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          สํานักส่ิงแวดล้อม มีพันธกิจในการจัดการมูลฝอย ไขมันและส่ิงปฏิกูลให้เป็นระบบ พร้อมท้ังสนับสนุนและ
เชื่อมโยงภารกิจกับพ้ืนท่ี ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง และควบคุม
ปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนบนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefits)
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและป่าชายเลนของกรุงเทพมหานคร แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
          สํานักส่ิงแวดล้อมมีภารกิจหน้าท่ีในการจัดการส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้
กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่น สะอาด และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี

วิสัยทัศน์สํานักส่ิงแวดล้อม
          สํานักส่ิงแวดล้อม เป็น "องค์กรหลักในการจัดการส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้
กรุงเทพมหานครมีความรม่รื่น สะอาด และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี" มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงภารกิจหลัก
ของสํานักส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย การลดปริมาณมูลฝอย และนําของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การรับมือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
          สํานักส่ิงแวดล้อมมีภารกิจหรือเป้าประสงค์ท่ีสําคัญ ดังนี้
          1. การจัดการมูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
          2. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับจํานวนประชากร และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม
          3. ควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
          4. สร้างความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          5. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
          6. ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
          7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สํานักส่ิงแวดล้อม



ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และมีการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อีกท้ังมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ประชาชนสามารถใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
และทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นําไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบ ไม่เกินร้อยละ 80 ของ ร้อยละ
  ท่ีศนูย์กําจัดมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยที่นําไปกําจัด

- จํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 วัน
  ในช่วงวิกฤต จากปีฐาน 2563

- สัดส่วนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ 7 ประเภทต่อประชากรกรุงเทพมหานคร 7.61 ตารางเมตร/คน ตารางเมตร/คน



อํานวยการ
 ผู้อํานวยการสํานัก (1)
 รองผู้อํานวยการสํานัก  (2)

สํานักงานเลขานุการ กองกําจัดมูลฝอย สํานักงานสวนสาธารณะ
 เลขานุการสํานัก (1) ผู้อํานวยการกอง (1) ผู้อํานวยการสํานักงาน (1)

- ข้าราชการ (50) - ข้าราชการ (82) - ข้าราชการ (176)
- ลูกจ้างประจํา (22) - ลูกจ้างประจํา (337) - ลูกจ้างประจํา (1,380)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (2) - ลูกจ้างช่ัวคราว (90) - ลูกจ้างช่ัวคราว (729)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สํานักงานจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล กองนโยบายและแผนงาน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
 ผู้อํานวยการสํานักงาน (1) ผู้อํานวยการกอง (1) ผู้อํานวยการกอง (1)

- ข้าราชการ (116) - ข้าราชการ (33) - ข้าราชการ (35)
- ลูกจ้างประจํา (1,005) - ลูกจ้างประจํา (12) - ลูกจ้างประจํา (14)
- ลูกจ้างช่ัวคราว (354) - ลูกจ้างช่ัวคราว (4) - ลูกจ้างช่ัวคราว (3)
- ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สํานักส่ิงแวดล้อม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากําลัง
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 5,779,199,100 -                  5,779,199,100 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -               -                  -               
งบประมาณเพื่อการชําระหน้ี -               -                  -               
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม 1,018,911,100 -                  1,018,911,100 

6,798,110,200                    -   6,798,110,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต
งบประมาณภารกิจประจําพ้ืนฐาน 5,643,861,656 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 135,337,444  บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 135,337,444     บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ -                  บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล -                  

  ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 932,133,300   -                  932,133,300   
  แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร -                  

  ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก 141,449,712   -                  141,449,712   
  โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 1,000,000      -                  1,000,000      
  โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 1,000,000      -                  1,000,000      
  โครงการสํานักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) 260,200         -                  260,200         
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  
  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 434,800         -                  434,800         
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  
  สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 460,000         -                  460,000         

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -                  

  ผลผลิตการรักษาความสะอาด 70,165,900     -                  70,165,900     
  ผลผลิตจัดการมูลฝอย 350,278,014   -                  350,278,014   
  ผลผลิตกําจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยจากการก่อสร้าง 1,647,541,900 -                  1,647,541,900 
  ผลผลิตจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย 190,474,200   -                  190,474,200   
  ผลผลิตจัดการสิ่งปฏิกูล 251,124,100   -                  251,124,100   
  ผลผลิตจัดการยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,308,740,700 -                  1,308,740,700 

  แผนงานป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ -                  
  ผลผลิตควบคุมแหล่งก่อมลพิษ 7,008,900      -                  7,008,900      
  ผลผลิตเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง 3,348,300      -                  3,348,300      
  โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและซ่อมบํารุงเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  และระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ 132,182,444   -                  132,182,444   

  แผนงานทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีสีเขียว -                  
  ผลผลิตบริการสวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 740,286,630   -                  740,286,630   
  ผลผลิตดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 1,310,000      -                  1,310,000      

5,779,199,100 -                  5,779,199,100

สํานักสิ่งแวดล้อม
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ของสํานักสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต
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ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการชําระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

1,018,911,100   1,018,911,100 

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 1,018,911,100 -                  1,018,911,100 

ฉ) งบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
(บาท)

ประเภทงบ
รายจ่าย

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา

ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูป
โภค

ค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 777,599,600   137,352,900  17,180,800    -          -           -               -                  932,133,300  
งบดําเนินงาน -              -              874,925,800  46,453,950 -           -               -                  921,379,750  
งบลงทุน -              -              -             -          66,397,710 -               -                  66,397,710   
งบเงินอุดหนุน -              -              -             -          -           -               -                  -              
งบรายจ่ายอ่ืน -              -              -             -          -           -               4,878,199,440    4,878,199,440

รวม
งบประมาณ  777,599,600  137,352,900  892,106,600  46,453,950   66,397,710                   -      4,878,199,440  6,798,110,200

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพ่ือการชําระหน้ี

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดําเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ
ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีกําหนดไวใ้นงบบุคลากร
เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และและงบกลาง 
ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
รวมท้ังสิ้น บาท     992,967,300     932,133,300                -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท     992,967,300     932,133,300                  -                    -                   -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                    -                    -                   -   

สํานักสิ่งแวดล้อม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การบริหารงาน การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 
และการอํานวยการและบริหารงานท่ัวไปในระดับสํานัก” 

ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก - รหัส 0103009
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การดําเนินงานภายในของสํานัก สํานักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบ
ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอํานวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารท่ัวไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ”  

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จํานวนการสั่งการของผู้บริหารสํานัก เร่ือง             33,469             33,469           33,469            33,469            33,469
จํานวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร คร้ัง               1,576               1,572            1,602             1,602              1,605
จํานวนหนังสือเข้า-ออก เร่ือง             48,420             49,400           49,950            50,400            50,450
จํานวนการรับและติดตามเร่ืองราว
ร้องทุกข์ เร่ือง               1,424               1,434            1,445             1,455              1,455
จํานวนการรับชําระเงินทุกประเภท ราย                   -                     -                   -                    -                    -   
จํานวนใบเสร็จ/ใบนําส่งเงิน ฉบับ 2,950/365 2,980/370 2,990/380  3,000/390  3,100/400
จํานวนเขียนเช็คสั่งจ่าย ราย                   -                     -                   -                    -                    -   
จํานวนฎีกาท่ีตรวจ ฎีกา                   -                     -                   -                    -                    -   
จํานวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฎีกา             12,800             12,900           13,000            13,000            13,100
การจัดทํารายงานทางการเงินและ
รายงานงบเดือน คร้ัง                   -                     -                   -                    -                    -   
การบริหารงบประมาณ คร้ัง                   -                     -                   -                    -                    -   
จํานวนการจัดซ้ือจัดจ้างจัดหา รายการ/

คร้ัง                 607                 610               613                615                620
จํานวนการร่างระเบียบข้อบังคับ
ตรวจร่างสัญญา ทําสัญญา สอบสวนวินัย
ให้คําปรึกษา เร่ือง                 168                 173               176                178                179
จํานวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความดูแล ตร.ม.   10,116,591.33   10,116,591.33 10,116,591.33  10,116,591.33  10,116,591.33
จํานวนยานพาหนะท่ีอยู่ในความดูแล คัน                 246                 246               246                246                246
จํานวนยานพาหนะท่ีจัดหาให้
สํานักงานเขตและสํานักสิ่งแวดล้อม คัน                   60                   -                   -                    -                    -   
รวมท้ังสิ้น บาท    888,408,192    141,449,712               -                  -                  -   
เงินงบประมาณ บาท 888,408,192     141,449,712               -                  -                  -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                  -   

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดโลกร้อน รหัสโครงการ : (07199-1)

* เพ่ือร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสํานึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญ และร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดโลกร้อน พร้อมกับ
   เมืองใหญ่ท่ัวโลกในเดือนมีนาคม 2566 เวลา 20.30 -21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศ
* เพ่ือสานต่อโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
   และพลังงานทางเลือก
* เพ่ือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนให้มีจิตสํานึกเป็นหนึ่งเดียว ท่ีจะช่วยกัน
   ป้องกันบรรเทาสาเหตุท่ีจะนําไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคต

งบประมาณท้ังสิ้น 1,000,000 บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับภาคสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานคร กิจกรรม                   -                       1                 -                    -                   -   
รวมท้ังสิ้น บาท                 -         1,000,000               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท                 -         1,000,000               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ :

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.3 เป้าประสงค์ท่ี 2.3.1 การดําเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการลดใช้พลังงาน

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2566
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โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก รหัสโครงการ : (07199-2)

* เพ่ือปลุกกระแสและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
* เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบร่วมกับทุกประเทศ ในการช่วยกันแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้าง 
  การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และขยายผลการดําเนินการไปสู่
  ระดับประเทศต่อไป
* เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซ่ึงผลจากการรณรงค์
  รักษาสิ่งแวดล้อมนําไปสู่การประหยัดงบประมาณของทางราชการ

งบประมาณท้ังสิ้น 1,000,000 บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับภาคสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานคร กิจกรรม                   -                       1                  1                   1                   1
รวมท้ังสิ้น บาท                 -         1,000,000               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท                 -         1,000,000               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2566     

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ :

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.3 เป้าประสงค์ท่ี 2.3.1 การดําเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการลดใช้พลังงาน
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โครงการสํานักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) รหัสโครงการ : 07199-2

* เพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในสํานักงานตามเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
   กรุงเทพมหานคร
* เพ่ือสร้างทีมงานตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวภายในกรุงเทพมหานคร ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์สํานักงานสีเขียว 

งบประมาณท้ังสิ้น 260,200 บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยก
ท่ีแหล่งกําเนิดและนําไปใช้ประโยชน์
เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมดของปีงบประมาณนั้น ร้อยละ                   -                     22                 24                  26                 28
รวมท้ังสิ้น บาท                 -            260 ,200               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท                 -            260 ,200               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.3 เป้าประสงค์ท่ี 2.1.3 การดําเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : สํานักสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการการดําเนินงานและการประเมินผลตามเกณฑ์สํานักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2566    

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ : 
* เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการของกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับเกณฑ์สํานักงาน
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย 
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน รหัสโครงการ : 07103-1

ประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเก็บขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามสุขลักษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวง รวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน และเป็นการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

ประสิทธิภาพ การจัดการมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

งบประมาณท้ังสิ้น 434,800 บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีสามารถคัดแยกได้จากแหล่งกําเนิด
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560 ร้อยละ                   -                     17                 19                  21                 25
รวมท้ังสิ้น บาท                 -            434 ,800               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท                 -            434 ,800               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ได้อย่างถูกต้องและมี

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.3.1 เป้าประสงค์ท่ี 2.1.3 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแห่งกําเนิดและเพ่ิม

กิจกรรมหลัก : สํานักสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2566    

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย      
สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ : 07103-2

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้สามารถวางแผนบริหารจัดการ ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน ให้เป็นไปตามสุขลักษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และเป็นการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จากมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร”

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.3.1 เป้าประสงค์ท่ี 2.1.3 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแห่งกําเนิด
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

งบประมาณท้ังสิ้น 460,000 บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนมีระบบรองรับ
ได้รับการจัดเก็บเพ่ือนําไปกําจัดอย่าง
หลักวิชาการ (ร้อยละ)
 **ชุมชนตามระเบียบของ กทม. ร้อยละ                   -                     30                 35                  40                 45
รวมท้ังสิ้น บาท                 -            460 ,000               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท                 -            460 ,000               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมหลัก : สํานักสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2566    

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

อย่างเป็นระบบ ครบวงจร  ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ตลอดจนการรวบรวมปริมาณมูลฝอยเพ่ือจัดทําสถิติ” 

ผลผลิตการรักษาความสะอาด - รหัส 0501001

และบาทวิถี สะพานลอยคนข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่างๆ” 

กิจกรรมหลัก : การบริการน้ําดิบและน้ําอุปโภคบริโภค การจัดหาภาชนะรองรับน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การกวาดล้าง ทําความสะอาดถนน
สะพานลอย และสถานท่ีราชการและเอกชน

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
กวาดถนนและบาทวิถี ระยะทาง

สะสม-เมตร                   -                     -                   -                    -                   -   
บริการทําความสะอาดสถานท่ีราชการ
และเอกชน แห่ง/ชั่วโมง           987,700         1,036,635      1,087,917       1,141,663       1,192,446
ล้างทําความสะอาดสะพานลอยคนเดิน/ สะพาน/
สะพานข้ามทางแยก ชั่วโมง           210,000           220,500         231,525          243,102         255,257
ทําความสะอาดถนนโดยรถกวาดและ ระยะทาง/
ดูดฝุ่น ชั่วโมง           476,055           499,838         524,774          550,952         578,500
รวมท้ังสิ้น บาท      62,848,104      70,165,900               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท      62,848,104      70,165,900               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

ผลผลิตจัดการมูลฝอย - รหัส 0501002

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยท้ังระบบ การส่งเสริมการจัดการมูลฝอยในทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สํานักและสํานักงานเขต และแก้ปัญหาในการจัดการน้ําเสียภายในศูนย์กําจัดมูลฝอย โดยสามารถนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)”

กิจกรรมหลัก : การเก็บขนมูลฝอยตามสถานท่ีราชการ โรงพยาบาล และสถานท่ีสําคัญ เก็บมูลฝอยเฉพาะกิจ สนับสนุนการเก็บมูลฝอยของ
สํานักงานเขต เก็บสิ่งของขนาดใหญ่ตามบ้าน จัดเก็บมูลฝอยตามบ้านเรือนริมแม่น้ํา เก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ํา ดูแลภาชนะรองรับมูลฝอย
ประจําจุดและเฉพาะกิจ จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยติดเชื้อ ออกตรวจพ้ืนท่ีเพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
ดูแลอาคารท่ีพักอาศัยของข้าราชการและบุคลากร ภายในศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ค่าใช้จ่ายในการชักลากขยะจากชุมชนท่ีรถเข้า
ไม่ถึง พัฒนารูปแบบหรือจัดทําแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย การศึกษา วิจัย ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ มูลฝอยทางวิทยาศาสตร์ 
ส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนการดําเนินการจัดการมูลฝอย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทําโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
จัดการมูลฝอยเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการมูลฝอยของสํานักและ
สํานักงานเขต และขนถ่ายมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายรัชวิภา และส่งไปกําจัดพร้อมท้ังเดินระบบบําบัดน้ําเสียภายในศูนย์กําจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ และเป็นเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด  น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการกวาดและทําความสะอาด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ครอบคลุมการเก็บขนมูลฝอยทางบก



11

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จัดเก็บขยะตามสถานท่ีราชการ
และสถานท่ีสําคัญ แห่ง               1,664               1,743            1,825             1,912             1,963
จัดเก็บขยะตามบ้านริมแม่น้ํา แห่ง                     9                     9                  9                   9                   9
จัดเก็บขยะตามจุดจัดเก็บ แห่ง                   59                   59                 59                  59                 59
จัดเก็บขยะอันตราย กิโลกรัม           113,712           108,027         102,626            97,495           25,330
จุดต้ังวางถังขยะสาธารณะ จุด                   -                     -                   -                    -                   -   
บริการจัดเก็บสิ่งของตามบ้าน คร้ัง                   -                     -                   -                    -                   -   
ความสามารถในการจัดการน้ําเสีย
ของศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ลบ.ม./ปี       83,293,000       19,309,162                 -                    -                   -   
ความสามารถในการจัดการน้ําเสีย
ของศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม ลบ.ม./ปี       30,550,500       30,550,500     30,550,500      28,080,749                 -   
ความสามารถในการจัดการน้ําเสีย
ของศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ลบ.ม./ปี       34,914,600       83,293,000     83,293,000      83,293,000                 -   
ความสามารถในการจัดการน้ําเสียท้ัง
3 ศูนย์ฯ ต่อปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าบําบัด ร้อยละ                   -                     -                   -                    -                   -   
ความสามารถในการขนถ่ายมูลฝอย
จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา ตัน/ปี       60,955,000       60,955,000     60,955,000      90,955,000                 -   
ความสามารถในการจัดการมูลฝอย
จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา
ต่อปริมาณมูลฝอยท่ีสามารถขนได้ ตัน/ปี                   -                     -                   -                    -                   -   
รวมท้ังสิ้น บาท    478,592,176    350,278,014               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท    478,592,176    350,278,014               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   
.
ผลผลิตกําจัดมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยจากการก่อสร้าง - รหัส 0501003

สุขาภิบาล โดยจัดให้มีการบริหารจัดการศูนย์กําจัดมูลฝอยอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ศึกษากระบวนการจัดการมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
และสามารถนํากับมาใช้ประโยชน์ (Recycling)”  

* กิจกรรมศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทําปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การกําจัดด้วยพลังงานความร้อน 
การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
* กิจกรรมศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทําปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การกําจัดด้วยพลังงานความร้อน 
การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
* กิจกรรมศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทําปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การกําจัดด้วยพลังงานความร้อน 
การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน บริหารจัดการศูนย์ฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถกําจัดมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยจากการก่อสร้างและร้ือถอนสิ่งก่อสร้าง และจัดเก็บได้อย่างถูกหลัก

กิจกรรมหลัก : 
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
และมูลฝอยจากการร้ือถอนสิ่งก่อสร้าง
ของศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตัน/ปี     797,970,200   1,061,770,200   895,029,633    823,615,200                 -   
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
ของศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม ตัน/ปี     261,610,000     497,677,500   497,677,500    387,282,500                 -   
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
ของศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ตัน/ปี     937,860,000   1,432,855,000 1,138,852,956    696,785,000                 -   
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
และมูลฝอยจากการร้ือถอนสิ่งก่อสร้าง
ของท้ัง 3 ศูนย์ฯ ต่อปริมาณมูลฝอย
ท่ีสามารถจัดเก็บได้ ร้อยละ                 -                   -                 -                  -                 -   
รวมท้ังสิ้น บาท  1,586,404,790  1,647,541,900               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท  1,586,404,790  1,647,541,900               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   
.
ผลผลิตจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย - รหัส 0501004

เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยจัดให้มีการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล”  

มูลฝอยอันตรายของศูนย์กําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
.

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีสามารถ
จัดเก็บได้ ตัน/ปี     213,525,000     213,525,000   213,525,000    213,525,000                 -   
ความสามารถในการเผามูลฝอยติดเชื้อ
ต่อปริมาณท่ีสามารถจัดเก็บได้ ร้อยละ                   -                     -                   -                    -                   -   
ความสามารถในการจัดการมูลฝอย
อันตรายของศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตัน/ปี                   -                     -                   -                    -                   -   
ความสามารถในการจัดการมูลฝอย
อันตรายของศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ตัน/ปี                   -                     -                   -                    -                   -   
ความสามารถในการจัดการมูลฝอย
อันตรายของศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม ตัน/ปี                   -                     -                   -                    -                   -   
ความสามารถในการจัดการมูลฝอย
อันตรายของท้ัง 3 ศูนย์ฯ ต่อปริมาณ
มูลฝอยท่ีสามารถจัดเก็บได้ ร้อยละ       19,710,000       19,710,000     19,710,000      19,710,000                 -   
รวมท้ังสิ้น บาท       4,289,810    190,474,200               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท       4,289,810    190,474,200               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

กิจกรรมหลัก : จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเอกชน และส่วนราชการ บริหารจัดการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ และ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายได้อย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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ผลผลิตจัดการสิ่งปฏิกูล - รหัส 0501005

สุขาชั่วคราว และสุขาสาธารณะ กระบวนการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน กระบวนการบําบัดสิ่งปฏิกูลและไขมัน ตลอดจนนํากากตะกอนสิ่งปฏิกูล
และไขมันมาใช้ประโยชน์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการสิ่งปฏิกูลและไขมัน และจัดเก็บค่าบริการสุขาเคล่ือนท่ี สุขาชั่วคราว”  

โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุชและหนองแขม การบริหารจัดการโรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันอ่อนนุชและหนองแขม การบริหารจัดการ
โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชและหนองแขม การบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียอ่์อนนุชและหนองแขม การศึกษา วิจัย ตรวจวิเคราะห์ 
คุณสมบัติสิ่งปฏิกูลและปุ๋ยอินทรีย์ทางวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการสิ่งปฏิกูลและไขมัน การจัดเก็บค่าบริการสุขาเคล่ือนท่ีและ
สุขาชั่วคราว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนด

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ปริมาณสิ่งปฏิกูลท่ีสามารถจัดเก็บได้ ตัน/ปี                 160                 160               160                160               160
ความสามารถในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ต่อปริมาณท่ีสามารถจัดเก็บได้ ร้อยละ                 100                 100               100                100               100
ความสามารถในการแปรรูปกาก
สิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย ตัน/ปี             12,000             12,000           12,200            12,500           12,500
รวมท้ังสิ้น บาท    198,561,096    251,124,100               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท    198,561,096    251,124,100               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   
.
ผลผลิตจัดการยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - รหัส 0501006

ตลอดเวลา เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสะอาด การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ”  

น้ําอุปโภคบริโภค การตรวจสภาพและบํารุงรักษารถเก็บขนมูลฝอย รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาควบคุมรถเก็บขนมูลฝอย รถสุขาเคล่ือนท่ี 
รถสูบสิ่งปฏิกูล ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลประเภทต่างๆ ท่ีสนับสนุนงานด้านจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
บริการเคร่ืองจักรกล ราย/ชม.                 400                 420               450                470               495
บริการน้ําดิบ ราย/เท่ียว               3,600               3,700            3,800             3,900             7,484
บริการน้ําอุปโภคบริโภค ราย/เท่ียว               1,800               1,900            2,000             2,100             2,100
ตรวจสภาพรถเก็บขนมูลฝอย คัน               1,673               1,673            1,673             1,673             1,673
กํากับดูแลการใช้รถเก็บขนมูลฝอย คัน               1,673               1,673            1,673             1,373             1,673
รวมท้ังสิ้น บาท  1,911,654,189  1,308,740,700               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท  1,911,654,189  1,308,740,700               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือการจัดการสิ่งปฏิกูลและไขมันท้ังระบบอย่างครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการรองรับสิ่งปฏิกูล โดยการให้บริการสุขาเคล่ือนท่ี

กิจกรรมหลัก : การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน การบริการสุขาเคล่ือนท่ีและสุขาชั่วคราว การบริการสุขาสาธารณะ การบริหารจัดการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การจัดการและควบคุมดูแลยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลอ่ืนๆ ให้เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานและมีความพร้อมใช้งาน

กิจกรรมหลัก : จัดหายานพาหนะและเคร่ืองจักรกล สําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอย การบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การบริการน้ําดิบ และ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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ก๊าซเรือนกระจก มลพิษทางเสียง มูลฝอย สิ่งปฏิกูล สารอันตรายและของเสียอันตราย”  

มลพิษทางอากาศและเสียง การพิจารณาและกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการท่ีพักอาศัยและชุมชน การติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ”  

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่ีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการท่ีพักอาศัยและ 
ชุมชน ติดตาม ตรวจสอบกํากับดูแลโครงการท่ีต้องจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการท่ีพักอาศัยและชุมชนให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กําหนดแนวทางและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขต

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ควบคุมมลพิษทางอากาศ/ควันดําจาก
รถยนต์ ตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 และควบคุม
รถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร คัน             31,000             31,000           31,000            31,000           31,000
ตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสีย
รถสองแถวและเรือโดยสารสาธารณะ คัน                 400                 400               400                400               400
จํานวนโครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการท่ีพักอาศัยและชุมชน
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้าน
อาคารการจัดสรรท่ีดิน และบริการ
ชุมชนกรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.)  โครงการ                   50                   50                 50                  50                 50
ควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ
และเสียงจากการก่อสร้าง แห่ง                 200                 200               200                200               200
จํานวนของโครงการท่ีได้รับการกํากับ
ดูแลให้นําส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
(รายงาน Monitor) (ร้อยละ)                   60                   65                 70                  75                 75

แผนงานป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขภาวะมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศและ

ผลผลิตควบคุมแหล่งก่อมลพิษ –รหัส 0503002
วัตถุประสงค์ : “เพ่ือควบคุมและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  โดยการบริหารจัดการแหล่งก่อ

กิจกรรมหลัก : ควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ และประสานการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจากแหล่งก่อมลพิษอ่ืน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ความสําเร็จในการจัดเก็บฐานข้อมูล
การนําส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการท่ีพักอาศัย และบริการชุมชน
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ร้อยละ                   70                   80                 90                100               100
การสุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่ีพัก
อาศัยและบริการชุมชน ร้อยละ                   -                       5                 10                  15                 15
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของหน่วยงานในสังกัด คน                 180                 210               210                210               210
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2556 - 2566 คน                   -                   210               210                210               210
จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพ -
มหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 โครงการ                     1                     1                  1                   1                   1
การดําเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพ -
มหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 โครงการ                     1                     1                  1                   1                   1
ส่งเสริมการลดใช้พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร โครงการ                     1                     1                  1                   1                   1
รวมท้ังสิ้น บาท       6,788,452       7,008,900               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท       6,788,452       7,008,900               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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ผลผลิตเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง  - รหัส 0503003

รายงานคุณภาพอากาศและเสียงอย่างสม่ําเสมอ”    

และเสียง เดินระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ร้อยละของจํานวนข้อมูลคุณภาพอากาศ
ท่ีมีการตรวจวัดในพ้ืนท่ีท่ัวไปอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ                   95                   95                 95                  95                 95
พัฒนาแอปพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพ
อากาศของกรุงเทพมหานคร ระบบ                     1                     1                  1                   1                   1
จัดหาเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ
จอแสดงผลพร้อมเดินระบบในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เคร่ือง                   23                   23                 23                  23                 23
ระบบแบบจําลองและพยากรณ์คุณภาพ
อากาศของกรุงเทพมหานคร ท่ีสามารถ
คาดการณ์คุณภาพอากาศรายวัน
ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ                     1                     1                  1                   1                   1
รวมท้ังสิ้น บาท      59,787,424       3,348,300               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท      59,787,424       3,348,300               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการตรวจวัด  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และ

กิจกรรมหลัก : ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง จัดหาเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและซ่อมบํารุงเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ รหัสโครงการ : 07199-1

กรุงเทพมหานครทํางานได้อย่างต่อเนื่อง (Real time) และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีฐานข้อมูลการระบายสารมลพิษทางอากาศแบบใกล้เคียงปัจจุบัน
สําหรับใช้ในการติดตามและรายงานสถานการณ์มลพิษอากาศ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.1 คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เป้าประสงค์ท่ี 2.1.4 กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน

* การตรวจวัดและซ่อมบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
* การปรับปรุงห้องสําหรับใช้เป็นศูนยบ์ริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร 
* การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณท้ังสิ้น 132,182,444 บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงวิกฤต เพ่ิมขึ้น
(ปี 2563 เป็นปีฐาน) ร้อยละ                   -                       5                  5                   6                   8
รวมท้ังสิ้น บาท                 -      132,182,444               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท                 -      132,182,444               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การเดินระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จอแสดงผล (Display board) และระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศของ

กิจกรรมหลัก :

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2565 - 2566    
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แผนงานทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีสีเขียว

พัฒนาและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง ป้องกันการพังทลายของพื้นดินแนวชายฝ่ัง โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ป่าชายเลน และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่น”

ผลผลิตบริการสวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช -  รหัส 0504001

พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีดุลยภาพ ประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม 
และสวนผีเสื้อ”

* กิจกรรมสวนสาธารณะ (บํารุงรักษาสวนและพ้ืนท่ีน้ําในสวนสาธารณะ บริการและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสิ่งอํานวยความสะดวก  

* บํารุงรักษาสวนหย่อมและพ้ืนท่ีปิด (ดูแลสวนหย่อม เกาะกลาง และต้นไม้ริมทาง ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นและศัลยกรรมต้นไม้ รดน้ํา พรวนดิน 
  ตัดแต่งไม้พุ่ม และเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ ประดับตกแต่งต้นไม้ ประดับเมืองด้วยต้นไม้ ประดับตกแต่งถนนเพื่อต้อนรับอาคันตุกะและในวันสําคัญ 
  ประดับตกแต่งสถานท่ีราชการด้วย
* สวนผีเสื้อกรุงเทพมหานคร (บริการเข้าชม อบรมให้ความรู้เก่ียวกับผเีสื้อและแมลง เลี้ยงและเพาะพันธุ์ และบริหารจัดการสวนฯ) 
* พัฒนาและสนับสนุนงานสวนสาธารณะ (ขยายพันธุ์ไม้ พักฟ้ืนต้นไม้ ออกแบบสวน บริหารจัดการข้อมูลวิชาการด้านสวนและต้นไม้ 
* อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (จัดทําฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ชนิดพันธุกรรมพืชท่ีขึ้นทะเบียน ชนิด                 137                 137               137                137               137
จํานวนต้นไม้ท่ีได้รับการอนุรักษ์ ต้น               1,846               1,846            1,846             1,846             1,846
จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ คร้ัง                     2                     2                  2                   2                   2
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เร่ือง/ฉบับ                   -                     -                   -                    -                   -   
การสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ แห่ง                     1                   -                   -                    -                   -   
การปรับปรุงสวนสาธารณะ แห่ง                     1                     1                  1                   1                 -   
การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค คร้ัง                   20                   20                 20                  20                 20
การจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย แห่ง                   42                   42                 42                  42                 42
การจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษา แห่ง                   30                   30                 30                  30                 30
 สวนสาธารณะ คร้ัง                 330                 330               330                330               330
การปรับภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะ คร้ัง                   20                   20                 20                  20                 20
การตกแต่งไม้ใหญ่ คร้ัง                 864                 864               864                864               864
การบริการตัดและขุดล้อมต้นไม้ คร้ัง                   -                     -                   -                    -                   -   
การขยายพันธุ์ไม้ ต้น         1,600,000         1,600,000      1,600,000       1,600,000       1,600,000
การออกแบบสวนสาธารณะ แห่ง                     3                     3                  3                   3                   3
การบริการข้อมูลวิชาการด้านสวน
และต้นไม้ คร้ัง                     1                     1                  1                   1                   1
รวมท้ังสิ้น บาท    638,557,223    740,286,630               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท    638,557,223    740,286,630               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

  รักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด เพาะชําและบริหารจัดการสวนสาธารณะ)

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดุลยภาพ และประสิทธิภาพและคงความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะให้ประชาชนใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจและทํากิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

กิจกรรมหลัก : 

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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ผลผลิตดูแลชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน -  รหัส 0504002

ชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียนด้วยกระบวนการวิธีการต่างๆ” 
 

การดูแลชายฝ่ังทะเล

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
จํานวนต้นโกงกางท่ีเพาะชํา ต้น             10,000             10,000           10,000                  -                   -   
จัดกิจกรรมป้องกันแนวชายฝ่ังทะเล
บางขุนเทียน กิจกรรม                     1                     1                  1                  -                   -   
ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้เก่ียวกับ
การดูแลชายฝ่ังทะเล คร้ัง                     1                     1                  1                  -                   -   
รวมท้ังสิ้น บาท      16,546,000       1,310,000               -                  -                 -   
เงินงบประมาณ บาท      16,546,000       1,310,000               -                  -                 -   
เงินนอกงบประมาณ บาท                 -                   -                 -                  -                 -   

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือป้องกันพ้ืนดินชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน และลดการถูกกัดเซาะจากกระแสน้ําและกระแสคลื่น โดยจัดให้มีการดูแลป้องกัน และ

กิจกรรมหลัก : เพาะชําต้นโกงกาง ปลูกต้นโกงกาง จัดกิจกรรมป้องกันแนวชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้เก่ียวกับ
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งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต บาท
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท
งบบุคลากร บาท
   1. เงินเดือน บาท

01101-1 เงินเดือน 168,809,500   บาท
01102-1 เงินเล่ือนขั้นเล่ือนระดับ 9,966,300      บาท
01104-1 เงินเพิ่มค่าวิชา 638,400         บาท
01106-1 เงินประจําตําแหน่ง 1,482,800      บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 2,976,000      บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 552,200         บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 100,700         บาท

   2. ค่าจ้างประจํา บาท
01201-1 คา่จ้างประจํา 554,156,800   บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจํา 26,337,000     บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจํา 8,563,000      บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจํา 4,016,900      บาท

   3. ค่าจ้างช่ัวคราว บาท
02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 100,470,000   บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว 13,986,900     บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 22,896,000     บาท

   4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 28,100          บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา 8,404,200      บาท
03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 1,600,800      บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6,866,700      บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 281,000         บาท

สํานักส่ิงแวดล้อม

932,133,300                        
932,133,300                          
184,525,900                          

593,073,700                          

137,352,900                          

17,180,800                           

5,779,199,100                      
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร
ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก บาท
1. งบดําเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
และสถานที่ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมา
เอกชนบริหารจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสํานักงาน 
ค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อล่ืน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

   1.2 คา่สาธารณูปโภค บาท
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการอินเตอร์เน็ท

2. งบลงทุน บาท
   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05120-13 (1) รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ  1 คัน 2,480            บาท
05140-3 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

    กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
    เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
    ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน 850,000         บาท

3. งบรายจ่ายอื่น บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร 

    สํานักส่ิงแวดล้อม 643,300         บาท
07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมข้าราชการและ

    บุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็น
    วิทยากรด้านการจัดการมูลฝอย 233,800         บาท

07199-1
    อินทรีย์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ 50,000          บาท

852,480                                
852,480                                

89,545,482                           

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย

852,480                                

141,449,712                        

39,654,800                           

7,037,300                             

1,365,650                             

2,994,000                             
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทําการนอกเวลา
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน
ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

51,051,750                           
49,686,100                           
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รายการผูกพัน
0515051-57-01  โครงการเช่ารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อเช่ารถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ใหม่ จํานวน 220 คัน 
   ทดแทนรถเช่าที่จะครบกําหนดสัญญา
 - เพื่อให้การบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพ 
   คงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
 - เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
 - เพื่อใช้ล้างถนน ทําความสะอาดส่ิงก่อสร้างต่างๆ ให้มีภูมิทัศน์  
   เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่ ทางเท้า เป็นต้น

ระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี (2557 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ 
 - เพื่อเช่ารถบรรทุกนํ้ารดนํ้าต้นไม้อเนกประสงค์ 
   จํานวน 220 คัน
  
งานที่จะทํา
 - เช่ารถบรรทุกนํ้ารดนํ้าต้นไม้อเนกประสงค์ จํานวน 220 คัน

07199-1  เช่ารถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 จํานวน 220 คัน 88,618,382     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,372,035,060  -               บาท
ปี 2557 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 1,140,668,778  -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี    1,017,932,012
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       72,438,300
 - ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ       50,298,466
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 142,747,900    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 88,618,382      -               บาท
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ช่ัวโมงเพื่อลดโลกร้อน บาท
งบรายจ่ายอื่น 1,000,000       บาท

07199-1
เพื่อลดโลกร้อน 1,000,000      บาท

โครงการรณรงค์วันส่ิงแวดล้อมโลก บาท
งบรายจ่ายอื่น 1,000,000       บาท

07199-2 1,000,000      บาท

โครงการสํานักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) บาท
งบรายจ่ายอื่น 260,200         บาท

07199-1
260,200         บาท

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
434,800        บาท

งบรายจ่ายอื่น 434,800         บาท
07103-1

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 434,800        บาท

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
460,000        บาท

งบรายจ่ายอื่น 460,000         บาท
07103-2

สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 460,000        บาท
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันส่ิงแวดล้อมโลก

260,200                             

ค่าใช้จ่ายโครงการสํานักงานสีเขียว

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอย

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)

จากชุมชนอย่างปลอดภัย สําหรับผู้ปฏิบัติงาน

ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย

จากชุมชนอย่างปลอดภัย สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

1,000,000                            

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง

1,000,000                            
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ผลผลิตการรักษาความสะอาด บาท
1. งบดําเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารทําการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อล่ืน
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสําหรับรถทํา
ความสะอาดถนน ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท
   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05302-34 ปรับปรุงที่ทําการงานยานพาหนะและเครื่องจักรกล 2,300,000      บาท
 - ปรับปรุงอาคารสํานักงาน

 - ครุภัณฑ์
ตามแบบเลขท่ี สสณ. 744/1 - 9

2,300,000                             
2,300,000                             
2,300,000                             

67,865,900                           
66,742,800                           
4,653,900                             

5,128,700                             

56,960,200                           

1,123,100                             

 - ปรับปรุงถนนทางเข้า - ออก และบริเวณโดยรอบ
 - ปรับปรุงป้อมยามรักษาความปลอดภัยและรั้ว

70,165,900                          
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ผลผลิตจัดการมูลฝอย บาท
1. งบดําเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารทําการนอกเวลา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย

        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ค่าบริหารจัดการดูแลการใช้งานของระบบซอฟแวร์ 
(Software) ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ
เครื่องทุ่นแรง ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ากระดาษเทอร์มินอลชนิดทนความร้อน 
ค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อล่ืน ค่าถังรองรับ
มูลฝอยแบบพลาสติก ฯลฯ
 

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท

ค่าบริการอินเตอร์เน็ท ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท
   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
   2.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05129-11 เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 ม. 
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า
40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 1 ลํา 900,000         บาท

900,000                                

38,907,700                           

57,689,300                           

2,986,900                             
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

9,300,000                             
9,300,000                             

120,236,200                          
117,249,300                          
20,652,300                           

350,278,014                        
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   2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
05399-13 ปรับปรุงรั้วและถนน ค.ส.ล. ภายในศูนย์กําจัดมูลฝอย

สายไหม 8,400,000      บาท

ตามแบบเลขท่ี กกฝ. 1/2564

3. งบรายจ่ายอื่น บาท
07199-7 (1) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานคร

    ด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น 271,000         บาท
07199-8 (2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนน 

    ผู้บําเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม 77,500          บาท

220,741,814                          

8,400,000                             

 - ปรับพื้นถนน และเพิ่มความลาดชัน
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เน้ือที่ประมาณ 4,200 ตร.ม.
 - ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ยาวประมาณ 355 ม.
   พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 1 ม. จํานวน 355 ฝา

 - รื้อถอนโครงสร้างรั้ว ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง
 - รื้อถอนรั้วอิฐบล๊อคเดิม พร้อมขนทิ้ง

 - รื้อพื้นถนน ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง
 - สร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาวประมาณ 130 ม.
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รายการผูกพัน
0207030-61-02 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดน้ําเสีย

   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหานํ้าเสียภายในศูนย์กําจัด
     มูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
     (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้นํ้า 
     สําหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดนํ้าต้นไม้ และล้างบริเวณ
     โดยรอบศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

   ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (2561 – 2566)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสียศูนย์กําจัด
     มูลฝอยอ่อนนุช ซ่ึงมีนํ้าเสียประมาณวันละ 700 ลบ.ม.

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสียศูนย์กําจัด
     มูลฝอยอ่อนนุช

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 49,049,614     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 333,172,000    -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 221,823,786    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  188,912,062     
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 32,911,724       
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 62,298,600      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 49,049,614      -               บาท
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0207030-62-10 2. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่าย 
   มูลฝอยรัชวิภาและนําส่งไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย
   ของกรุงเทพมหานคร

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพ-
     มหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว 
     และประหยัดค่าใช้จ่าย

   ระยะเวลาดําเนินการ 12 ปี (2562 – 2573)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อนําส่งมูลฝอยไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย 
     ของกรุงเทพมหานคร วันละไม่น้อยกว่า 500 ตัน

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา
     และนําส่งไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
     วันละไม่น้อยกว่า 500 ตัน
     

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา 
และนําส่งไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 40,414,000     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 609,550,000    -               บาท
ปี 2562 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 56,945,000      -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  49,871,491       
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 7,073,509         
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 45,591,000      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 40,414,000      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 60,955,000      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 60,955,000      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 60,955,000      -               บาท
ปี 2570 - ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ 283,735,000    -               บาท
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0207030–63–04 3. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหานํ้าเสียจากการล้าง
     รถเก็บขนมูลฝอย ภายในศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม
     โดยสามารถนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) 
     และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้นํ้าสําหรับล้าง 
     รถเก็บขนมูลฝอย รดนํ้าต้นไม้ และล้างบริเวณโดยรอบ
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม

   ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (2563 – 2568)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม ซ่ึงมีนํ้าเสียประมาณ 
     วันละ 300 ลูกบาศก์เมตร

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม 22,850,100     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 152,752,500    -               บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ 31,660,000      -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  23,759,741       
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 7,900,259         
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 22,850,100      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,850,100      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 30,550,500      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 44,841,800      -               บาท
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0207030–65–01 4. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหานํ้าเสียภายใน 
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม โดยสามารถนํานํ้ากลับมา 
     ใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
     ในการใช้นํ้าสําหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถนํ้าต้นไม้
     และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม

   ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2565 – 2569)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ซ่ึงมีนํ้าเสีย
     ประมาณวันละ 700 ลูกบาศก์เมตร

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 62,298,600     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 332,150,000    -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 34,914,600      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 62,298,600      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 83,293,000      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 83,293,000      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 68,350,800      -               บาท



31

0207030–65–02 5. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหานํ้าเสียภายใน 
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนํานํ้ากลับมา 
     ใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
     ในการใช้นํ้าสําหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถนํ้าต้นไม้
     และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

   ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2565 – 2569)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซ่ึงมีนํ้าเสีย
     ประมาณวันละ 700 ลูกบาศก์เมตร

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 45,781,000     บาท
   

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 332,150,000    -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 45,781,000      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 83,293,000      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 83,293,000      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 118,783,000    -               บาท
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ผลผลิตกําจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยจากการก่อสร้าง บาท
1. งบดําเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารทําการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล
และเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง 
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน 
ค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อล่ืน ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์

19,488,300                           
18,334,800                           
6,250,300                             

7,135,500                             

1,647,541,900                      

4,949,000                             

1,153,500                             
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2. งบรายจ่ายอื่น บาท
รายการผูกพัน
0207030-55-09 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดย 

   ระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน 
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อแก้ไขปัญหาการกําจัดมูลฝอย โดยใช้ระบบ
     การเผาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
   - เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการ
     กําจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบ
   - เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจาก
     การกําจัดมูลฝอยในรูปของพลังงานไฟฟ้า

   ระยะเวลาดําเนินการ 25 ปี (2555 – 2579)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบ 
     กําจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่ไม่ก่อเกิด 
     ปัญหาต่อส่ิงแวดล้อมแบบที่สามารถได้ประโยชน์จาก
     การเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า 
     และเป็นไปตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะลด
     จํานวนมูลฝอยที่จะต้องนําไปฝังกลบ โดยมีความสามารถ
     ในการกําจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 300 ตัน ระยะเวลา
     ดําเนินการ 20 ปี โดยเม่ือส้ินสุดโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ 
     จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกรุงเทพมหานคร (BOT)
  
   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุน 
     ก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกําจัดมูลฝอย  
     ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม
   - จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงาน
     เตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัด
     มูลฝอยหนองแขม ตามโครงการจ้างเหมาเอกชน
     กําจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 
     300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม

1,628,053,600                       
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07199-1 จ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย  
ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 132,405,000   บาท
- จ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุนก่อสร้าง 
  โรงงานพร้อมเดินระบบกําจัดมูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน 
  ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย 
  ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
  ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา   
  มูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม    

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 2,140,300,000  -               บาท
ปี 2555 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 899,989,518    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      859,148,544
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       40,840,974
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 132,405,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 132,405,000    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 177,025,000    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 177,025,000    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 177,025,000    -               บาท
ปี 2570 - ปี 2579 ผูกพันงบประมาณ 444,425,482    -               บาท
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0207030-56-09 2. โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน 
   เพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน 
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพ-
     มหานคร  โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
     สามารถผลิตพลังงานสะอาดจากการกําจัดมูลฝอยได้

   ระยะเวลาดําเนินการ 30 ปี (2556 – 2585)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน  
     ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันตอ่วัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน  
     ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1 จ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 131,040,000   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 3,504,000,000  -               บาท
ปี 2556 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 230,965,563    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      201,114,953
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       29,850,610
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 131,040,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 131,040,000    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 175,200,000    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 175,200,000    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 175,200,000    -               บาท
ปี 2570 - ปี 2585 ผูกพันงบประมาณ 2,485,354,437  -               บาท
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0207030-57-01 3. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
   กําจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
     ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
     ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้อง
     นําไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยไม่ส่งผลกระทบ
     ต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

   ระยะเวลาดําเนินการ 14 ปี (2557 – 2570)

   เปา้หมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กําจัดมูลฝอย 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กําจัดมูลฝอย 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กําจัดมูลฝอย 
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 100,540,500   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,493,580,000  -               บาท
ปี 2557 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 785,591,296    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      736,102,323
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       49,488,973
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 100,540,500    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 100,540,500    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 145,624,100    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 145,624,100    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 145,624,100    -               บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 70,035,404      -               บาท
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0207030–59–08 4. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเคร่ืองจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย 
   ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3
   
   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
     กรุงเทพมหานคร และลดความต้องการใช้พื้นที่
     ฝังกลบมูลฝอยในอนาคต

   ระยะเวลาดําเนินการ 11 ปี (2559 – 2569)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกําจัดมูลฝอย  
     ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน 
     ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช
  
   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกําจัดมูลฝอย  
     ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน 
     ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย 
ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช
ระยะที่ 3 169,041,600   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 2,008,960,000  -               บาท
ปี 2559 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 679,417,423    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      621,202,766
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       58,214,657
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 169,041,600    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 169,041,600    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 237,308,400    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 237,308,400    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 516,842,577    -               บาท
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0207030–61–05 5. โครงการกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า  
    ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อแก้ไขปัญหาการกําจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบการเผา
     ที่ไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม
   - เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
   - เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกําจัดมูลฝอย
     ในรูปของพลังงานไฟฟ้า

   ระยะเวลาดําเนินการ 26 ปี (2561 - 2586)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกําจัด
     มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยใีนการเผาที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
     ได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงาน
     ไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะลด
     ปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนําไปฝังกลบ มีความสามารถในการ
     กําจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ระยะเวลา
     ดําเนินการ 20 ปี เม่ือส้ินสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ 
     จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกรุงเทพมหานคร (BOT)
  
   งานที่จะทํา
   - กําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า   
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช
   - จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย
     อ่อนนุช
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07199-1 กําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 1,000,000      บาท
- กําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 
  ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย 
  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย
  อ่อนนุช

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 5,789,639,670  -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 13,939,430      -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 287,985,000    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 287,985,000    -               บาท
ปี 2569 - ปี 2586 ผูกพันงบประมาณ 5,197,730,240  -               บาท
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0207030-61-06 6. โครงการกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า  
    ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อแก้ไขปัญหาการกําจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบการเผาที่ไม่มี
     ผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม
   - เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
   - เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกําจัดมูลฝอย
     ในรูปของพลังงานไฟฟ้า

   ระยะเวลาดําเนินการ 26 ปี (2561 - 2586)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกําจัด
     มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
     ได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงาน
     ไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะลด
     ปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนําไปฝังกลบ มีความสามารถในการ
     กําจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ระยะเวลา
     ดําเนินการ 20 ปี เม่ือส้ินสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ 
     จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกรุงเทพมหานคร (BOT)

   งานที่จะทํา
   - กําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า   
     ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม
   - จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย
     หนองแขม
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07199-1 กําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 1,000,000      บาท
- กําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 
  ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย 
  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย
  หนองแขม

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 5,687,439,670  -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 13,939,430      -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 282,875,000    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 282,875,000    -               บาท
ปี 2569 - ปี 2586 ผูกพันงบประมาณ 5,105,750,240  -               บาท
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0207030-61-07 7. โครงการกําจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหมและนําไปกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อแก้ไขปัญหาการกําจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี
     การกําจัดมูลฝอยที่ไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม
   - เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
   - เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกําจัดมูลฝอย

   ระยะเวลาดําเนินการ 26 ปี (2561 - 2586)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกําจัด
     มูลฝอยในพื้นที่ของเอกชน และบาํรุงรักษาสถานีขนถ่าย
     มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีการกําจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อ
     ส่ิงแวดล้อม ได้ประโยชน์จากการกําจัดมูลฝอยกลับคืนมา
     ให้ได้มากที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 
     ซ่ึงจะลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนําไปฝังกลบ มีความ 
     สามารถในการกําจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน 
     ระยะเวลาดําเนินการ 20 ปี เม่ือส้ินสุดโครงการ 
     ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็น
     กรรมสิทธ์ิของเอกชน (BOO)

   งานที่จะทํา
   - กําจัดมูลฝอยโดยใช้สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ 
     ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหมและนําไปกําจัดอย่าง 
     ถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน โดยให้
     เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกําจัด 
     มูลฝอยในพื้นที่เอกชน เม่ือส้ินสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ 
     ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิ   
     ของเอกชน (BOO)   
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07199-1 กําจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กําจัด
มูลฝอยสายไหมและนําไปกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 67,197,500     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 4,741,350,000  -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 67,197,500      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 237,067,500    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 237,067,500    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 237,067,500    -               บาท
ปี 2570 - ปี 2586 ผูกพันงบประมาณ 3,961,950,000  -               บาท
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0207030-61-08 8. โครงการกําจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ 
   ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขมและนําไปกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อแก้ไขปัญหาการกําจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี
     การกําจัดมูลฝอยที่ไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม
   - เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
   - เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกําจัดมูลฝอย

   ระยะเวลาดําเนินการ 26 ปี (2561 - 2586)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกําจัด
     มูลฝอยในพื้นที่ของเอกชน และบาํรุงรักษาสถานีขนถ่าย
     มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีการกําจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อ
     ส่ิงแวดล้อม ได้ประโยชน์จากการกําจัดมูลฝอยกลับคืนมา
     ให้ได้มากที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 
     ซ่ึงจะลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนําไปฝังกลบ มีความ 
     สามารถในการกําจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน 
     ระยะเวลาดําเนินการ 20 ปี เม่ือส้ินสุดโครงการ 
     ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็น
     กรรมสิทธ์ิของเอกชน (BOO)

   งานที่จะทํา
   - กําจัดมูลฝอยโดยใช้สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ 
     ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขมและนําไปกําจัดอย่าง 
     ถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน โดยให้
     เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกําจัด 
     มูลฝอยในพื้นที่เอกชน เม่ือส้ินสุดโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ 
     ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิ   
     ของเอกชน (BOO)   
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07199-1 กําจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กําจัด
มูลฝอยหนองแขมและนําไปกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 1,000,000      บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 4,737,700,000  -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 236,885,000    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 236,885,000    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 236,885,000    -               บาท
ปี 2570 - ปี 2586 ผูกพันงบประมาณ 4,025,045,000  -               บาท
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0207030-62-01 9. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอย 
   หนองแขม และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
     กรุงเทพมหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก
     รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

   ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (2562 - 2567)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
     กรุงเทพมหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก 
     รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศนูย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
     และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
     3,000 ตัน

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 
และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 567,567,000   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 3,035,340,000  -               บาท
ปี 2562 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 988,476,968    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      723,357,511
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร     265,119,457
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 567,567,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 567,567,000    -               บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 911,729,032    -               บาท
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0207030-62-09 10. โครงการกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกอินทรีย์สาร
     เข้ากระบวนการหมักก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิง เพื่อผลิตเป็น
     พลังงานไฟฟ้าพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการ
     ขยะและของเสียชุมชน ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

    วัตถุประสงค์
    - เพื่อแก้ไขปัญหาการกําจัดมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยี
      การกําจัดมูลฝอย เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานที่ไม่มี
      ผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม
    - เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบ
      มูลฝอย
    - เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกําจัด
      มูลฝอยในรูปของพลังงาน

    ระยะเวลาดําเนินการ 24 ปี (2562 - 2585)

    เป้าหมายของโครงการ 
    - เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกําจัด
      มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีการกําจัดมูลฝอย เพื่อแปรรูป
      เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้ประโยชน์ 
      จากการกําจัดมูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า 
      และเป็นไปตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ช่วยลดปริมาณ
      มูลฝอยที่จะต้องนําไปฝังกลบ โดยมีความสามารถในการ
      กําจัดมูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า 300 ตัน ระยะเวลา  
      ดําเนินการ 20 ปี เม่ือส้ินสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ 
      จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกรุงเทพมหานคร (BOT)

    งานที่จะทํา
    - กําจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการ
      ขยะและของเสียชุมชนวันละไม่น้อยกว่า 300 ตัน
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07199-1 กําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกอินทรีย์สารเข้ากระบวนการ
หมักก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
พร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน 
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 1,000,000      บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,423,500,000  -               บาท
ปี 2562 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 71,175,000      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 71,175,000      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 71,175,000      -               บาท
ปี 2570 - ปี 2585 ผูกพันงบประมาณ 1,207,975,000  -               บาท
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0207030-63-02 11. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอย
     สายไหม และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

    วัตถุประสงค์
    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
      กรุงเทพมหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก
      รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

    ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (2563 - 2568)

    เป้าหมายของโครงการ 
    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
      กรุงเทพมหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก 
      รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

    งานที่จะทํา
    - จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนยกํ์าจัดมูลฝอยสายไหม 
      และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า 
      1,000 ตัน
  

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม 
และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 194,922,000   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,042,440,000  -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 109,395,000    -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 194,922,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 194,922,000    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 260,610,000    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 282,591,000    -               บาท
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0207030-63-03 12. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอย
     อ่อนนุช และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

    วัตถุประสงค์
    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
      กรุงเทพมหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก  
      รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

    ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2563 - 2567)

    เป้าหมายของโครงการ 
    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
      กรุงเทพมหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก   
      รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

    งานที่จะทํา
    - จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
      และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
      1,000 ตัน
  

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 195,468,000   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,045,360,000  -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 376,019,043    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      283,416,436
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       92,602,607
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 195,468,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 195,468,000    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 278,404,957    -               บาท
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0207030-66-02 13. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอย
     อ่อนนุช และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2

    วัตถุประสงค์
    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
      กรุงเทพมหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก  
      รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

    ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2566 - 2570)

    เป้าหมายของโครงการ 
    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดมูลฝอยของ
      กรุงเทพมหานครให้สามารถดําเนินการได้ปริมาณมาก   
      รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

    งานที่จะทาํ
    - จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
      และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า
      1,000 ตัน
  

07199-1 จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2 65,872,000     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,045,360,000  -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 65,872,000      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 195,468,000    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 195,468,000    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 195,468,000    -               บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 393,084,000    -               บาท
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ผลผลิตจัดการมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยอันตราย บาท
1. งบดําเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารทําการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา
ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง
และนํ้ามันหล่อล่ืน ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์

2. งบลงทุน บาท
   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05129-1 (1) รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า 1 คัน 4,740,000      บาท
05129-11 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

    กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
    เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ 
    แบบกระบะเทท้าย 1 คัน 2,126,000      บาท

3,439,800                             

2,960,800                             

1,153,500                             

190,474,200                        

6,866,000                             
6,866,000                             
6,866,000                             

13,584,900                           
12,431,400                           
6,030,800                             
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3. งบรายจ่ายอื่น บาท
รายการผูกพัน
0207030–63–05 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยอันตราย

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกําจัดมูลฝอยอันตราย
     อย่างครบวงจรด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ

   ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (2563 – 2570)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยอันตราย โดยนํา
     มูลฝอยอันตรายจากศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช   
     หนองแขม และสายไหม ไปทําลายให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
     ประมาณวันละ 4 ตัน

งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยอันตราย

07199-1 จ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยอันตราย 10,318,300     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 68,977,700      -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 9,828,000        -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 10,318,300      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 13,795,540      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 13,795,540      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 13,795,540      -               บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 7,444,780        -               บาท

170,023,300                          
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0207030–63–06 2. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
   ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช 

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้การเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
     ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเน่ือง
     ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       
   ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2563 – 2569)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
     ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช 
     ประมาณวันละ 45 ตัน

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
     ที่ศูนยกํ์าจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช 
     ประมาณวันละ 45 ตัน
     

07199-1 จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช 159,705,000   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,067,625,000  -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 205,200,000    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      113,935,580
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       91,264,420
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 159,705,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 159,705,000    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 213,525,000    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 213,525,000    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 115,965,000    -               บาท
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ผลผลิตจัดการส่ิงปฏิกูล บาท
1. งบดําเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 17,691,200     บาท

   รายการผูกพัน

    วัตถุประสงค์ 

   ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2566 – 2572)

   เป้าหมายของโครงการ 

  งานที่จะทํา

03299-1

1,000,000      บาท

   0207031-66-06  1. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช 

           อ่อนนุช ระยะที่ 4

 - เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช 

  - เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ 
    และเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช

      ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

   เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมต

เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมต

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช

เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนส่ิงปฏิกูล
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนส่ิงปฏิกูลประเภทไขมัน

2,153,676,000                       
2,150,861,100                       

11,515,300                           

20,691,200                           

2,333,677,100                      
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เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 344,657,500    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 39,071,250      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 68,893,750      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 68,893,750      -               บาท
ปี 2570 - ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ 166,798,750    -               บาท
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020031-66-07

 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักร
   โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

 ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2566 – 2572)

 เป้าหมายของโครงการ

 งานที่จะทํา

03299-1

1,000,000      บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 210,903,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 22,562,000      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 42,157,500      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 42,157,500      -               บาท
ปี 2570 - ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ 103,026,000    -               บาท

    และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 3

ไม่เกินวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน

   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและ
     แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกําจัด
     ไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน 
     ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกําจัดไขมัน
     วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

2. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน

ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกําจัดไขมัน
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020031-66-08

 วัตถุประสงค์ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2566 – 2572)

 เป้าหมายของโครงการ

 งานที่จะทํา

     
03299-1

1,000,000      บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 485,716,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 54,062,000      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 97,090,000      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 97,090,000      -               บาท
ปี 2570 - ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ 236,474,000    -               บาท

 - จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม 
   เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

3. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล
 หนองแขม ระยะที่ 7

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม
เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

 - เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ 
     และเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม

   ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

 - เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม 
   เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร
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        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อล่ืน
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล
และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา 
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท
   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

05302-36 ปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายขนถ่ายส่ิงปฏิกูล
และไขมันที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 14,600,000     บาท
 - รื้อถอนอาคารและรั้ว พร้อมขนทิ้ง
 - ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 3 ช้ัน

   และจัดเก็บพัสดุ 2 ช้ัน
 - ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ

 - ก่อสร้างรั้วพร้อมติดตั้งประตูรั้ว
 - ก่อสร้างป้อมยาม 1 หลัง

ตามแบบเลขท่ี สสณ. 754/1 - 39

3. งบรายจ่ายอื่น บาท
07103-9

87,200          บาท

14,600,000                           
14,600,000                           
14,600,000                           

165,401,100                          

36,101,600                           

2,814,900                             

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการส่ิงปฏิกูล
สําหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล

 - ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 - ก่อสร้างอาคารล้างรถ พร้อมงานระบบ
 - ก่อสร้างบ่อหน่วงนํ้า พร้อมงานระบบ

 - ติดตั้งผนังก้ันเสียงบนแนวรั้ว ยาวประมาณ 216 ม.
 - ติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ ความสูงประมาณ 6 ม. 6 ต้น
 - งานปรับปรุงภมิูทัศน์
 - ครุภัณฑ์
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รายการผูกพัน
0207031-63-06 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล

    หนองแขม ระยะที่ 6

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ 
     และเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม
     ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

   ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

   เป้าหมายของโครงการ
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม 
     เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม 
     เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร
     

07199-1 จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม 
เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร 58,075,300     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 291,440,100    -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 47,082,000      -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี        40,024,091
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร         7 ,057,909
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 58,094,400      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 58,075,300      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 128,188,400    -               บาท
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0207031-63-07 2. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล
    อ่อนนุช ระยะที่ 3

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ 
     และเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช
     ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

   ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2563 – 2567)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช 
     เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช 
     เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร
     

07199-1 จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช
เพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร 51,153,400     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 232,157,625    -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 60,960,000      -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี        54,411,618
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร         6 ,548,382
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 51,153,400      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 51,153,400      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 68,890,825      -               บาท
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0207031-64-01  4. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน
   และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 2

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักร
     โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ
   - เพื่อกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (2564 – 2567)

   เป้าหมายของโครงการ
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและ
     แปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกําจัด
     ไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน 
     ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกําจัดไขมัน
     และแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร
     

07199-1 จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน 
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน 
วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร 25,167,900     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 108,669,000    -               บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 2,768,400        -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 20,993,700      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 25,167,900      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 59,739,000      -               บาท
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0207031-65-01 4. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน 
   และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อดําเนินการจ้างเหมาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบ 
     และเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน
     ให้มีประสิทธิภาพอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล
   - เพื่อกําจัดไขมันของกรุงเทพมหานคร

   ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (2565 - 2570)

   เป้าหมายของโครงการ
   - เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน
     และแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช
     เพื่อกําจัดไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร
        
   งานที่จะทํา
   - จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน 
     ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกําจัดไขมัน วันละไม่เกิน
     300 ลูกบาศก์เมตร
        

07199-1 จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมัน 
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกําจัดไขมัน วันละไม่เกิน 
300 ลูกบาศก์เมตร 30,917,300     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 206,589,075    -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 13,929,750      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 30,917,300      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 41,449,500      -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 41,336,250      -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 41,336,250      -               บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 37,620,025      -               บาท
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ผลผลิตจัดการยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 
บาท

1. งบดําเนินงาน บาท
   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
   ค่าใช้สอย บาท
   รายการผูกพัน
   0207031-66-01 1. โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทําความสะอาดถนน

    ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์

     ที่เก่ียวข้องกับการทําความสะอาดถนน
 - เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก 
   (PM-10) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
 - เพื่อสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านส่ิงแวดล้อม
   ที่จะมีส่วนทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาดถนน 
   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2566 – 2572)

 เป้าหมายของโครงการ 
 - เพื่อเช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ
   6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. 
  และมีนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จํานวน 50 คัน

 งานที่จะทํา
 - เช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ
   6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. 
  และมีนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จํานวน 50 คัน

03299-1 เช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ
6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. 
และมีนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จํานวน 50 คัน 1,000,000      บาท

3,000,000                             
3,000,000                             
3,000,000                             

ด้านการจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,308,740,700                      
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เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,177,770,000  -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000      -              บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 235,425,000    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 235,425,000    -               บาท
ปี 2570 - ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ 705,920,000    -               บาท
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   0207031–66–02 2. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
    จํานวน 464 คัน

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
     ขนาด 5 ตัน จํานวนแน่นอนสําหรับใช้ปฏิบัติงาน
     เก็บขนมูลฝอย
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

   ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (2566 – 2573)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
     จํานวน 464 คัน

   งานที่จะทํา
   - เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน
     จํานวน 464 คัน

03299-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
จํานวน 464 คัน 1,000,000      บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 2,372,339,200  -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000      -              บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 258,059,200    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 474,208,000    -               บาท
ปี 2570 - ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ 1,639,072,000  -               บาท
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   0207031–66–03 3. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 
    จํานวน 152 คัน

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวนแน่นอน
     สําหรับใช้ปฏิบัติงาน
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

   ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (2566 – 2573)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 
     จํานวน 152 คัน

   งานที่จะทํา
   - เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
     จํานวน 152 คัน

03299-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 
จํานวน 152 คัน 1,000,000      บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 658,075,792    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000      -              บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 106,467,384    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 131,543,080    -               บาท
ปี 2570 - ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ 419,065,328    -               บาท
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2. งบลงทุน บาท
   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
   ค่าครุภัณฑ์ บาท

05199-22 (1) ห้องสุขาเคล่ือนที่ 50 ตู้ 4,601,000      บาท
05208-26 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

    กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
    เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ 
    แบบบรรทุกนํ้า 2 คัน 5,126,000      บาท

11,727,000                           
11,727,000                           

11,727,000                           
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   รายการผูกพัน
   0207031-66-04 1. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย

   ขนาด 8 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ
     รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 124 คัน   
     พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

   ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย 
     ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 124 คัน พร้อมภาชนะรองรับ
     มูลฝอย จํานวน 1 ใบต่อคัน

   งานที่จะทํา
   - จัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
     ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 124 คัน พร้อมภาชนะรองรับ
     มูลฝอย จํานวน 1 ใบต่อคัน

05213-1 รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 124 คัน พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย 1,000,000      บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 343,480,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 342,480,000    -               บาท
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   0207031-66-05 2. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
   ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ
     รองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จํานวน 102 คัน พร้อม
     ภาชนะรองรับมูลฝอย สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

   ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี (2566 – 2567)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย 
     ขนาด 3 ลบ.ม. จํานวน 102 คัน พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย 
     จํานวน 4 ใบต่อคัน

   งานที่จะทํา
   - จัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
     ขนาด 3 ลบ.ม. จํานวน 102 คัน พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย 
     จํานวน 4 ใบต่อคัน

05213-1 รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 3 ลบ.ม. จํานวน 102 คัน พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย 1,000,000      บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 285,600,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,000,000        -               บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 284,600,000    -               บาท
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3. งบรายจ่ายอื่น บาท
รายการผูกพัน
0207031-61-01 1. โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทําความสะอาดถนน

   ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์
     ที่เก่ียวข้องกับการทําความสะอาดถนนและส่ิงก่อสร้าง
   - เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก 
     (PM-10) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาดถนน ตรอก 
     ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

   ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2561 – 2567)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ
     6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. 
     และมีนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จํานวน 50 คัน

   งานที่จะทํา
  - เช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ
     6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. 
     และมีนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จํานวน 50 คัน

07199-1 เช่ารถกวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ
6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. 
และมีนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จํานวน 50 คัน 176,085,000   บาท

1,294,013,700                       
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เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,178,415,000  -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 432,150,000  -              บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  372,810,000     
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 59,340,000       
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 176,085,000    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 176,085,000    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 394,095,000    -               บาท
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0207031-61-02 2. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
   ขนาด 3 ลบ.ม. 

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ
     รองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย
     เพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนให้มีความสะดวกและ
     คล่องตัว
   - เพื่อใช้ปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วน งานแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
     และลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

   ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2561 – 2567)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
     ขนาด 3 ลบ.ม. จํานวน 102 คัน

   งานที่จะทํา
   - เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
     ขนาด 3 ลบ.ม. จํานวน 102 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 3 ลบ.ม. จํานวน 102 คัน 57,975,400     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 387,989,028    -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 142,283,880  -              บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      122,746,392
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       19,537,488
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 57,975,400      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 57,975,400      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 129,754,348    -               บาท
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0207031–61–03 3. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
     ขนาด 2 ตัน จํานวนแน่นอนสําหรับใช้ปฏิบัติงาน
     เก็บขนมูลฝอย
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

   ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

 เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
     จํานวน 152 คัน

 งานที่จะทํา
   - เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
     จํานวน 152 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จํานวน 152 คัน 98,387,100     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 658,436,184    -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 216,386,944    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      183,230,880
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       33,156,064
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 98,387,100      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 98,387,100      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 131,903,472    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 113,371,568    -               บาท
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0207031-61-04 4. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย 
    ขนาด 8 ลบ.ม.

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย  
     แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. 
     จํานวนแน่นอนสําหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

   ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย 
     ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 124 คัน

   งานที่จะทํา
   - เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย  
     ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 124 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย  
ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 124 คัน 86,051,800     บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 575,885,016    -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 184,630,544    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      155,631,408
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร       28,999,136
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 86,051,800      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 86,051,800      -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 115,366,128    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 103,784,744    -               บาท
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0207031–61–05 5. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 

   วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 
     ขนาด 5 ตัน จํานวนแน่นอนสําหรับใช้ปฏิบัติงาน
     เก็บขนมูลฝอย
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

   ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (2561 – 2568)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
     จํานวน 464 คัน

   งานที่จะทํา
   - เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
     จํานวน 464 คัน
  

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จํานวน 464 คัน 354,681,600   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 2,372,596,800  -               บาท
ปี 2561 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 653,273,600    -               บาท
 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี      533,747,200
 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร     119,526,400
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 354,681,600    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 354,681,600    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 475,507,200    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 534,452,800    -               บาท
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0207031-63-03 6. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
   จํานวน 297 คัน

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด 
     ขนาด 5 ตัน จํานวนแน่นอนสําหรับใช้ปฏิบัติงาน
     เก็บขนมูลฝอย
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

   ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (2563 – 2570)

   เป้าหมายของโครงการ
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
     จํานวน 297 คัน

   งานที่จะทํา
   - เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
     จํานวน 297 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จํานวน 297 คัน 214,540,400   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,434,984,012  -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 107,602,300    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 214,540,400    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 287,625,492    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 286,839,630    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 286,839,630    -               บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 251,536,560    -               บาท
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0207031-63-14 7. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จํานวน 239 คัน

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด   
     ขนาด 5 ตัน และแบบอัด ขนาด 2 ตัน จํานวนแน่นอน 
     สําหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

   ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2563 – 2569)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จํานวน 239 คัน  
     แบบอัด ขนาด 5 ตัน จํานวน 177 คัน และ 
     แบบอัดขนาด 2 ตัน จํานวน 62 คัน

    งานที่จะทํา
    - เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จํานวน 239 คัน   
      แบบอัด ขนาด 5 ตัน จํานวน 177 คัน และ 
      แบบอัด ขนาด 2 ตัน จํานวน 62 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จํานวน 239 คัน   
แบบอัด ขนาด 5 ตัน จํานวน 177 คัน และ 
แบบอัด ขนาด 2 ตัน จํานวน 62 คัน 190,383,400   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 1,273,406,750  -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 64,236,800      -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 190,383,400    -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 190,383,400    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 255,239,250    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 254,541,900    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 318,622,000    -               บาท
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0207031-63-15 8. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 
    จํานวน 185 คัน

   วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 
     จํานวนแน่นอน สําหรับใช้ปฏิบัติงาน เก็บขนมูลฝอย
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง
  
   ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (2563 – 2570)

   เป้าหมายของโครงการ 
   - เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 
     จํานวน 185 คัน

   งานที่จะทํา
   - เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 
     จํานวน 185 คัน

07199-1 เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จํานวน 185 คัน 115,909,000   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 775,273,950    -               บาท
ปี 2563 - ปี 2564 ตั้งงบประมาณ -                -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 64,742,000      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 115,909,000    -               บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 155,394,450    -               บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 154,969,875    -               บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 154,969,875    -               บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 129,288,750    -               บาท
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ผลผลิตควบคุมแหล่งก่อมลพิษ บาท
1. งบดําเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารทําการนอกเวลา
ค่าเบี้ยประชุม

        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่าไปรษณีย์  

2. งบรายจ่ายอื่น บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้ด้านการ 

    เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
    หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 75,200          บาท

07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
    ด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม 21,000          บาท

1,000                                    

96,200                                  

6,912,700                             
6,911,700                             
2,620,500                             

3,986,700                             

304,500                                

7,008,900                            

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

วิทยาศาสตร์ ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ ฯลฯ
ค่าซ่อมบํารุงและปรับเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือ

แผนงานป้องกันและควบคุมภาวะมลพษิ
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ผลผลิตเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง บาท
งบดําเนินงาน บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
   1.1. ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารทําการนอกเวลา
   1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
   1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเตอร์เน็ท    
ค่าบริการรายเดือนสําหรับซิมการ์ดฯ

3,348,300                             
3,348,300                            

125,500                                

1,138,900                             
45,000                                  

968,400                                

2,209,400                             
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและซ่อมบํารุงเคร่ืองตรวจวัด
คุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ รหัส 0515052-65-01  บาท

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การเดินระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
  จอแสดงผล (Display board) และระบบข้อมูล
  การจัดการคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครทํางาน
  ได้อย่างต่อเน่ือง (Real time) และมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบสถานการณ์
  มลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไป
  อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลการระบายสารมลพิษทางอากาศ
  แบบใกล้เคียงปัจจุบันใช้ในการติดตามและรายงาน
  สถานการณ์มลพิษอากาศและสามารถนําไปใช้ใน
  แบบจําลองคุณภาพอากาศ

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี (2565 – 2566)

เป้าหมายของโครงการ
- เพื่อจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบํารุงรักษาสถานีตรวจวัด
  คุณภาพอากาศ ตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือ 
  จอแสดงผล (Display board) และระบบข้อมูลการ
  จัดการคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการระบายสารมลพิษทางอากาศ
  แบบใกล้เคียงปัจจุบัน สามารถนําไปใช้ในแบบจําลอง
  คุณภาพอากาศ

งานที่จะทํา
- จ้างเหมาเดินระบบพร้อมบํารุงรักษาสถานีตรวจวัด
  คุณภาพอากาศ ตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือ 
  จอแสดงผล (Display board) และระบบข้อมูลการ
  จัดการคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
- พัฒนาฐานข้อมูลการระบายสารมลพิษทางอากาศ
  แบบใกล้เคียงปัจจุบัน สามารถนําไปใช้ในแบบจําลอง
  คุณภาพอากาศ

132,182,444                        
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งบรายจ่ายอื่น 132,182,444  บาท
รายการผูกพัน
07199-2 จ้างเหมาเอกชนเดินระบบและซ่อมบํารุงเครื่องตรวจวัด

คุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ 132,182,444   บาท

เงิน เงินนอก
งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 190,830,000    -               บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 58,647,556      -               บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 132,182,444    -               บาท



84

แผนงานทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว
ผลผลิตบริการสวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บาท
1. งบดําเนินงาน บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
        1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่าอาหารทําการนอกเวลา
        1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและ
บํารุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ

        1.1.3 ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่าไฟฟ้า คา่นํ้าประปา ค่าโทรศัพท์  

2. งบลงทุน บาท
   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
   2.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-22 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) พร้อม
    โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 
    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 25,510          บาท

05105-23 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
    แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA 
    ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง 77,020          บาท

05108-32 (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้ 17,100          บาท
05109-31 (4) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 2 ตู้ 13,400          บาท
05120-39 (5) รถเข็นโครงเหล็ก 3 ล้อ 5 คัน 21,500          บาท
05124-38 (6) เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า

     สูบนํ้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง 36,000          บาท
05129-48 (7) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า  

     0.80 x 2.40 x 0.30 ม. พร้อมไม้พาย 3 ลํา 24,000          บาท

20,752,230                           
11,752,230                           

21,869,200                           

458,169,200                          

49,774,300                           
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อล่ืน

33,646,000                           

20,752,230                           

563,458,700                          
529,812,700                          

740,286,630                        
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05140-16 (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
     กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
     เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
     ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน 850,000         บาท

05140-17 (9) รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตร
     กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
     เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์
     1 คัน 1,358,000      บาท

05198-25 (10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด    
      Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 8,900            บาท

05198-26 (11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network     
      แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 2 เครื่อง 20,000          บาท

05198-28 (12) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 4 เครื่อง 22,800          บาท
05199-19 (13) ม้าน่ังยาวชนิดมีพนักพิง ขนาดความยาว 

      ไม่น้อยกว่า 150 ซม. โครงวัสดุโลหะ ที่น่ัง
      และพนักพิงไม้เน้ือแข็ง 650 ตัว 6,370,000      บาท

05199-20 (14) อุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง 6 ช้ิน 
      พร้อมติดตั้ง 2 ชุด 374,000         บาท

05199-21 (15) อุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 6 ช้ิน
      พร้อมติดตั้ง 3 ชุด 1,281,000      บาท

05199-45 (16) เครื่องเสียงตามสาย แบบติดตั้งบนเสา
      เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์
      พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้ง 1 ชุด 1,038,500      บาท

05199-47 (17) รถไถพรวนดิน ขนาด 7 แรงม้า 1 คัน 39,500          บาท
05203-29 (18) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  

      ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง 175,000         บาท
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   2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
05301-62 ก่อสร้างอาคารสํานักงาน ฝ่ายปลูกบํารุงรักษา 9,000,000      บาท

งานปลูกบํารุงรักษา 1

 - ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 1 หลัง

ตามแบบเลขท่ี สสณ. 943/1-29

3. งบรายจ่ายอื่น บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร

    แก่คนเมืองเพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 78,400          บาท
07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน

    ความสมบูรณ์ของไม้ยืนต้น 247,600         บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 40,000,000     บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง 13,500,000     บาท
07199-3

902,900         บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอุทยานผีเส้ือและแมลงกรุงเทพมหานคร 1,135,000      บาท
07199-16 (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) 45,150,000     บาท
07199-17

55,061,800     บาท

    สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริ
    โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566

    ในการเข้าถึงสวนสาธารณะ
(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพและส่ิงอํานวยความสะดวก

156,075,700                          

(5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
    พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 - ครุภัณฑ์
 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์

9,000,000                             

 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา
   และสุขาภิบาล พร้อมบรรจบระบบจนใช้งานได้ดี

 - รื้อถอนผิวทางเดิม พร้อมขนย้าย

 - ก่อสร้างป้อมยาม 1 หลัง

 - ก่อสร้างถนน พื้นทางเดินโดยรอบอาคาร ที่จอดรถ และรั้ว
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ผลผลิตดูแลชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน บาท
งบดําเนินงาน บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
ค่าวัสดุ บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้

1,310,000                            
1,310,000                             
1,310,000                             
1,310,000                             

ค่าวัสดุก่อสร้าง
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งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท
งบรายจ่ายอื่น บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย
    เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว 
    และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 
    สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 71,438,500     บาท

07101-1 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย 
    เป็นค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 
    โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน 
    เพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน 
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 29,850,700     บาท

07101-1 (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
    เป็นค่าเช่ารถฯ เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 
    โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝ่ังสายไหม 32,868,200     บาท

07101-1 (4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
    เป็นค่างานงวดที่ 3 - 7 (หลังหักเงินประกัน
    ผลงาน 10%) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
    ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
    (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) 43,946,600     บาท

07101-2 (5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย
    เป็นเงินเดอืนและค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว 
    และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 
    สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 72,329,600     บาท

07101-2 (6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
    เป็นค่าจ้างเดือนมกราคม - เมษายน 2564 
    โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
    กําจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน 
    ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 41,303,600     บาท

07101-2 (7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
    เปน็ค่าเช่ารถฯ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
    โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
    ระยะที่ 7 58,550,300     บาท

07101-2 (8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
    เป็นค่าเช่ารถฯ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 
    โครงการเช่ารถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 42,980,100     บาท

1,018,911,100                      
1,018,911,100                       
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07101-3 (9) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
    เป็นค่าจ้างเดือนมกราคม - เมษายน 2564 
    โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
    ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช  30,989,600     บาท

07101-3 (10) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าเช่ารถฯ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
      โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      การเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 37,031,900     บาท

07101-3 (11) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าเช่ารถฯ เดอืนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 
      โครงการเช่ารถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ ระยะที่ 4 23,453,300     บาท

07101-4 (12) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่างานงวดที่ 8 - 11, 17 และ 18 (งวดสุดท้าย) 
      โครงการก่อสร้างดาดท้องคลองภายในศูนย์กําจัด
      มูลฝอยอ่อนนุช 56,810,000     บาท

07101-4 (13) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าเช่ารถฯ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
      โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย
      ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2  30,310,400     บาท

07101-5 (14) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมป ี2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าจ้างเดือนมกราคม - เมษายน 2564 
      โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย
      ศูนย์กําจัดมูลฝอยสายไหม 7,900,300      บาท

07101-5 (15) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าเช่ารถฯ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
      โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทําความสะอาดถนน 
      ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 59,340,000     บาท

07101-6 (16) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าจ้างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 
      โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
      ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช 91,264,500     บาท

07101-6 (17) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าเช่ารถฯ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
      โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ
      รองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. 19,537,500     บาท
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07101-7 (18) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่างานงวดที่ 35, 47, 48, 50, 54, 59, 60 และ 
      62 (บางส่วน) โครงการจัดหาระบบบําบัดนํ้าเสีย 
      ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้ง
      เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 6,513,200      บาท

07101-7 (19) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าเช่ารถฯ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
      โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 33,156,100     บาท

07101-8 (20) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย 

      จ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย 
      ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยหนองแขม 34,367,200     บาท

07101-8 (21) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าเช่ารถฯ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
      โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ
      รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. 28,999,200     บาท

07101-9 (22) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าจ้างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
      โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงาน
      กําจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กําจัด
      มูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 46,201,100     บาท

07101-9 (23) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าจ้างเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 
      โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัด 
      ส่ิงปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 6  7,058,000      บาท

07101-10 (24) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าจ้างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 

      มูลฝอยรัชวิภาและนําส่งไปกําจัดที่ศูนย์กําจัด
      มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 7,073,600      บาท

07101-10 (25) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
      เป็นค่าจ้างเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 
      โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัด
      ส่ิงปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 3 6,548,400      บาท

      เป็นค่าจ้างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 โครงการ

      โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่าย
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07101-11 (26) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย

      โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กําจัด
      มูลฝอยอ่อนนุช และนําไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 92,602,700     บาท

07101-11 (27) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อเบิกจ่าย
     เป็นค่าจ้างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
      โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกําจัดไขมัน
      และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช 6,486,500      บาท

      เป็นค่าจ้างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 


