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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 102)
โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การกําหนดอํานาจหน้าที่ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังของสํานักงานกฎหมายและคดีสํานักปลัด
กรุ ง เทพมหานคร สํ า นั ก การโยธา สํ า นั ก วั ฒ นธรรม กี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย ว สํ า นั ก เทศกิ จ
สํานักการจราจรและขนส่ง และสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ
ที่รับผิดชอบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน
และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2528 ดังนี้
1. ให้ ย กเลิ ก ความใน (4) ของข้ อ 5 ของหมวด 4 แห่ ง ประกาศกรุ ง เทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 57) ลงวันที่
1 เมษายน 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) สํานักงานกฎหมายและคดี มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจพิจารณา และให้คําปรึกษา แนะนําการจัดทําร่างกฎหมายแก่หน่วยงานของ
กรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ด้านการปฏิรูปกฎหมาย
(3) ดําเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา
(4) ดําเนินการด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีภาษี และคดีอื่น ๆ ที่อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม
หรือคณะกรรมการชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.)
(5) พิจารณา ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ คําสั่งทางปกครอง และดําเนินการเกี่ยวกับ
คดีปกครอง
(6) พิจารณาคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(7) ตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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(8) บังคับคดีตามคําสั่งหรือคําพิพากษาศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร
(9) ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย คําพิพากษา คําวินิจฉัยต่าง ๆ ความเห็นและคําสั่งที่เกี่ยวกับ
อํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย”
2. ให้ ยกเลิ ก ความในหมวด 10 ข้อ 16 และข้อ 17 แห่ งประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 53) ลงวันที่
7 กรกฎาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด 10
สํานักการโยธา
ข้อ 16 สํานักการโยธา มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการโยธา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานโยธา
และงานโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการพิจารณาอนุญาต ประสานงาน ตรวจสอบ และการกํากับดูแล
ให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคหรือด้านโครงสร้างพื้นฐานดําเนินการก่อสร้างในเขตทางสาธารณะ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง การบูรณะและบํารุงรักษาทาง การติดตั้ง ตรวจสอบ
และควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาวิบัติภัย
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบ กําหนดรายการก่อสร้าง การประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง การแบ่ งงวดงานและงวดเงินตามสัญญาจ้างในงานโครงสร้างพื้ นฐานและงานวิศวกรรมทาง
การวิเคราะห์สภาพโครงสร้าง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนการดูแล บํารุงรักษาและซ่อมแซม
งานสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ วิเคราะห์ วางผัง กําหนดรูปแบบ รายการ เขียนแบบ
การประมาณราคาค่ าก่ อ สร้าง การแบ่ งงวดงานและงวดเงิน ตามสั ญ ญาจ้ างในงานวิศ วกรรมอาคาร
งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์ งานวิจิตรศิลป์ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) ดําเนินการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างในงานวิศวกรรมทางและงานอาคาร
ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้ การสนั บสนุ นการควบคุ มงานก่ อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของหน่ วยงาน
ในกรุงเทพมหานคร
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(7) ดํ า เนิ น การควบคุ ม แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน
เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคารและออกใบรับรอง
รวบรวมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญาตหรือยื่นแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลง ตลอดจน
การพัฒ นากฎหมายควบคุมอาคาร เผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคารแก่ประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ
(8) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการสํารวจและจัดทํ าแผนที่ที่ ดิน งานสํารวจเพื่ อการก่อสร้างหรือ
ตรวจสอบที่ดิน งานรวบรวมและลงทะเบียนที่สาธารณะ งานระบบสารสนเทศที่ดิน ตลอดจนดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถอนสภาพหรือการโอนที่สาธารณประโยชน์
(9) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อนําไปใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ของกรุงเทพมหานคร การพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ งานเสนอออกกฎหมายเพื่อการเวนคืน
และการแก้ต่างเกี่ยวกับคดีเวนคืน ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจทรัพย์สินและประมาณราคา
เพื่อการเวนคืนที่ดิน
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ข้อ 17 สํานักการโยธา มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) งานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
(1.2) งานช่วยอํานวยการและเลขานุการ
(1.3) งานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1.4) งานการคลัง การเงินและบัญชี
(1.5) งานงบประมาณ
(1.6) งานพัสดุ
(1.7) งานด้านกฎหมาย
(1.8) งานประชาสัมพันธ์
(1.9) งานดูแลอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
(1.10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(2) กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(2.1) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการ แผนงาน หรือ แผนพั ฒ นา
ด้านการโยธาและงานโครงสร้างพื้นฐานให้บูรณาการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หรือแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
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(2.2) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
(2.3) จั ด อบรม ศึ ก ษาดู ง าน หรื อ จั ด กิ จ กรรมอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานโยธาและ
งานโครงสร้างพื้นฐาน
(2.4) จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทําสารสนเทศด้านการโยธา
และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
สํานักการโยธา
(2.5) พัฒ นาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานโยธาและงานโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน
ดําเนินการจัดตั้งและปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศของสํานักการโยธา
(2.6) พัฒนาและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักการโยธา
(2.7) ดําเนินการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
(2.8) พิจารณาขอเลื่อนชั้นและพิจารณาโทษผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
(2.9) คํานวณเงินเพิ่มหรือลดตามเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
(2.10) พิจารณาอนุญาต กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานดําเนินการก่อสร้างในเขตทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักการโยธา
รวมทั้งตรวจสอบ กํากับดูแลให้การดําเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2.11) ตรวจสอบ ประสานงานการส่ ง มอบ - รั บ มอบพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งของหน่ ว ยงาน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการก่อสร้างในเขตทางสาธารณะที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักการโยธาให้มีความเรียบร้อย
(2.12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(3) กองวิเคราะห์และวิจัย มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) ตรวจสอบและทดสอบคุ ณ ภาพวั ส ดุ ที่ ใช้ ในงานก่ อ สร้ า งของกรุ งเทพมหานคร
เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการอื่น ให้เป็นไปตามแบบและรายการที่กําหนด
(3.2) จัดเก็บค่าบริการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
(3.3) ศึกษาและวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุและวิจัยการทดสอบวัสดุที่ใช้ในงาน
วิศวกรรมของกรุงเทพมหานคร
(3.4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
(3.5) ตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่ อประเมิ นคุณภาพวัสดุและความมั่ นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง
ที่สร้างแล้วเสร็จ
(3.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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(4) สํานักงานก่อสร้างและบูรณะ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(4.1) ดํ า เนิ น การซ่ อ มแซม บู ร ณะ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้ า คั น หิ น รางตื้ น
สะพานข้ามคลอง และสะพานท่อ
(4.2) สํารวจ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแซม บูรณะถนนและทางเท้า ในเขตพระราชฐาน
(4.3) ควบคุมการใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักรกล
และยานพาหนะชนิดต่าง ๆ
(4.4) ควบคุมการผลิตแอสฟัลต์
(4.5) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบรรเทาวิบัติภัย
(4.6) ดําเนินการติดตั้ง ตรวจสอบ ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในถนน ตรอก ซอย และ
สะพานต่าง ๆ
(4.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(5) สํานักงานออกแบบ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(5.1) สํารวจ ออกแบบ วิเคราะห์และวางผังเพื่อกําหนดรูปแบบ รายการ เขียนแบบ
ด้านสถาปัตยกรรมงานอาคาร ด้านงานตกแต่งภายในอาคาร หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5.2) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบของอาคาร
(5.3) ดําเนินการด้านงานอนุรักษ์ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ นิเทศศิลป์
(5.4) ดํ าเนิ น การด้ านงานออกแบบ เขี ย นแบบ ควบคุ ม จั ด สร้าง ตกแต่ งสถานที่
ในงานพลับพลาพิธี งานพิธีหรืองานกิจกรรมอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร
(5.5) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นางานด้ า นการออกแบบเพื่ อ กํ า หนดรู ป แบบ
การประหยัดพลังงานภายในอาคาร
(5.6) ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบ รายการก่อสร้าง ตลอดจนงานด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร
(5.7) แก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบขณะดําเนินการก่อสร้าง
(5.8) ดําเนินการประมาณราคา การแบ่งงวดงานงวดเงินตามสัญญาก่อสร้างงานอาคาร
(5.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(6) กองควบคุมการก่อสร้าง มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(6.1) วางแผนบริ ห ารโครงการและควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งในงานวิ ศ วกรรรมทางและ
งานอาคารของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา
(6.2) ให้การสนับสนุนการควบคุมงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุงอาคารของหน่วยงาน
ในกรุงเทพมหานครที่ขอความร่วมมือ
(6.3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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(7) สํานักงานควบคุมอาคาร มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(7.1) ตรวจสอบ ควบคุม แนะนํา เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ
(7.2) ตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคารและออกใบรับรองการตรวจสอบ
อาคาร (ร.1)
(7.3) จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกรุงเทพมหานครพร้อมทั้ง
จัดทําฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
(7.4) รวบรวมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญาตหรือยื่นแจ้ง ก่อสร้างหรือ
ดัดแปลง
(7.5) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายควบคุมอาคาร
(7.6) เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมอาคาร
(7.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(8) กองสํารวจและแผนที่ที่ดิน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(8.1) สํารวจและรังวัดเพื่อจัดทําแผนที่รายละเอียดถนน ซอย คู คลอง และรูปตัด
สภาพพื้นที่ภูมิประเทศ เพื่อประโยชน์ในการวางผังอาคารสถานที่ราชการ การออกแบบและการก่อสร้าง
(8.2) สํารวจและจัดทําแผนที่เพื่อการปักแนวศูนย์กลางถนน เขตถนน ตรอก ซอย คู
คลอง เพื่อการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ํา ทางเท้า และการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ
(8.3) ดําเนินการจัดทําแผนที่รายละเอียดเพื่อการตัดถนน ตรอก ซอย การกําหนดค่าระดับ
ในการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ํา ทางเท้า และสะพาน ตลอดจนการสร้างและตรวจสอบ
หมุดระดับมาตรฐาน
(8.4) ตรวจสอบและประสานงานกํ า หนดแนวเขตที่ ส าธารณะ ถนน ตรอก ซอย
คลอง ลําบึง ลํากระโดง ลําราง ตลอดจนคูน้ําสาธารณะต่าง ๆ ให้คงสภาพการเป็นที่สาธารณะ
(8.5) ให้การสนับสนุนเพื่อการสํารวจและตรวจสอบที่ดินที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นขอความร่วมมือ
(8.6) จัดทําประวัติความเป็นมาของถนน ตรอก ซอย สะพาน และที่สาธารณประโยชน์
สํารวจตรวจสอบที่ดินที่ประชาชนอุทิศ หรือโอนให้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อนํามาจัดขึ้นทะเบียน
ที่สาธารณประโยชน์
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(8.7) สํารวจ ตรวจสอบ ถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
เพื่อนํามาประกาศลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติทางหลวง และสํารวจตรวจสอบทางน้ํา
ที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินของกรุงเทพมหานคร เพื่อนํามาขึ้นทะเบียน
(8.8) ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ หรือพระราชบัญญัติโอนที่สาธารณประโยชน์
(8.9) รวบรวมและจั ด เก็ บ งานทะเบี ย นที่ ดิ น สาธารณะ งานทะเบี ย นทางหลวง
งานทะเบียนที่ดินทางน้ํา และงานถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ให้เป็นระบบ
(8.10) ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
(8.11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(9) สํานักงานจัดกรรมสิทธิ์ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(9.1) จัดทํากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
(9.2) จัดทําแผนที่รายละเอียดเพื่อประกอบการเสนอพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(9.3) ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินในเขตทางเวนคืน เพื่อใช้ในการอันเป็น
สาธารณู ป โภค หรื อ การผั ง เมื อ ง หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะอย่ า งอื่ น ของกรุ ง เทพมหานคร
โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน หรือโดยการขออุทิศ ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน
ขอใช้ ขอเช่า เช่าซื้อที่ดินอาคาร เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์
ค่าทดแทน การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(9.4) ดําเนินการแก้ต่างและดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีปกครอง (เวนคืน)
(9.5) พิ จ ารณาดํ าเนิ น การคื น อสั งหาริ ม ทรัพ ย์ ที่ ถู ก เวนคื น ให้ แ ก่ เจ้ าของหรือ ทายาท
เมื่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนกรณีเจ้าของ
หรือทายาทร้องขอ
(9.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(10) สํานักงานวิศวกรรมทาง มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(10.1) กํ า หนดนโยบาย จั ด ทํ า แผนแม่ บ ท และวางแผนเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านงานทางของกรุงเทพมหานคร
(10.2) สํารวจ ออกแบบ กําหนดรายการก่อสร้างโครงสร้างพื้ นฐานด้านงานทางของ
กรุงเทพมหานคร
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(10.3) วิเคราะห์สภาพโครงสร้าง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์และความเป็นปกติ
ของโครงสร้างพิเศษ
(10.4) ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมสะพานและโครงสร้างพิเศษ
(10.5) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบ่งงวดงานงวดเงินตามสัญญาจ้าง
(10.6) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และแก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านงานทางของกรุงเทพมหานคร
(10.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย”
3. ให้ยกเลิกความในหมวด 13 ข้อ 22 และข้อ 23 แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 96) ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด 13
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ข้อ 22 สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บํารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจและ
การตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย
(2) ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การให้ บ ริก ารและจั ด กิ จ กรรมทั้ งด้ านดนตรี กี ฬ านั น ทนาการ
ห้องสมุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหา แนวทางการดําเนินงานและการพัฒนาด้านดนตรี กีฬา
นันทนาการ ห้องสมุด การท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ข้อ 23 สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
(1.2) งานช่วยอํานวยการและเลขานุการ
(1.3) งานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1.4) งานการคลัง การเงินและบัญชี
(1.5) งานงบประมาณ
(1.6) งานพัสดุ
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(1.7) งานนิติกรรมและสัญญา
(1.8) งานประชาสัมพันธ์
(1.9) งานการออกแบบ
(1.10) งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ
(1.11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(2) กองนโยบายและแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(2.1) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ด้านวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
(2.2) ประสาน และสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําของหน่วยงานและ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงาน รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนา
ฐานข้อมูล
(2.3) ประสาน บูรณาการ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมาย
ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
(2.4) เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้าน วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
(2.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(3) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) ให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง
(3.2) พัฒนาผู้นําเยาวชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต
(3.3) จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
(3.4) ให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดประกวดแข่งขัน จัดประชุมและสัมมนา
แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และให้บริการที่พัก (ค้างแรม) ในกรณีพิเศษต่าง ๆ
(3.5) ส่งเสริมงานด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ
(3.6) เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศด้านการพัฒนาเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(3.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(4) สํานักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(4.1) ส่งเสริม และพั ฒ นาการจั ด กิ จกรรมนั น ทนาการ ห้ อ งสมุ ด และศู น ย์ การเรีย นรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย
(4.2) จัดทําโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เหมาะสมสําหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย
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(4.3) ส่งเสริมงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนันทนาการ
ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
(4.4) เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ทางวิชาการด้านกิจกรรมนันทนาการ และด้านห้องสมุด
และการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย
(4.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(5) กองการกีฬา มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและดําเนินงานด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร
(5.2) กําหนดมาตรฐานในการดําเนินการด้านกีฬา ลานกีฬา และศูนย์กีฬาที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
(5.3) สนับสนุนการเล่นกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ ความเป็นเลิศความเป็นอาชีพ
และเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(5.4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
(5.5) ควบคุม ดูแล พัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร
(5.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(6) กองการสังคีต มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(6.1) การดําเนินการด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลสําหรับประชาชน และในพิธีการ
ของกรุงเทพมหานคร
(6.2) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ดนตรีไทย พัฒนาดนตรีสากล การฝึกอบรม
และการสอนวิชาดนตรีแก่กลุ่มเป้าหมาย
(6.3) การจัดทําคู่มือ จัดการแข่งขันด้านดนตรี การขับร้อง การแต่งเพลงการเรียบเรียง
เสียงประสาน การบันทึกเสียง
(6.4) การดําเนินงานด้านงานดุริยางค์ซิมโฟนี
(6.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(7) สํานักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(7.1) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดเก็บข้อมูล การจัดทําแผนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
(7.2) การประชาสัมพั น ธ์ข้อ มูลข่าวสาร การจัดทํ าสื่อ และกิจกรรมด้านวัฒ นธรรม
และการท่องเที่ยว
(7.3) การส่งเสริม สํารวจ รวบรวม ค้นคว้า ข้อมูลเพื่อพัฒนางานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
(7.4) พัฒนางานด้านการท่องเที่ยวสู่สากลและการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(7.5) เสริ ม สร้ างเครื อ ข่ า ยและเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นวั ฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ ย วของ
กรุงเทพมหานคร
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(7.6) การดํ าเนิ น การเพื่ อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาให้ เกิ ด การอนุ รัก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
(7.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย”
4. ให้ยกเลิกความในหมวด 15 ข้อ 26 และข้อ 26 ทวิ แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 57) ลงวันที่
1 เมษายน 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด 15
สํานักเทศกิจ
ข้อ 26 สํานักเทศกิจ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร กฎหมายอื่นที่กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ทั้งทางอาญา ทางแพ่งและทางปกครอง
(2) การปฏิบัติงานด้านการดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ข้อ 26/1 สํานักเทศกิจ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดสํานักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจ สํานักงานเขต
(1.2) สืบสวน สอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
(1.3) ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารสํานักเทศกิจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ
(1.4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(2) สํานักงานเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(2.1) งานอํานวยการและเลขานุการ
(2.2) งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอํานวยการกลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจ
งานการประชุม
(2.3) งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
(2.4) งานพิธีการและกิจกรรมตามโครงการพิเศษต่าง ๆ
(2.5) งานบริหารงานบุคคล
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(2.6) งานการคลั ง การเงิ น และบั ญ ชี งบประมาณ พั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การทะเบียนทรัพย์สิน ควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
(2.7) งานสื่อสาร เครื่องวิทยุคมนาคม
(2.8) งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(3) กองนโยบายและแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของสํานักเทศกิจ
(3.2) พัฒนานโยบาย บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบเครือข่าย
ของสํานักเทศกิจ
(3.3) ศึกษา วางแผน และกําหนดแนวทางการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานด้านเทศกิจ
(3.4) พัฒนาการระบบสถิติ วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
(3.5) บริห ารโครงการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรด้ านเทศกิ จ และผู้ เกี่ ย วข้ อ งให้ เป็ น ไปตาม
นโยบายของผู้บริหาร
(3.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(4) สํานักงานตรวจและบังคับการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(4.1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจตรา สืบสวน จับกุม ดําเนินคดี และบังคับการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น ๆ
ที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(4.2) ดําเนินการในส่วนที่เกินอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตหรือกรณีที่จะเป็นภัยร้ายแรงต่อ
กลุ่มคนส่วนใหญ่ หรือดําเนินการในส่วนที่ต่อเนื่องกับอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตการกระทําผิด
ที่ต่อเนื่องระหว่างพื้นที่เขตหรือหลายพื้นที่เขต
(4.3) ควบคุ ม ตรวจสอบ กํ า กั บ ดู แ ลความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยตามกฎหมาย
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(4.4) การตรวจสอบกํากับดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการบังคับการ
ตามกฎหมายของฝ่ายเทศกิจ สํานักงานเขต
(4.5) ให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในกรณี เกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ให้การช่วยเหลือ
และป้องกันภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(4.6) ปฏิบัติงานด้านการดูแลเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตลอดจนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ และภารกิจพิเศษ
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(4.7) จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน การใช้กําลังเทศกิจในการช่วยเหลืออํานวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชน เช่ น กรณี อุ บั ติ เหตุ สาธารณภั ย หรือ ช่ วงเทศกาลประเพณี สํ าคั ญ หรือ วาระต่ าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
(4.8) สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด้ า นเทศกิ จ หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ห น่ ว ยงาน
ทั้งภายในและภายนอกร้องขอหรือตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
(4.9) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจหรืองานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(4.10) การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้
กฎหมายจราจรในฐานความผิดที่เกี่ยวกับการจอดรถ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
(4.11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(5) กองนิติการและบังคับคดี มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(5.1) การสืบสวน สอบสวน จับกุม ดําเนินคดี และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(5.2) ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีทุกประเภทที่เป็นอํานาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานคดีสํานักเทศกิจ
สํานักงานเขต
(5.3) สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการบังคับการตามกฎหมายของ
ฝ่ายเทศกิจ สํานักงานเขต
(5.4) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ
ด้านเทศกิจ และด้านที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
(5.5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการพัฒนาระบบงานคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานคดี รวมถึงบุคลากรด้านเทศกิจ
(5.6) การวินิจฉัย และตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ การศึกษา
วิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบและยกร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญั ติ ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ
(5.7) ให้ คํ า ปรึ ก ษาและให้ ค วามเห็ น ทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง ดําเนินการเกี่ยวกับบริการข้อมูล ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจและงานที่เกี่ยวข้อง
(5.8) ตรวจสอบสํ า นวนการเปรี ย บเที ย บคดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคารฯ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(5.9) จัดทําเอกสารทางวิชาการ หนังสือรวมกฎหมายและคู่มือปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานเทศกิจ
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(5.10) งานนิติกรรมและการตรวจร่างสัญญา
(5.11) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานการดําเนินคดี และการบังคับการ
ของฝ่ ายเทศกิ จ และฝ่ ายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งของสํ านั ก งานเขตให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุงเทพมหานคร
และกฎหมายอื่ น ที่ กํ า หนดให้ เป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องกรุ ง เทพมหานครทั้ ง ในทางอาญา ทางแพ่ ง
และทางปกครอง
(5.12) การดําเนินการในทางปกครอง ดําเนินคดีปกครองกรณีออกคําสั่งทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(5.13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย”
5. ให้ยกเลิกความในหมวด 18 ข้อ 31 และข้อ 32 แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 57) ลงวันที่
1 เมษายน 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด 18
สํานักการจราจรและขนส่ง
ข้อ 31 สํานักการจราจรและขนส่ง มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) การศึกษา สํารวจ รวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาจราจร และพัฒนาโครงการด้านระบบขนส่งมวลชนหลัก ระบบขนส่งมวลชนเสริม และวิเคราะห์
ออกแบบความเหมาะสมของโครงข่ายถนนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร เสนอแนะนโยบาย
มาตรการ จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
(2) การจัดทําแผนแม่บทการขนส่งของกรุงเทพมหานคร การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน การพัฒนาระบบโปรแกรมด้านการจราจรและขนส่ง
(3) การศึ ก ษา วิ เคราะห์ กํ าหนด ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานงานวิ ศ วกรรมจราจร มาตรฐาน
อุปกรณ์ประกอบทาง และดําเนินการด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร
(4) การสํารวจ ออกแบบ ประมาณการ เพื่ อติดตั้ง รื้อย้าย ถอดถอน และบํารุงรักษา
เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์วิศวกรรมจราจร ระบบสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ทางจักรยาน จุดจอดรถจักรยาน
(5) การศึ ก ษา สํ ารวจ ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ตรวจสอบ บริห ารจั ด การ พั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศการจราจรและความปลอดภัย ระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ระบบการจราจรและขนส่ง Intelligent Transport System (ITS) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(6) เป็นศูนย์กลางการควบคุมโครงข่ายสื่อสารด้วยเส้นใยนําแสง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ของกรุงเทพมหานคร
เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง เป็นศูนย์กลางประสานและเชื่อมโยงข้อมูลการจราจร
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) พัฒนา บํารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดและระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
ในการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ และบริการประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนทางสื่อต่าง ๆ
(8) การศึกษา สํารวจ ออกแบบ กํากับ และควบคุมการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางของระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางบกและทางน้ํา
(9) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดมาตรฐานการให้บริการ และจัดทําแผนระบบขนส่งมวลชน
ของกรุงเทพมหานคร ทั้งระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางบกและทางน้ํา
(10) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ในการจั ด การ การพั ฒ นา การปรั บ ปรุ งและแก้ ไข
ให้ระบบการขนส่งทางบก ทางราง และทางน้ํา มีรายได้ที่เพียงพอในการดําเนินการ รวมทั้งการบริหารทรัพย์สิน
เพื่ อ หารายได้ให้ ก รุงเทพมหานคร โดยการให้ สิท ธิห รือ การว่าจ้ างหรือ วิธีก ารอื่ น ใดเพื่ อ จัด หารายได้
ที่ไม่ส่งผลต่อการเดินทางที่สะดวก สบาย และปลอดภัยของประชาชน
(11) การเผยแพร่ แ ละให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการจราจรและขนส่ ง และข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ที่เกี่ยวข้องทางสื่อออนไลน์ การรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร การพัฒนาและเผยแพร่สื่อด้านวินัยจราจร
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ข้อ 32 สํานักการจราจรและขนส่ง มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) งานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
(1.2) งานช่วยอํานวยการและเลขานุการ
(1.3) งานการบริหารงานบุคคล
(1.4) งานการคลัง การเงินและบัญชี
(1.5) งานการงบประมาณ
(1.6) งานการพัสดุ
(1.7) งานการประชุม และงานประชาสัมพันธ์
(1.8) งานนิติกรรม สัญญา และพัฒนากฎหมาย
(1.9) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(1.10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(2) กองนโยบายและแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
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(2.1) การวางแผน สํ า รวจ และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจร พร้ อ มการวิ เคราะห์ ส าเหตุ
และแนวทางแก้ไขปัญหาจราจร
(2.2) การศึกษา วิเคราะห์ และพั ฒ นาโครงการด้ านระบบขนส่งมวลชนหลัก และ
ระบบขนส่งมวลชนเสริม ระบบเชื่อมต่อและเปลี่ยนถ่ายของระบบขนส่งสาธารณะ
(2.3) การจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทการขนส่ ง ของกรุ ง เทพมหานคร การจั ด ทํ า แผนแม่ บ ท
แผนพั ฒ นาและแผนปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศของหน่ ว ยงาน การพั ฒ นาระบบโปรแกรม
ด้านการจราจรและขนส่ง
(2.4) การกําหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมจราจร
(2.5) การจัดระบบจราจรเป็นโครงข่ายถนนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
(2.6) การวิเคราะห์ ออกแบบความเหมาะสมของโครงข่ายถนนเพื่อปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาการจราจร เสนอแนะนโยบายมาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัย
(2.7) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
(2.8) การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและขนส่งและข้อมูลทั่วไป
ที่เกี่ยวข้องทางสื่อออนไลน์ การรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร การพัฒนาและเผยแพร่สื่อด้านวินัยจราจร
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
(2.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(3) สํานักงานวิศวกรรมจราจร มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(3.๑) การศึ กษา วิเคราะห์ กําหนด ปรับ ปรุงมาตรฐานงานวิศวกรรมจราจร และ
มาตรฐานอุปกรณ์ประกอบทาง การสํารวจ และพิจารณาจัดระบบจราจร ทางร่วม ทางแยก ทิศทางจราจร
ช่องทางการจราจร ทางเลี้ยวกลับรถ ทางเชื่อมต่อตรอก ซอย และเส้นทางลัด รวมถึงกําหนดตําแหน่งทางข้าม
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(3.๒) การพิจารณาความเหมาะสมของทางเท้า ทางเดินรถ และทางเข้า - ออกอาคาร
(3.๓) การสํารวจ ออกแบบ ประมาณการ เพื่อผลิต ติดตั้ง รื้อย้าย ถอดถอน และ
บํารุงรักษาเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์วิศวกรรมจราจร ระบบสัญญาณไฟจราจร วัสดุและอุปกรณ์
ความปลอดภัยและจัดระบบจราจร อุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ
(3.๔) การจัดให้มีหน่วยบริการเร่งด่วนด้านงานวิศวกรรมจราจร และสัญญาณไฟจราจร
(3.๕) การดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําละเมิดทรัพย์สิน
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(3.๖) การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและวิชาการ การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
จัด หาและประยุ ก ต์ ใช้ ระบบอุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และนวัต กรรมใหม่ ๆ ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
การแก้ไขปัญหาจราจร
(3.๗) การเสนอขอออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร
(3.๘) การบริหารจัดการจราจร การสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานจราจรตามกฎหมาย
(3.๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(4) กองระบบเทคโนโลยีจราจร มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(4.1) การศึกษา สํารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ บริหารจัดการ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศการจราจรและความปลอดภัย ระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ระบบการจราจรและขนส่ง Intelligent Transport System (ITS) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
(4.2) เป็นศูนย์กลางการควบคุมโครงข่ายสื่อสารด้วยเส้นใยนําแสง ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อ นที่แ บบดิจิทั ล (Digital Trunked Radio System)
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง เป็นศูนย์กลางประสานและ
เชื่อมโยงข้อมูลการจราจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4.3) พัฒนา บํารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
ในการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ และบริการประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนทางสื่อต่าง ๆ
(4.4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(5) สํานักงานระบบขนส่ง มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(5.1) การศึกษา สํารวจ ออกแบบ กํากับ และควบคุมการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง
จุดเชื่อมต่อการเดินทางของระบบราง
(5.2) ศึกษา และกําหนดมาตรฐานการให้บริการระบบขนส่งทางรางของกรุงเทพมหานคร
(5.3) การพิจารณาอนุญาตให้เอกชนจัดทําทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับอาคาร
หรือทางเชื่อมอาคาร (Sky Walk) หรือสถานที่จอดรถ (Park and Ride)
(5.4) ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล และควบคุมการให้บริการระบบขนส่งทางราง
ของกรุงเทพมหานครให้ เป็ น ไปตามสั ญ ญาและมาตรฐานสากล เพื่ อ ความปลอดภั ย ของประชาชน
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้าง
และผู้รับสัมปทาน ทั้งระหว่างการก่อสร้าง และหลังการเปิดให้บริการแก่ประชาชน ในระบบขนส่งทางราง
ของกรุงเทพมหานคร
(5.5) ศึกษา สํารวจ ออกแบบ และกําหนดมาตรฐานการให้บริการระบบขนส่งทางบก
และทางน้ําของกรุงเทพมหานคร
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(5.6) กํากับ ควบคุมการก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบขนส่งทางบก และทางน้ํา
(5.7) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ทั้งระบบ
ขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางบกและทางน้ํา
(5.8) ศึกษา วิเคราะห์กําหนดรูปแบบของระบบขนส่งมวลชนเสริมในรูปแบบต่าง ๆ
และเสนอรูปแบบ แนวทาง วิธีการลงทุนก่อสร้างในระบบขนส่งต่าง ๆ
(5.9) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแผนดําเนิ นการการพั ฒ นาระบบขนส่งมวลชนเสริม
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนระบบหลัก
(5.10) ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการ การพัฒนา การปรับปรุงและแก้ไข
ให้ระบบการขนส่งทางบก ทางราง และทางน้ํา มีรายได้ที่เพียงพอในการดําเนินการ รวมทั้งเพื่อหารายได้
ให้ ก รุ ง เทพมหานคร โดยการให้ สิ ท ธิ ห รื อ การว่ า จ้ า งหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดเพื่ อ จั ด หารายได้ ที่ ไ ม่ ส่ ง ผล
ต่อการเดินทางที่สะดวก สบาย และปลอดภัยของประชาชน
(5.11) บริ ห ารจั ด การการจั ด หารายได้ ที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม เป็ น ไปตามกฎหมาย
สัญญาและระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
(5.12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย”
6. ให้ยกเลิก 21 ข้อ 37 และข้อ 38 แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ความในหมวด ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่
31 ตุ ล าคม 2528 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อ ง การแบ่ งส่ วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 52) ลงวันที่
2 มีนาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด 21
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ข้อ 37 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร
(2) ทบทวนโครงสร้ า งงบประมาณ จั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ นโยบาย กรอบวงเงิ น
และการจัดสรรงบประมาณ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการและค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร
(4) จัดเตรียม จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เอกสารงบประมาณและคําแถลงงบประมาณ
(5) วิเคราะห์ จัดทํา คําขอตั้งและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของรัฐบาล
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(6) บริหารงบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
(7) วิ เ คราะห์ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณของกรุ ง เทพมหานคร
และเงินอุดหนุนรัฐบาล
(8) รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
(9) พัฒนาระบบงบประมาณ และวิธีการจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
(10) รวบรวม จั ด เก็ บ จัด ทํ าและใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางด้ านงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร
(11) ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการ และประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ
(12) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานอื่น
(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 38 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานเลขานุการ มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) งานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก
(1.2) งานช่วยอํานวยการและเลขานุการ
(1.3) งานการประชุม
(1.4) งานการเจ้าหน้าที่
(1.5) งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
(1.6) การจัดทําแผนงานของสํานัก
(1.7) การดําเนินการในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(1.8) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสํานัก
(1.9) การดูแลสถานที่และยานพาหนะ
(1.10) งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(1.11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) สํานักงานระบบงบประมาณ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(2.1) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ การเงินการคลัง และภาระผูกพั นงบประมาณรายจ่าย
ของกรุงเทพมหานคร
(2.2) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล
(2.3) ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย กรอบวงเงิน
และการจัดสรรงบประมาณ
(2.4) จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เอกสารงบประมาณ และคําแถลงงบประมาณ
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(2.5) วิเคราะห์ จัดทํา คําขอตั้งและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล
(2.6) บริหาร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของรัฐบาล
(2.7) จัดทําและพัฒ นาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณ
(2.8) พัฒนาระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า
(2.9) ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการ และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ
(2.10) รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการ
งบประมาณ
(2.11) จัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ควบคุมการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(2.12) รวบรวม จัดเก็บ จัดทําและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร
(2.13) วางแผนและพัฒนาบุคลากรของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(2.14) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น
(2.15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นการงบประมาณ นโยบาย แผนงาน โครงการ
และแผนปฏิบัติงานประจําปี
(3.2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถ
ของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
(3.3) จัดทําเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(3.4) บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
(3.5) ศึก ษา วิเคราะห์ ปั ญ หาและอุป สรรคในการบริห ารงบประมาณของหน่ วยงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(3.6) เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3.7) ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทําค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ
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(3.8) จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และคํ า ชี้ แ จงประกอบงบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ เสนอต่ อ สภา
กรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ
(3.9) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น
(3.10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
- สํานักการระบายน้ํา
- สํานักสิ่งแวดล้อม
- สํานักงานเขตพญาไท
- สํานักงานเขตราชเทวี
- สํานักงานเขตพระนคร
- สํานักงานเขตดุสิต
- สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์
- สํานักงานเขตวังทองหลาง
- สํานักงานเขตดินแดง
- สํานักงานเขตห้วยขวาง
(4) กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับกองวิเคราะห์งบประมาณ 1
โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
- สํานักการโยธา
- สํานักการจราจรและขนส่ง
- สํานักผังเมือง
- สํานักงานเขตสวนหลวง
- สํานักงานเขตบางนา
- สํานักงานเขตปทุมวัน
- สํานักงานเขตบางรัก
- สํานักงานเขตสาทร
- สํานักงานเขตบางคอแหลม
- สํานักงานเขตยานนาวา
- สํานักงานเขตคลองเตย
- สํานักงานเขตวัฒนา
- สํานักงานเขตพระโขนง
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(5) กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับกองวิเคราะห์งบประมาณ 1
โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
- สํานักการศึกษา
- สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- สํานักงานเขตทวีวัฒนา
- สํานักงานเขตธนบุรี
- สํานักงานเขตคลองสาน
- สํานักงานเขตจอมทอง
- สํานักงานเขตบางกอกใหญ่
- สํานักงานเขตบางกอกน้อย
- สํานักงานเขตบางพลัด
- สํานักงานเขตตลิ่งชัน
(6) กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับกองวิเคราะห์งบประมาณ 1
โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
- สํานักงาน ก.ก.
- สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- สํานักการคลัง
- การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตคลองสามวา
- สํานักงานเขตบางกะปิ
- สํานักงานเขตสะพานสูง
- สํานักงานเขตบึงกุ่ม
- สํานักงานเขตคันนายาว
- สํานักงานเขตประเวศ
- สํานักงานเขตลาดกระบัง
- สํานักงานเขตมีนบุรี
- สํานักงานเขตหนองจอก
(7) กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับกองวิเคราะห์งบประมาณ 1
โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
- สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
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- สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- สํานักเทศกิจ
- สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตบางเขน
- สํานักงานเขตจตุจักร
- สํานักงานเขตบางซื่อ
- สํานักงานเขตลาดพร้าว
- สํานักงานเขตหลักสี่
- สํานักงานเขตดอนเมือง
- สํานักงานเขตสายไหม
(8) กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับกองวิเคราะห์งบประมาณ 1
โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
- สํานักการแพทย์
- สํานักอนามัย
- สํานักพัฒนาสังคม
- สํานักงานเขตภาษีเจริญ
- สํานักงานเขตบางแค
- สํานักงานเขตหนองแขม
- สํานักงานเขตบางขุนเทียน
- สํานักงานเขตบางบอน
- สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
- สํานักงานเขตทุ่งครุ”
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

