,400        บาท

07101 - 1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 7,339,700 บาท
เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายใน

ลักษณะเดียวกัน ส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564

07101 - 2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 7,321,000 บาท

เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายใน

ลักษณะเดียวกัน ส าหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564

07101 - 1 (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 3,902,700 บาท

โครงการน าสายส่ือสารลงดินตามโครงการ

เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า

ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มท่ี 11 

พ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพกลาง จ านวน 2 เส้นทาง 

ส าหรับเป็นค่างานงวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย) 

บางส่วน

07101 - 2 (4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 17,589,600 บาท

โครงการน าสายส่ือสารลงดินตามโครงการ

เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า

ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มท่ี 11 

พ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพใต้ จ านวน 3 เส้นทาง 

ส าหรับเป็นค่างานงวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย) 

และคืนเงินประกันผลงานงวดท่ี 1

07101 - 3 (5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 26,178,800 บาท

โครงการน าสายส่ือสารลงดินตามโครงการ

เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า

ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนน

รัชดาภิเษก - ถนนพระราม 9 และบริเวณ

ถนนรัชดาภิเษก - ถนนอโศก ส าหรับเป็นค่างาน

งวดท่ี 3 (สุดท้าย) บางส่วน
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07101 - 4 (6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 7,463,700 บาท

โครงการน าสายส่ือสารลงดินตามโครงการ

เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า

ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มท่ี 4 

จ านวน 3 เส้นทาง ส าหรับเป็นค่างานงวดท่ี 3

บางส่วน (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)

07101 - 5 (7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 3,439,500 บาท

โครงการน าสายส่ือสารลงดินตามโครงการ

เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า

ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มท่ี 3 

จ านวน 3 เส้นทาง ส าหรับเป็นค่างาน

งวดท่ี 3 บางส่วน (หลังหักเงินประกัน

ผลงาน 10%)

07101 - 6 (8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 12,225,400 บาท

โครงการจัดหาพร้อมติดต้ังระบบ

ตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยน าแสง 

(Fiber Optic) แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบ

สนับสนุนการซ่อมการบ ารุงส าหรับเป็นค่างาน

งวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย) บางส่วน


