สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กส่ง
ิ แวดลอม
1

2

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

32. จํานวนหน วยงานภาคีเครือขายการปิด
ไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกรอนท่ข
ี ยายผลการ
ดําเนิ นงานไปสูการปฏิบัติ

(1). คาใชจายในการรณรงคปิดไฟ 1 ชัว
่ โมงเพื่อ
ลดโลกรอน

5. รอยละของมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลง
กําเนิ ดและนําไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้  เมื่อ
เทียบกับ ปี  2560 (2,419.97 ตันตอวัน)

(1). คาใชจายในการสงเสริมเครือขายลดและคัด
แยกมูลฝอย

(ผลงานลาสุด :100%)
ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ไมนอยกวา .. (2). คาใชจายในการรณรงควันสิ่งแวดลอมโลก
. หนวยงาน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :97%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 39.61 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ
(3,145.96 ตันตอวัน))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). คาใชจายในการลดพลาสติก ปลอดโฟม สิ่ง
แวดลอมปลอดภัย

งบประมาณ (บาท)
1,000,000.00

1,000,000.00

สํานักงานเลขานุการ

893,000.00

กองนโยบายและแผนงาน

558,600.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

488,800.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

212,800.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

50,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

0.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

(ผลงานลาสุด :15%)

(3). กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอยของ
สํานักสิ่งแวดลอม และ 50 สํานักงานเขต
(ผลงานลาสุด :90%)

(4). คาใชจายในการอบรมขาราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นวิทยากรดาน
การจัดการมูลฝอย
(ผลงานลาสุด :10%)

(5). คาใชจายในการอบรมเพื่อเพิ่มมูลคาวัสดุเห
ลือใช
(ผลงานลาสุด :10%)

(6). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :80%)

(7). กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
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7
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9

าน

11. รอยละของปริมาณมูลฝอยท่น
ี ํ าเขากําจัด
ที่ปลายทางลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560
(10,526.92 ตันตอวัน)
ผลงาน : 17.38 / เป าหมาย : 8.00 (รอยละ
(9,684.76 ตันตอวัน))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13. รอยละของมล
ู ฝอยทก
่ี ลับไ ปใชป
 ระโยชน
ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเพิ่มขน
ึ ้  เมื่อเทียบกับปี 2
560 (1,436 ตันตอวัน)
ผลงาน : 84.30 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ
(1,866.80 ตันตอวัน))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม
ห
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ผลงาน : 15.00 / เป าหมาย : 15.00 (รอยละ
(390 แหง))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7. รอยละของมูลฝอยอันตรายท่ค
ี ัดแยกจาก
แหลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ ้  เมื่อเทียบกับปี 2560
(993 ตันตอปี)
ผลงาน : 9.14 / เป าหมาย : 18.00 (รอยละ
(1,171.74 ตันตอวัน))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8. รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิ กสท่ค
ี ัด
แยกจากแหลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี
2560 (138 ตันตอปี)
ผลงาน : 7.44 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ
(151 ตันตอปี))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9. รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับมูลฝอย
ตกคางท่ไี ดรับการแกไขภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

4

6. รอยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบ
การ หน วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีการ
จัดการมูลฝอยเพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี 2560
(339 แหง)

(ผลงานลาสุด :70%)

10. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอ
การจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

(1). โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพ้ น
ื ที่ฝั่งสาย
ไหม

ผลงาน : 95.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :80%)

147,384,478.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

ท

3

สวนราชการ

สํานักงานเลขานุการ

คร

ลําดับ

(2). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด
5 ตัน ระยะที่ 7
(ผลงานลาสุด :80%)

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

142,041,300.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

กร
ุงเ

(3). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

224,405,600.00

(ผลงานลาสุด :80%)

(4). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเท
ทาย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2
(ผลงานลาสุด :80%)

(5). โครงการเชารถกวาดดูดฝุนเพื่อทําความ
สะอาดถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :80%)

(6). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.
(ผลงานลาสุด :80%)

(7). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด
2 ตัน
(ผลงานลาสุด :80%)

(8). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
(ผลงานลาสุด :80%)

(9). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด
5 ตัน
(ผลงานลาสุด :80%)

(10). โครงการจัดหารถฉีดพนน้ํ าอเนกประสงค
พรอมอุปกรณ
(ผลงานลาสุด :80%)

(11). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด
จํานวน 239 คัน
(ผลงานลาสุด :80%)

(12). คาใชจายในการอบรมบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ
รวบรวมมูลฝอย
(ผลงานลาสุด :10%)

(13). คาใชจายในการฝึกอบรมและดูงานการ
รักษาความสะอาด
(ผลงานลาสุด :10%)

(14). คาใชจายในการสัมมนาและดูงานการขน
ถายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และการบริการสุขาสาธารณ
ะ
(ผลงานลาสุด :10%)

(15). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงาน
ดานการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะตาม
กฎหมายการสาธารณสุข
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(ผลงานลาสุด :10%)

14. ปริมาณไขมันท่จ
ี ัดเก็บไดนําไปกําจัดและ (1). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน
แปรรูปอยางถูกสุขลักษณะเพิ่มขน
ึ ้  เมื่อเทียบ กําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
กับปี 2560 (41,509 ลบ.ม.)
ออนนช
ุ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 45,000.00 (ลบ.ม.) (ผลงานลาสุด :80%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(2). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน
กําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขม

117,384,700.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

235,425,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

77,512,900.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

131,543,100.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

115,051,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

474,208,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

53,000,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

64,236,800.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

470,800.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

4,894,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

1,657,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

294,800.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

29,328,500.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

27,642,200.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

(ผลงานลาสุด :80%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

15. ปริมาณปุยอินทรียจากกากตะกอนส่ง
ิ ปฏิ
กูล

โครงการ/กิจกรรม

ผลงาน : 7,672.14 / เป าหมาย : 12,000.00
(ลบ.ม.)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1. รอยละของจํานวนขอมูลคุณภาพ อากาศ (1). กิจกรรมจางเหมาตรวจวัดและซอมบํารุง
 รวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่มีการตรวจวัดในพน
ื ้ ที่ท่ว
ั ไปชวงวิกฤตผาน สถานีต
เกณฑมาตรฐาน
(ผลงานลาสุด :55%)
ตัวชว
ี้ ัด
(2). กิจกรรมจางเหมาเดินระบบรถตรวจวัด
เจรจา ผลงาน : 96.04 / เป าหมาย : 96.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
คุณภาพอากาศและเสียง
12

(ผลงานลาสุด :50%)

(3). กิจกรรมจางเหมาดําเนินการเผยแพรขอมูล
คุณภาพอากาศผานจอแสดงผลริมเสนทางจราจร
(ผลงานลาสุด :30%)

(4). กิจกรรมจางเหมาเดินระบบพรอมบํารุงรักษา
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตงั ้ บนเสาเหล็ก
และแบบเคลื่อนที่
(ผลงานลาสุด :50%)

(5). กิจกรรมจางเหมาเดินระบบพรอมบํารุงรักษา
เครื่องตรวจวัดฝุนละออง ขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพ
มหานคร
13

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

5,100,000.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

1,262,000.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

2,800,000.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

38,256,500.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

14,393,610.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

0.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

190,000.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

0.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

0.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

(ผลงานลาสุด :20%)

2. รอยละของแหลงกําเนิ ดมลพิษทางอากาศ (1). โครงการหนวยเคลื่อนที่เร็วบรรเทาฝุนละ
ไดรับการควบคุมฝุนละออง
ออง

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :10%)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
(2). คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศใน
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการตรวจวัดรถยนตควันดําในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ง
แวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมดานฝุนละอองจากการกอสราง

18

19

20

21

22

ผลงาน : 70.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18. รอยละของจํานวนขอมูลคุณภาพอากาศ
ที่มีการตรวจวัดในพน
ื ้ ที่ท่ว
ั ไปผานเกณฑ
มาตรฐาน
ผลงาน : 99.97 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
19. รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน (PM10) ผานเกณฑมาตรฐาน

ผลงาน : 98.21 / เป าหมาย : 99.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
20. รอยละของจํานวนขอมูลค่ าํ เฉลี่ย 24
ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) ผานเกณฑมาตรฐาน

ผลงาน : 94.17 / เป าหมาย : 92.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

21. รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉล่ย
ี 8
ชั่วโมงของกาซโอโซน (O3) ผานเกณฑมาตร
ฐาน
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 99.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
22. จํานวนเครือขายความรวมมือการ
บริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ไมนอยกวา...
เครือขาย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
23. รอยละของจํานวนขอมูลระดับเสียง คา
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผาน
เกณฑมาตรฐาน
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 60.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

24. รอยละละของจํานวนยานพาหนะท่ม
ี ี
(1). โครงการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายทอไอ
ระดับเสียงจากปลายทอผานเกณฑมาตรฐาน เสียย
 านพาหนะ
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 95.00 (ไมนอย
กวารอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
25. รอยละของจํานวนโครงการกอสรางได
รับการควบคุมเสียงใหเป็ นไปตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารและกฎหมายส่ง
ิ แวดลอม

0.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

0.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

0.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

0.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

0.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

80,000.00

กองจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง

0.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

0.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

50,000,000.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

(ผลงานลาสุด :90%)

(1). โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ง
แวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมดานเสียง

กร
ุงเ

23

17. รอยละของแหลงกําเนิ ดฝุนละอองไดรับ
การควบคุม

าน

17

ผลงาน : 20.62 / เป าหมาย : 4.00 (ลดลงรอย
ละ (ไมเกิน รอยละ 19.39))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม
ห

16

(ผลงานลาสุด :85%)

พ

15

16. รอยละของจํานวนยานพาหนะท่ป
ี ลอย
มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อ
เทียบกับปีฐาน (ปี  2559 รอยละ 23.39)

ท

14

คร

ลําดับ

24

25

26

ผลงาน : 70.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
30. อัตราการเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน
ของหน วยงานลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี
ฐาน 2560)

(ผลงานลาสุด :85%)

ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 1.22 (ไมเกินรอย
ละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

31. รอยละความสําเร็จของผลการดําเนิ น
งานตามแผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2556 -2566 ดานการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและการใชพลังงานทางเลือก
ผลงาน : 70.00 / เป าหมาย : 55.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

33. สัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขน
ึ้ 
(ปี ฐาน 2562)

(1). กิจกรรมนําเขาขอมูลปริมาณการใชพลังงาน
ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร

ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 0.00 (เพิ่มข้ น
ึ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :60%)

(2). โครงการการลดใชพลังงานไฟฟ าของหนวย
งานภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
(ผลงานลาสุด :90%)

(3). กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณการผลิต/การ
ใชพลังงานทดแทนของหนวยงานสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :60%)

(4). คาใชจายในการพัฒนาและสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
27

12. รอยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มู
ลฝอยติดเชือ
้ ไดรับการกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ

28

3. สัดสวนพน
ื ้ ที่สีเขียวในรูปแบบสวนตอ
ประชากร (ตร.ม./คน)

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 7.28 / เป าหมาย : 7.21 (ตร.ม./คน)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว

29

4. ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). กิจกรรมสํารวจ พัฒนาและรวมรวมปริมาณ
พื้นที่สีเขียว 50 สํานักงานเขต
(ผลงานลาสุด :80%)

(2). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจการใชบริการ
สวนสาธารณะ
(ผลงานลาสุด :78%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ (20
แนวคลอง))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
30

26. สัดสวนพน
ื ้ ที่สวนสาธารณะตอประชากร (1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
(ตร.ม./คน)
พื้นทีส
่ ีเขียว
ผลงาน : 1.08 / เป าหมาย : 1.14 (ตร.ม./คน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :70%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
31

32

33

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

27. สัดสวนพน
ื ้ ที่สีเขียวย่ง
ั ยืนปลูกเลียนแบบ
ระบบธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

15,000,000.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

2,125,500.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

1,135,000.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

ผลงาน : 3.12 / เป าหมาย : 4.00 (ตร.ม./คน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

28. รอยละพน
ื ้ ที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมท่ี
ดีตอพน
ื ้ ท่ี กทม.
ผลงาน : 13.05 / เป าหมาย : 12.50 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). คาใชจายในการตกแตงเมือง
29. พืน
้ ที่สีเขียวและ/หรือพน
ื ้ ที่ทาง
ธรรมชาติท่ไี ดรับการสงเสริม อนุรักษ ฟื ้ นฟู
(ผลงานลาสุด :90%)
รักษาและปองกันการทําลายจนกลายเป็ น
พืน
้ ที่ท่ม
ี ีความหลากหลายทางชีวภาพ (แหง) (2). คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 1.00 (แหง)
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดําริโดย
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
กรุงเทพมหานครปี 2564
(ผลงานลาสุด :80%)

(3). คาใชจายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและ
แมลงกรุงเทพฯ

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

(ผลงานลาสุด :85%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน
กําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(2). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน
กําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุช ระยะที่ 2
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน
กําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 6
(ผลงานลาสุด :80%)

(4). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน
กําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุช ระยะที่ 3
(ผลงานลาสุด :80%)

(5). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน
กําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขม ระยะที่ 2
(ผลงานลาสุด :70%)

(6). คาใชจายในการคัดเลือกบุคลากร
กรุงเทพมหานครดานการรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะดีเดน
(ผลงานลาสุด :85%)

(7). คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนน
ผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนแกประชาชนและสังคม
(ผลงานลาสุด :10%)

(8). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดย
ระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันตอวัน ที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
(ผลงานลาสุด :52%)

(9). โครงการจางเหมาบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไมนอยกวา 800
ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(ผลงานลาสุด :52%)

(10). โครงการจางเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร
และอุปกรณกําจัดมูลฝอย ขนาดไมนอยกวา 600
ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(ผลงานลาสุด :52%)

(11). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก
ศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไปทําลายโดย
วิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
(ผลงานลาสุด :52%)

(12). โครงการจางเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร
โรงงานกําจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันตอวัน ที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช ระยะที่ 3
(ผลงานลาสุด :52%)

(13). โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบบําบัด
นํ้ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(ผลงานลาสุด :52%)

(14). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยอันต
ราย ระยะที่ 4
(ผลงานลาสุด :52%)

(15). โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
และออนนุช ระยะที่ 3
(ผลงานลาสุด :52%)

(16). โครงการจางเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดย
ระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไมนอยกวา1,000
ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(ผลงานลาสุด :52%)

(17). โครงการจางเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดย
ระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไมนอยกวา 1,000
ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
(ผลงานลาสุด :52%)

(18). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก
ศูนยกาจัดมูลฝอยหนองแขม และนําไปฝังกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
(ผลงานลาสุด :52%)

(ผลงานลาสุด :52%)

(20). โครงการกอสรางดาดทองคลองภายในศูนย
กําจัดมูลฝอยออนนุช
(ผลงานลาสุด :52%)

สวนราชการ

28,678,700.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

1,312,123.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

47,082,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

59,960,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

2,768,400.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

271,000.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

77,500.00

กองจัดการขยะ ของเสีย
อันตรายและสิ่งปฏิกูล

177,025,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

175,200,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

145,624,100.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

587,193,800.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

237,308,400.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

83,293,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

7,657,800.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

67,209,168.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

10,000,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

10,000,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

809,424,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

290,000,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

พ

(19). โครงการจัดหาระบบบําบัดน้ํ าเสียขนาดไม
น อยกวา 800 ลูกบาศกเมตรตอวันพรอมติดตงั ้
เครื่องจักรและอุปกรณที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนอง
แขม

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

าน
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ม
ห

ลําดับ

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

600,649.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

55,945,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

109,395,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

261,705,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

30,660,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

205,200,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

5,100,000.00

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

175,471,600.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

98,000,500.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

92,659,000.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

35,499,000.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

1,000,000.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

158,800.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

355,600.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

262,000.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

1,188,400.00

สํานักงานสวนสาธารณะ

ท

(21). โครงการกอสรางถนน ทางเทา และระบบ
ระบายน้ํ าภายในศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

82,500,000.00

(ผลงานลาสุด :52%)

(22). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก
สถานีขนถายมูลฝอยรัชวิภาและนําสงไปกําจัดที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :52%)

กร
ุงเ

(23). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก
ศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไปฝังกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
(ผลงานลาสุด :52%)

(24). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไปฝังกลบอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล
(ผลงานลาสุด :52%)

(25). โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบบําบัด
นํ้ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม
(ผลงานลาสุด :52%)

(26). โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
และออนนุช
(ผลงานลาสุด :52%)

(27). โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของ
สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย
กําจัดมูลฝอยออนนุชและศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขม
(ผลงานลาสุด :52%)

(28). โครงการเชารถบรรทุกน้ํ าอเนกประสงค
ระยะที่ 3
(ผลงานลาสุด :75%)

(29). โครงการเชารถบรรทุกน้ํ าอเนกประสงค
ระยะที่ 4
(ผลงานลาสุด :73%)

(30). โครงการกอสรางสวนสาธารณะภายใน
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนน
บางขุนเทียนชายทะเล)
(ผลงานลาสุด :85%)

(31). โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณทาง
แยกตางระดับถนนรมเกลากับถนนเจาคุณทหาร
(ผลงานลาสุด :100%)

(32). โครงการกอสรางสวนจากภูผาสูมหานทีใน
สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ
ิ์
(ผลงานลาสุด :65%)

(33). คาใชจายในการฝึกอบรมการออกแบบจัด
สวนและภูมิทัศนดวยคอมพิวเตอร
(ผลงานลาสุด :10%)

(34). คาใชจายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการศัลยกรรมตนไมในเมือง
(ผลงานลาสุด :100%)

(35). คาใชจายในการฝึกอบรมการขยายพันธุ
การดูแลรักษา และการอารักขาไมดอกไมประดับ
ที่นิยมใชในกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(36). คาใชจายในการเสริมสรางความรูดาน
การเกษตรแกคนเมืองเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีของ
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

(2). กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

กองนโยบายและแผนงาน
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5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (1). คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวม
และพัฒนางานดานการพัสดุและการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ของสํานักสิ่งแวดลอม
ผลงาน : 49.68 / เป าหมาย : 65.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :40%)

36

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน

37

185,000.00

(ผลงานลาสุด :65%)

(1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผลงาน : 40.00 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน) (ผลงานลาสุด :70%)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด (1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
เก็บฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติ ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
งานหรือการใหบริการ
(ผลงานลาสุด :80%)
ผลงาน : 60.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สวนราชการ

สํานักงานเลขานุการ

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 37 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 87 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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