โครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (4)

สํานักเลขานุการผูวาราชการ กทม.

- กองบริหารงานทั่วไป
- กองสรรหาบุคคล
- กองพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร
- กองอัตราก�าลัง
- กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
- กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
- กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม

คณะกรรมการขาราชการ กทม.

สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.
ส�านักงานเลขานุการปลัด กทม.
ส�านักงานการเจ้าหน้าที่
ส�านักงานกฎหมายและคดี
ส�านักงานปกครองและทะเบียน
ส�านักงานตรวจสอบภายใน
ส�านักงานประชาสัมพันธ์
กองงานผู้ตรวจราชการ
ส�านักงานการต่างประเทศ

สํานักยุทธศาสตร
และประเมินผล
1. ส�านักงานเลขานุการ
2. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
3. กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง
4. กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
5. กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค
พื้นฐาน
6. กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และสังคม
7. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
8. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
9. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์
10. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

สํานักการคลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ส�านักงานเลขานุการ
กองรายได้
กองการเงิน
กองบัญชี
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กองโรงงานช่างกล
กองทะเบียนทรัพย์สนิ
กองตรวจจ่าย
กองบ�าเหน็จบ�านาญ
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-

ปลัดกรุงเทพมหานคร

สํานักงาน ก.ก.

สํานักปลัด กทม.
-

สภา กทม.

คณะที่ปรึกษา ผว.กทม.

สํานักเทศกิจ
1.
2.
3.
4.

กลุม่ งานผูต้ รวจการเทศกิจ
ส�านักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
ส�านักงานตรวจและบังคับการ
- ส่วนตรวจและบังคับการ 1
- ส่วนตรวจและบังคับการ 2
- ส่วนตรวจและบังคับการ 3
5. กองนิตกิ ารและบังคับคดี

สํานักการแพทย
1. ส�านักงานเลขานุการ
2. ส�านักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์
3. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
4. โรงพยาบาลกลาง
5. โรงพยาบาลตากสิน
6. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
7. โรงพยาบาลสิรินธร
8. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
9. โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์
10. โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
11. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
12. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
13. โรงพยาบาลคลองสามวา
14. โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ส�านักงานเลขานุการ
ส�านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
กองสร้างเสริมสุขภาพ
กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ส�านักงานป้องกันและบ�าบัด
การติดยาเสพติด
กองสุขาภิบาลอาหาร
ส�านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
กองทันตสาธารณสุข
ส�านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
กองการพยาบาลสาธารณสุข
กองเภสัชกรรม
ส�านักงานชันสูตรสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข (68 แห่ง)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สํานักการจราจรและขนสง
1.
2.
3.
4.
5.

ส�านักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
ส�านักงานวิศวกรรมจราจร
กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ส�านักงานระบบขนส่ง

(6)
(6)
(44)
(1)

สํานักการศึกษา

สํานักอนามัย

สํานักพัฒนาสังคม
1. ส�านักงานเลขานุการ
2. กองนโยบายและแผนงาน
3. ส�านักงานการพัฒนาชุมชน
- ส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม
เศรษฐกิจ
4. ส�านักงานการส่งเสริมอาชีพ
- ส่วนการฝึกอาชีพ
5. ส�านักงานสวัสดิการสังคม
- ส่วนกิจการผูส้ งู อายุและคนพิการ

รอง ป.กทม.
ผช. ป.กทม.
ผู้ตรวจราชการ กทม.
ที่ปรึกษากฎหมาย กทม.

1.
2.
3.
4.
5.

-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนประสานนโยบาย
ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์
กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าฯ
กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯ และที่ปรึกษาผู้ว่าฯ

-

สํานักงานเลขานุการสภา กทม.

สํานักการโยธา

สํานักการระบายนํ้า

ส�านักงานเลขานุการ
ส�านักงานการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
ส�านักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา
กองเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
กองเสริมสร้างสมรรถนะ
นักเรียน
หน่วยศึกษานิเทศก์

1. ส�านักงานเลขานุการ
2. กองแผนงานและประสาน
สาธารณูปโภค
3. กองวิเคราะห์และวิจัย
4. ส�านักงานก่อสร้างและบูรณะ
5. ส�านักงานออกแบบ
6. กองควบคุมการก่อสร้าง
7. ส�านักงานควบคุมอาคาร
8. กองส�ารวจและแผนที่ที่ดิน
9. ส�านักงานจัดกรรมสิทธิ์
10. ส�านักงานวิศวกรรมทาง

1. ส�านักงานเลขานุการ
2. ส�านักงานพัฒนาระบบ
ระบายน�้า
3. กองสารสนเทศระบายน�้า
4. ส�านักงานระบบควบคุมน�้า
5. กองระบบท่อระบายน�้า
6. กองระบบคลอง
7. ส�านักงานจัดการคุณภาพน�้า
8. กองเครื่องจักรกล

สํานักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

ส�านักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
ส�านักงานภูมสิ ารสนเทศ
ส�านักงานวางผังเมือง
ส�านักงานพัฒนาและ
ฟืน้ ฟูเมือง
6. กองควบคุมผังเมือง

- ส�านักงานเลขานุการ
- ส�านักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน
สาธารณภัย
- ส�านักงานอ�านวยการสาธารณภัย
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

ส�านักงานเลขานุการ
ส�านักงานระบบงบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 1
กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
กองวิเคราะห์งบประมาณ 5
กองวิเคราะห์งบประมาณ 6

สํานักสิ่งแวดลอม
1. ส�านักงานเลขานุการ
2. กองนโยบายและแผนงาน
3. ส�านักงานจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
4. กองก�าจัดมูลฝอย
5. กองจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง
6. ส�านักงานสวนสาธารณะ

-

กลุ่มงานเลขานุการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานต่างประเทศ
กลุ่มงานบริการสภา กทม.
กลุ่มงานประชุมสภา
และกรรมการวิสามัญ
กลุ่มงานประชุม
กรรมการสามัญ
กลุ่มงานญัตติและกระทู้
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย

สํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว
1. ส�านักงานเลขานุการ
2. กองนโยบายและแผนงาน
3. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น)
4. ส�านักงานนันทนาการและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
- ส่วนห้องสมุดและ
การเรียนรู้
- ส่วนนันทนาการ
5. กองการกีฬา
6. กองการสังคีต
7. ส�านักงานวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว
- ส่วนวัฒนธรรม
- ส่วนการท่องเที่ยว

สํานักงานเขต

(50 สํานักงานเขต และ 437 โรงเรียน)

- ฝ่าย 10 ฝ่ายในส�านักงานเขต
- โรงเรียน
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