แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กส่ง
ิ แวดลอม : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)
1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

32. จํานวนหนวยงานภาคีเครือขายการปิด
ไฟ 1 ชัว
่ โมง เพื่อลดโลกรอนที่ขยายผล
การดําเนินงานไปสูการปฏิบัติ

กลยุทธ

ระดับ

2.0.

ผลผลิต
(Output)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5. รอยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อ
เทียบกับ ปี  2560 (2,419.97 ตันตอวัน)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

5.00
(ไตรมาส 3) จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชัว
่ โมง
(ไมนอย
(ไมนอยกวา ... เพื่อลดโลกรอน (60+ Earth Hour 2021)
กวา ...
หนวยงาน)
วันเสารที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 หนวยงาน)
21.30 น. ณ บริเวณลานสแควร D
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน
เป็ นไปตามมาตรการการการควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
019 (COVID-19) โดยสามารถลดการใช
พลังงานไฟฟ าได ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ลงได 29.4 เมกะวัตต เมื่อเปรียบเทียบกับ
การใชไฟฟ าในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันเสารที่ 20 มีนาคม 2564 ระหวางเวลา
20.30 - 21.30 น.
30.00
(ไตรมาส 3) อยูระหวางรวบรวมปริมาณ
(รอยละ (รอยละ (3,145. มูลฝอยจาก 50 สํานักงานเขต ปริมาณ
(3,145.96 96 ตันตอวัน)) มูลฝอยนําไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิด
ตันตอวัน))
ต.ค. 63 - พ.ค. 64 รวม 3,378.47 ตัน/วัน
แบงเป็ น ขยะรีไซเคิล 2,569.49 ตัน/วัน
ขยะอินทรีย 808.98 ตัน/วัน ปริมาณ
มูลฝอยอันตราย ต.ค. 63 - ก.พ. 64 รวม
385,422 กิโลกรัม

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). คาใชจายในการรณรงคปิดไฟ สํานักงานเลขานุการ
1 ชัว
่ โมงเพื่อลดโลกรอน
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

มิติท่ี

(1.2). คาใชจายในการรณรงควันสิ่ง สํานักงานเลขานุการ
แวดลอมโลก
ความกาวหน าของงาน :97%
(2.1). คาใชจายในการสงเสริมเครือ กองนโยบายและแผน
ขายลดและคัดแยกมูลฝอย
งาน
ความกาวหน าของงาน :100%
(2.2). คาใชจายในการลดพลาสติก
ปลอดโฟม สิ่งแวดลอมปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :15%

กองนโยบายและแผน
งาน

(2.4). คาใชจายในการอบรม
ขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นวิทยากร
ดานการจัดการมูลฝอย
ความกาวหน าของงาน :10%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(2.6). คาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใช
ประโยชน
ความกาวหน าของงาน :80%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(9.1). โครงการจัดหารถเก็บขน
มูลฝอยพ้ น
ื ที่ฝั่งสายไหม
ความกาวหน าของงาน :80%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(2.3). กิจกรรมการรวบรวมปริมาณ กองนโยบายและแผน
มูลฝอยของสํานักสิ่งแวดลอม และ งาน
50 สํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :90%

15.00
(รอยละ
(390 แหง
))

1.0.

ผลผลิต
(Output)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

8.00
(ไตรมาส 3) * ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 63 =
(รอยละ (รอยละ (9,684. 8,972.62 ตัน/วัน * ปริมาณมูลฝอย พ.ย.
(9,684.76 76 ตันตอวัน)) 63 = 8,888.22 ตัน/วัน * ปริมาณมูลฝอย
ตันตอวัน))
ธ.ค. 63 = 8,384.28 ตัน/วัน * ปริมาณมูล
ฝอย ม.ค. 64 = 8,093.35 ตัน/วัน *
ปริมาณมูลฝอย ก.พ. 64 = 8,812.41 ตัน
/วัน * ปริมาณมูลฝอย มี.ค. 64 = 9,016.
26 ตัน/วัน * ปริมาณมูลฝอย เม.ย. 64 =
8,881.98 ตัน/วัน * ปริมาณมูลฝอย พ.ค.
64 = 8,989.12 ตัน/วัน เฉลี่ย 8,697.43
ตัน/วัน

1.0.

ผลผลิต
(Output)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(ไตรมาส 3) ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส
(รอยละ (รอยละ (151 ตัน ที่คัดแยกจาก 50 สํานักงานเขตและสํานัก
(151 ตัน
ตอปี))
สิ่งแวดลอม และนําสงศูนยกําจัดมูลฝอย
ตอปี))
ทัง้  3 แหงระหวางเดือนตุลาคม2563พฤษภาคม 2564 เทากับ 112.30 ตัน

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

6

7

8

9

13. รอยละของมูลฝอยที่กลับไปใช
ประโยชนที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (1,436 ตันตอวัน)
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7. รอยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2
560 (993 ตันตอปี)
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่ง
ปฏิกูล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8. รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2560 (138 ตันตอปี)
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่ง
ปฏิกูล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
9. รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
มูลฝอยตกคางที่ไดรับการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่ง
ปฏิกูล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอ
การจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

(รอยละ (390
แหง))

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการดําเนินการรวม
กับสํานักงานเขต และรวบรวมผลการ
ดําเนินการ ปั จจุบันมีการดําเนินการแลว
390 แหง

ห

11. รอยละของปริมาณมูลฝอยที่นําเขา
กําจัดที่ปลายทางลดลงเมื่อเทียบกับปี 2
560 (10,526.92 ตันตอวัน)

ผลผลิต
(Output)

30.00
(ไตรมาส 3) ปริมาณมูลฝอยนําไปใช
(รอยละ (รอยละ (1,866. ประโยชนที่ศูนยกําจัดมูลฝอย รวม 2,515.
(1,866.80 80 ตันตอวัน)) 67 ตัน/วัน แบงเป็ น เตาเผาเพื่อผลิตไฟฟา
ตันตอวัน))
476.87 ตัน/ วัน MBT เชิงกลชีวภาพเพื่อ
ผลิตไฟฟา 614.96 ตัน/วัน วัสดุปรับปรุง
ดิน 1,423.84 ตัน/วัน

ม

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.0.

18.00
(ไตรมาส 3) ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
(รอยละ (รอยละ (1,171. รวบรวมไดจาก 50 สํานักงานเขตและ
(1,171.74 74 ตันตอวัน)) สํานักส
 ิ่งแวดลอม ที่จัดเก็บไดและรวบรวม
ตันตอวัน))
นํ าสงศน
ู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช หนองแขม
และสายไหม เดือนตุลาคม 2563 พฤษภาคม 2564 เทากับ 594.74 ตัน

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่ง
ปฏิกูล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) ปั ญหารองเรียนของประชาชน
ที่ไดรับการแกไขไดรับการแกไข รอยละ
100

(ไตรมาส 3) หนวยงานผูใหบริการจัดเก็บ
มูลฝอยและบริการสูบถายสิ่งปฏิกูลและไข
มัน ประกอบดวย สํานักสิ่งแวดลอม และ
สํานักงานเขตทงั ้  50 เขต อยูระหวาง
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชา
ชนฯ ผานระบบ Google form

(9.2). โครงการเชารถเก็บขน
กองจัดการขยะ ของ
มูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
7
กูล
ความกาวหน าของงาน :80%
(9.3). โครงการเชารถเก็บขน
กองจัดการขยะ ของ
มูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
เก็บขนมูลฝอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา กูล
นคร
ความกาวหน าของงาน :80%

กร
ุงเ

(9.4). โครงการเชารถเก็บขน
กองจัดการขยะ ของ
มูลฝอยแบบกระบะเททาย ขนาด 6 เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
ตัน ระยะที่ 2
กูล
ความกาวหน าของงาน :80%

พ

4

6. รอยละชุมชนสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2560 (339 แหง)

(2.7). กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชน สํานักงานสวนสาธารณะ
เขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสวนสาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :70%

ท

3

าน

(2.5). คาใชจายในการอบรมเพื่อเพิ่ม กองจัดการขยะ ของ
มูลคาวัสดุเหลือใช
เสียอน
ั ตรายและสิ่งปฏิ
ความกาวหน าของงาน :10%
กูล

(9.5). โครงการเชารถกวาดดูดฝุน กองจัดการขยะ ของ
เพื่อทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
กูล
ความกาวหน าของงาน :80%
(9.6). โครงการเชารถเก็บขน
มูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูล
ฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.
ความกาวหน าของงาน :80%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(9.8). โครงการเชารถเก็บขน
มูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูล
ฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
ความกาวหน าของงาน :80%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(9.7). โครงการเชารถเก็บขน
มูลฝอยแบบอัดขนาด 2 ตัน
ความกาวหน าของงาน :80%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(9.9). โครงการเชารถเก็บขน
มูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน
ความกาวหน าของงาน :80%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(9.11). โครงการเชารถเก็บขน
มูลฝอย 2 ขนาด จํานวน 239 คัน
ความกาวหน าของงาน :80%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(9.10). โครงการจัดหารถฉีดพน
นํ้ าอเนกประสงคพรอมอุปกรณ
ความกาวหน าของงาน :80%

(9.12). คาใชจายในการอบรม
บุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูล
ฝอย
ความกาวหน าของงาน :10%
(9.13). คาใชจายในการฝึกอบรม
และดูงานการรักษาความสะอาด
ความกาวหน าของงาน :10%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล
กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(9.14). คาใชจายในการสัมมนาและ กองจัดการขยะ ของ
ดูงานการขนถายสิ่งปฏิกูล ไขมัน
เสียอน
ั ตรายและสิ่งปฏิ
และการบริการสุขาสาธารณะ
กูล
ความกาวหน าของงาน :10%
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14. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดนําไปกําจัด
และแปรรูปอยางถูกสุขลักษณะเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับปี 2560 (41,509 ลบ.ม.)
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่ง
ปฏิกูล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.0.

ผลผลิต 45,000.00
(Output)
(ลบ.ม.)

(ลบ.ม.)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการ
รวบรวมปริมาณไขมัน - ปริมาตรไขมัน
(ต.ค. 63 - พ.ค. 64 เทากับ 46,965 ลบ.
ม.)

(9.15). คาใชจายในการเพิ่ม
กองจัดการขยะ ของ
ศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการจัดการ เสียอน
ั ตรายและสิ่งปฏิ
สิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะตาม
กูล
กฎหมายการสาธารณสุข
ความกาวหน าของงาน :10%
(10.1). โครงการจางเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและ
แปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
ออนนุช
ความกาวหน าของงาน :80%
(10.2). โครงการจางเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและ
แปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขม
ความกาวหน าของงาน :80%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล
กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

1/6
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

15. ปริมาณปุยอินทรียจากกากตะกอนสิ่ง
ปฏิกูล
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่ง
ปฏิกูล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1. รอยละของจํานวนขอมูลคุณภาพ
อากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปชวง
วิกฤตผานเกณฑมาตรฐาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต 12,000.00
(Output)
(ลบ.ม.)

(ลบ.ม.)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

(รอยละ)

96.00
(รอยละ)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางรวบรวมปริมาณ
ป ุยอินทรียจากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล
รวบรวมปริมาณปุยอินทรียจากกากตะกอน
สิ่งปฏิกูล จํานวน 7,672.14 ตัน (ต.ค.-พ.
ค.64)
(ไตรมาส 3) จํานวนขอมูลคุณภาพอากาศที่
มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 1,117 ขอมูล จากการ
ตรวจวัด 1,163 ขอมูล คิดเป็ นรอยละที่
ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 96.04 เดือนธันวาคม 63 จํานวนขอมูลคุณภาพ
อากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปชวง
วิกฤตผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 234
ขอมูล จากการตรวจวัด จํานวน 239 ขอ
มูล คิดเป็ นรอยละ 97.9 - เดือนมกราคม 2
564 จํานวนขอมูลคุณภาพอากาศที่มีการ
ตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปชวงวิกฤตผาน
เกณฑมาตรฐาน จํานวน 214 ขอมูล จาก
การตรวจวัด จํานวน 242 ขอมูล คิดเป็ น
รอยละ 88.43 - เดือนกุมภาพันธ 2564
จํานวนขอมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจ
วัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปชวงวิกฤตผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 180 ขอมูล จากการ
ตรวจวัด จํานวน 190 ขอมูล คิดเป็ นรอย
ละ 94.74 - เดือนมีนาคม 2564 จํานวน
ขอมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดใน
พื้นที่ทว
ั ่ ไปชวงวิกฤตผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 224 ขอมูล จากการตรวจวัด
จํานวน 226 ขอมูล คิดเป็ นรอยละ 99.12
- เดือนเมษายน 2564 จํานวนขอมูล
คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่
ทัว
่ ไปชวงวิกฤตผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 239 ขอมูล จากการตรวจวัด
จํานวน 240 ขอมูล คิดเป็ นรอยละ 99.58
- รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวนขอมูล
คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่
ทัว
่ ไปชวงวิกฤตผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 26 ขอมูล จากการตรวจวัด
จํานวน 26 ขอมูล คิดเป็ นรอยละ 100

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร
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(12.1). กิจกรรมจางเหมาตรวจวัด กองจัดการคุณภาพ
และซอมบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพ อากาศและเสียง
อากาศ
ความกาวหน าของงาน :55%
(12.2). กิจกรรมจางเหมาเดินระบบ กองจัดการคุณภาพ
รถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง อากาศและเสียง
ความกาวหน าของงาน :50%
(12.3). กิจกรรมจางเหมาดําเนินการ กองจัดการคุณภาพ
เผยแพรขอมูลคุณภาพอากาศผาน อากาศและเสียง
จอแสดงผลริมเสนทางจราจร
ความกาวหน าของงาน :30%

าน

มิติท่ี

(12.4). กิจกรรมจางเหมาเดินระบบ กองจัดการคุณภาพ
พรอมบํารุงรักษาสถานีตรวจวัด
อากาศและเสียง
คุณภาพอากาศติดตงั ้ บนเสาเหล็ก
และแบบเคลื่อนที่
ความกาวหน าของงาน :50%

(รอยละ)

16. รอยละของจํานวนยานพาหนะที่ปลอย
มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อ
เทียบกับปีฐาน (ปี  2559 รอยละ 23.39)
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17. รอยละของแหลงกําเนิดฝุนละอองได
รับการควบคุม

1.0.

ผลผลิต
(Output)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.00
(ไตรมาส 3) ตรวจวัดรถยนตควันดํา จํานว
(ลดลงรอย (ลดลงรอยละ น 144,072 คัน พบวามีคาเกินเกณฑมาตร
ละ (ไมเกิน (ไมเกิน รอยละ ฐาน จํานวน 5,162 คัน คิดเป็ นรอยละ 3.
รอยละ 19.
19.39))
58 จากรถยนตทงั ้ หมดที่ตรวจวัด
39))

1.0.

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

99.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

92.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

99.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ไมนอย
กวา...เครือ
ขาย)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
16

18. รอยละของจํานวนขอมูลคุณภาพ
อากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปผาน
เกณฑมาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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19. รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24
ชัว
่ โมง ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน (PM10) ผานเกณฑมาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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20. รอยละของจํานวนขอมูลค่าํ เฉลี่ย 24
ชัว
่ โมงของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) ผานเกณฑมาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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21. รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 8
ชัว
่ โมงของกาซโอโซน (O3) ผานเกณฑ
มาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

22. จํานวนเครือขายความรวมมือการ
บริหารจัดการมลพิษทางอากาศ
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) แหลงกําเนิด หมายถึง แหลง
กําเนิดฝุนละอองขนาดเล็กที่สําคัญของ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร สํานักสิ่งแวดลอม
ไดดําเนินการควบคุมแหลงกําเนิดตงั ้ แต
ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564 ดังนี้ 1.
โครงการกอสรางขนาดใหญ จํานวนเป า
หมายกําหนดไว คือ 106 โครงการ ไดแก
โครงการกอสรางอาคารชุดหรือคอนโดมิ
เนียม หรือหางสรรพสินคา และรถไฟฟา
โดยสามารถควบคุมได 209 โครงการ เกิน
จํานวนเป าหมายที่กําหนดไว 2. ยานพาห
นะ จํานวนเป าหมายกําหนดไว คือ 29,457
คัน โดยควบคุมแลว จํานวน 144,072 คัน
เกินจํานวนเป าหมายที่กําหนดไว

(ไมนอยกวา...
เครือขาย)

(13.1). โครงการหนวยเคลื่อนที่เร็ว กองจัดการขยะ ของ
บรรเทาฝุนละออง
เสียอน
ั ตรายและสิ่งปฏิ
ความกาวหน าของงาน :10%
กูล
(13.2). คาใชจายในการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(13.3). โครงการตรวจวัดรถยนต
ควันดําในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

(13.4). โครงการติดตามตรวจสอบ กองจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ อากาศและเสียง
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมดานฝุนละอองจาก
การกอสราง
ความกาวหน าของงาน :85%

(ไตรมาส 3) แจงเตือนใหเจาของโครงการ
กอสรางอาคารจัดสงรายงานผลการปฎิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ผานชอง
ทาง online และจัดทําหนังสือใหโครงการ
ใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

(ไตรมาส 3) จํานวนขอมูลคุณภาพอากาศ
ที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 3,219 ขอมูล จากการ
ตรวจวัด 3,220 ขอมูล คิดเป็ นรอยละที่
ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 99.97 เดือนเมษายน 2564 จํานวนขอมูลคุณภาพ
อากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปผาน
เกณฑมาตรฐาน จํานวน 1,578 ขอมูล
จากการตรวจวัด จํานวน 1,579 ขอมูล คิด
เป็ นรอยละ 99.94 - เดือนพฤษภาคม 2
564 จํานวนขอมูลคุณภาพอากาศที่มีการ
ตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไปผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 1,641 ขอมูล จากการตรวจวัด
จํานวน 1,641 ขอมูล คิดเป็ นรอยละ 100
(ไตรมาส 3) จํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24 ชัว
่
โมง ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน (PM10) ที่ผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 727 ขอมูล จากการตรวจวัด
จํานวน 728 ขอมูล คิดเป็ นรอยละที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน รอยละ 99.80 - เดือน
เมษายน 2564 จํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24
ชัว
่ โมง ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน (PM10) ที่ผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 239 ขอมูล จากการตรวจวัด
จํานวน 240 ขอมูล คิดเป็ นรอยละ 99.58
- เดือนพฤษภาคม 2564 จํานวนขอมูลคา
เฉลี่ย 24 ชัว
่ โมง ของฝุนละอองขนาดไม
เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 248 ขอมูล จากการ
ตรวจวัด จํานวน 248 ขอมูล คิดเป็ นรอย
ละ 100 - เดือนมิถุนายน 2564 จํานวน
ขอมูลคาเฉลี่ย 24 ชัว
่ โมง ของฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน จํานวน 240 ขอมูล จาก
การตรวจวัด จํานวน 240 ขอมูล คิดเป็ น
รอยละ 100

ห

100.00
(รอยละ)

ม

ผลผลิต
(Output)

พ

15

1.0.

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ท
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2. รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษทาง
อากาศไดรับการควบคุมฝุนละออง

กร
ุงเ

13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(12.5). กิจกรรมจางเหมาเดินระบบ กองจัดการคุณภาพ
พรอมบํารุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุน อากาศและเสียง
ละออง ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ในสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%

(ไตรมาส 3) จํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24
ชัว
่ โมงของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) ที่ผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 2,996 ขอมูล จากการตรวจวัด
จํานวน 2,996 ขอมูล คิดเป็ นรอยละที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน รอยละ 100 - เดือน
เมษายน 2564 จํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24
ชัว
่ โมงของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) ที่ผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 990 ขอมูล จากการตรวจวัด
จํานวน 990 ขอมูล คิดเป็ นรอยละ 100 เดือนพฤษภาคม 2564 จํานวนขอมูลคา
เฉลี่ย 24 ชัว
่ โมงของฝุนละอองขนาดไม
เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 1,020 ขอมูล จากการ
ตรวจวัด จํานวน 1,020 ขอมูล คิดเป็ น
รอยละ 100 - เดือนมิถุนายน 2564
จํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24 ชัว
่ โมงของฝุน
ละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ที่ผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 9
86 ขอมูล จากการตรวจวัด จํานวน 986
ขอมูล คิดเป็ นรอยละ 100

(ไตรมาส 3) จํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 8
ชัว
่ โมงของกาซโอโซน (O3) ผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 2,172 ขอมูล จากการ
ตรวจวัด จํานวน 2,172 ขอมูล คิดเป็ น
รอยละที่ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100
- เดือนเมษายน 2564 จํานวนขอมูลคาเฉลี่
ย 8 ชัว
่ โมงของกาซโอโซน (O3) ผาน
เกณฑมาตรฐาน จํานวน 1,062 ขอมูล
จากการตรวจวัด จํานวน 1,062 ขอมูล คิด
เป็ นรอยละ 100 - เดือนพฤษภาคม 2564
จํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 8 ชัว
่ โมงของกาซโอ
โซน (O3) ผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน
1,110 ขอมูล จากการตรวจวัด จํานวน
1,110 ขอมูล คิดเป็ นรอยละ 100
(ไตรมาส 3) 1. กองบังคับการตํารวจ
จราจร 2. กรมการขนสงทางบก 3.
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 4. กรม
ควบคุมมลพิษ 5.คณะทํางานติดตามตรวจ
สอบโครงการกอสรางอาคารใหเป็ นไปตาม
มาตรการควบคุมฝุนละอองและเสียงใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

95.00
(ไมนอย
กวารอย
ละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

1.22
(ไมเกิน
รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

55.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(เพิ่มข้ น
ึ )

(เพิ่มข้ น
ึ )

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25

26

25. รอยละของจํานวนโครงการกอสรางได
รับการควบคุมเสียงใหเป็ นไปตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดลอม
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

30. อัตราการเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน
ของหนวยงานลดลง เมื่อเ ทียบกบ
ั ป
 ีฐ
 าน (ปี
ฐาน 2560)
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

31. รอยละความสําเร็จของผลการดําเนิน
งานตามแผนแมบทกรุงเทพมหานครวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.
ศ. 2556 -2566 ดานการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพและการใชพลังงานทาง
เลือก
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

33. สัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มข้ น
ึ 
(ปี ฐาน 2562)

(ไตรมาส 3) ออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับ (22.1). โครงการตรวจวัดระดับเสียง กองจัดการคุณภาพ
(ไมนอยกวารอย เสียง ณ จุดตรวจวัดตามแผนการปฏิบัติงา จากปลายทอไอเสียยานพาหนะ
อากาศและเสียง
ละ)
น มีรถสองแถวเรียกตรวจวัด จํานวน 403 ความกาวหน าของงาน :90%
คัน ผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 403 คัน
คิดเป็ นรอยละ 100
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) แจงเตือนใหเจาของโครงการ
กอสรางอาคารจัดสงรายงานผลการปฎิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ผานชอง
ทาง online และจัดทําหนังสือใหโครงการ
ใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

(ไตรมาส 3) อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพื่อ
(ไมเกินรอยละ) ดําเนินการวิเคราะห

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(23.1). โครงการติดตามตรวจสอบ กองจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ อากาศและเสียง
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมดานเสียง
ความกาวหน าของงาน :85%

(ไตรมาส 3) การประชุมคณะกรรมการ
กํากับและประสานงานรวมการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางศักยภาพขององคกรฯ
จํานวน 1 ครัง้  ในวันที่ 27 เมษายน 2564
(ครบถวนตามเป าหมาย)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางรวบรวมขอมูลการ (26.1). กิจกรรมนําเขาขอมูล
ปริมาณการใชพลังงานของหนวย
ใชพลังงานทดแทน
งานกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

(26.2). โครงการการลดใชพลังงาน
ไฟฟ าของหนวยงานภายในศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ความกาวหน าของงาน :90%
(26.3). กิจกรรมรวบรวมขอมูล
ปริมาณการผลิต/การใชพลังงาน
ทดแทนของหนวยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%
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12. รอยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อไดรับการกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
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3. สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวในรูปแบบสวนตอ
ประชากร (ตร.ม./คน)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
29

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
30

31

32

33

(กองโรงงานกําจัดมูลฝอย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
7.21
(Output) (ตร.ม./คน)

(รอยละ)

(ตร.ม./คน)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4. ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

26. สัดสวนพ้ น
ื ที่สวนสาธารณะตอประชา
กร (ตร.ม./คน)
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27. สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวยงั ่ ยืนปลูกเลียน
แบบระบบธรรมชาติ
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

28. รอยละพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอม
ที่ดีตอพ้ น
ื ที่ กทม.
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

29. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพ้ น
ื ที่ทาง
ธรรมชาติที่ไดรับการสงเสริม อนุรักษ ฟื้ น
ฟู รักษาและปองกันการทําลายจนกลาย
เป็ นพ้ น
ื ที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
(แหง)
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร
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(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการกําจัดไดรอยละ
100 ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได ต.ค. 63 พ.ค. 64 เฉลี่ย 8,697.43 ตัน/วัน ปริมาณ
มูลฝอยอันตราย ต.ค. 63 - พ.ค. 64 เทา
กับ 594.74 ตัน

ผลผลิต
5.00
(ไตรมาส 3) 1. สงแผนปรับปรุงพ้ น
ื ที่คลอง
(Output) (ระดับ (20 (ระดับ (20 แนว ใหสํานักระบายน้ํ าเพื่อจัดทําแผนในภาพ
แนวคลอง
คลอง))
รวม 2. ลงพื้นที่คลองลาดพราว คลอง
))
เปรมประชากร รวมกับสํานักงานเขตจตุ
จักร 3. สํารวจคลองพ้ น
ื ที่เป าหมาย และ
พื้นที่อ่ น
ื ๆ เพิ่มเติม

2.0.

ผลผลิต
1.14
(Output) (ตร.ม./คน)

2.0.

ผลผลิต
4.00
(Output) (ตร.ม./คน)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

12.50
(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(แหง)

(แหง)

กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง
กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง
กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

(26.4). คาใชจายในการพัฒนาและ กองจัดการคุณภาพ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานของ
อากาศและเสียง
หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวในรูปแบบ (28.1). กิจกรรมสํารวจ พัฒนาและ
รวมรวมปริมาณพ้ น
ื ที่สีเขียว 50
สวนตอประชากร 7.28 ตร.ม./คน
สํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :80%

2.0.

าน
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24. รอยละละของจํานวนยานพาหนะที่มี
ระดับเสียงจากปลายทอผานเกณฑมาตร
ฐาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(28.2). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจการใชบริการสวนสาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :78%

(ตร.ม./คน)

(ไตรมาส 3) สัดสวนพ้ น
ื ที่สวนสาธารณะตอ (30.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ประชากร 1.08 ตร.ม./คน
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :70%

(ตร.ม./คน)

(ไตรมาส 3) สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวยงั ่ ยืน
ปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 3.12 ตร.ม.
/คน

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) รอยละพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร รอย
ละ 13.05

สํานักงานสวนสาธารณะ

สํานักงานสวนสาธารณะ

สํานักงานสวนสาธารณะ

(33.1). คาใชจายในการตกแตงเมือง สํานักงานสวนสาธารณะ
(ไตรมาส 3) อยูระหวางสํารวจพันธุพืช
เพื่อทําป ายช่ อ
ื ตนไม บริเวณเสนทางศึกษา ความกาวหน าของงาน :90%
ธรรมชาติ ป าชายเลนบางขุนเทียน
(33.2). คาใชจายในการอนุรักษ
สํานักงานสวนสาธารณะ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระ
ราชดําริโดยกรุงเทพมหานครปี 2
564
ความกาวหน าของงาน :80%
สํานักงานสวนสาธารณะ

กร
ุงเ

(33.3). คาใชจายในการบริหาร
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
ความกาวหน าของงาน :85%

ห
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ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) จํานวนขอมูลระดับเสียงคา
เฉลี่ย 24 ชัว
่ โมง (Leq) ที่มีการตรวจวัด
ผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 35 ขอมูล
จากการตรวจวัด จํานวน 35 ขอมูล คิด
เป็ นรอยละที่ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ
100 1. เขตประเวศ มีคาอยูระหวาง 56.4
– 57.7 เดชิเบลเอ 2. เขตตลิ่งชัน มีคาอยู
ระหวาง 58.4 - 60.6 เดชิเบลเอ 3. เขต
ยานนาวา มีคาอยูระหวาง 56.6 – 57.7
เดชิเบลเอ 4. เขตบึงกุม มีคาอยูระหวาง
56.5 – 60.1 เดชิเบลเอ 5. เขตบางแค มี
คาอยูระหวาง 53.7 – 57.0 เดชิเบลเอ 6.
เขตบางซ่ อ
ื  มีคาอยูระหวาง 54.1 – 62.5
เดชิเบลเอ 7. โรงพยาบาลศิริราช มีคาอยู
ระหวาง 63.1 – 63.8 เดชิเบลเอ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

23. รอยละของจํานวนขอมูลระดับเสียง
คาเฉลี่ย 24 ชัว
่ โมง (Leq) ที่มีการตรวจวัด
ผานเกณฑมาตรฐาน

พ

21

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) อยูระหวางการดําเนินการตาม
โครงการที่เป็ นงานประจํา ไดแก 1. การ
จางเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัดมูลฝอย
2. การเฝ าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง
3. การติดตามมาตรการวิเคราะหผลกระ
ทบทางสิ่งแวดลอม 4. การดูแลรักษาพ้ น
ื ที่
สีเขียว 5. การสงเสริมการอนุรักษและ
ประหยัดพลังงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(34.1). โครงการจางเหมาเอกชน
กองจัดการขยะ ของ
ควบคุมโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหนอง เสียอน
ั ตรายและสิ่งปฏิ
แขม ระยะที่ 5
กูล
ความกาวหน าของงาน :100%
(34.2). โครงการจางเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลออน
นุช ระยะที่ 2
ความกาวหน าของงาน :100%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(34.4). โครงการจางเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลออน
นุช ระยะที่ 3
ความกาวหน าของงาน :80%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(34.5). โครงการจางเหมาเอกชน
ควบคุมโรงงานกําจัดไขมันและ
แปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขม ระยะที่ 2
ความกาวหน าของงาน :70%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

(34.7). คาใชจายในการคัดเลือก
พนักงานกวาดถนนผูบําเพ็ญ
ประโยชนดีเดนแกประชาชนและ
สังคม
ความกาวหน าของงาน :10%

กองจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและสิ่งปฏิ
กูล

คร

(34.3). โครงการจางเหมาเอกชน
กองจัดการขยะ ของ
ควบคุมโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหนอง เสียอน
ั ตรายและสิ่งปฏิ
แขม ระยะที่ 6
กูล
ความกาวหน าของงาน :80%

(34.6). คาใชจายในการคัดเลือก
กองจัดการขยะ ของ
บุคลากรกรุงเทพมหานครดานการ เสียอน
ั ตรายและสิ่งปฏิ
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ กูล
ดีเดน
ความกาวหน าของงาน :85%

(34.8). โครงการจางเหมาเอกชน
กําจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูล
ฝอย ขนาด 300 ตันตอวัน ที่ศูนย
กําจัดมูลฝอยหนองแขม
ความกาวหน าของงาน :52%

กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

าน

(34.9). โครงการจางเหมาบริหาร
กองโรงงานกําจัดมูล
จัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงา ฝอย
น ขนาดไมนอยกวา 800 ตันตอวัน
ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
ความกาวหน าของงาน :52%
(34.10). โครงการจางเหมาเอกชน กองโรงงานกําจัดมูล
เดินเครื่องจักรและอุปกรณกําจัดมูล ฝอย
ฝอย ขนาดไมนอยกวา 600 ตันตอ
วัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
ความกาวหน าของงาน :52%
(34.11). โครงการจางเหมาเอกชน กองโรงงานกําจัดมูล
ขนมูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอย
ฝอย
สายไหม และนําไปทําลายโดยวิธีฝัง
กลบอยางถูกสุขลักษณะ
ความกาวหน าของงาน :52%

กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

(34.17). โครงการจางเหมาเอกชน
กาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูล
ฝอย ขนาดไมนอยกวา 1,000 ตัน
ตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนอง
แขม
ความกาวหน าของงาน :52%

กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

(34.16). โครงการจางเหมาเอกชน กองโรงงานกําจัดมูล
กาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูล
ฝอย
ฝอย ขนาดไมนอยกวา1,000 ตันตอ
วัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
ความกาวหน าของงาน :52%

(34.18). โครงการจางเหมาเอกชน
ขนมูลฝอยจากศูนยกาจัดมูลฝอย
หนองแขม และนําไปฝังกลบอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :52%

กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

(34.19). โครงการจัดหาระบบบําบัด กองโรงงานกําจัดมูล
นํ้ าเสียขนาดไมนอยกวา 800
ฝอย
ลูกบาศกเมตรตอวันพรอมติดตงั ้
เครื่องจักรและอุปกรณที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยหนองแขม
ความกาวหน าของงาน :52%
(34.20). โครงการกอสรางดาดทอง กองโรงงานกําจัดมูล
คลองภายในศูนยกําจัดมูลฝอยออน ฝอย
นุช
ความกาวหน าของงาน :52%
(34.21). โครงการกอสรางถนน ทาง กองโรงงานกําจัดมูล
เทา และระบบระบายน้ํ าภายในศูนย ฝอย
กําจัดมูลฝอยออนนุช
ความกาวหน าของงาน :52%
(34.22). โครงการจางเหมาเอกชน กองโรงงานกําจัดมูล
ขนมูลฝอยจากสถานีขนถายมูลฝอย ฝอย
รัชวิภาและนําสงไปกําจัดที่ศูนย
กําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :52%
(34.23). โครงการจางเหมาเอกชน กองโรงงานกําจัดมูล
ขนมูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอย
ฝอย
สายไหม และนําไปฝังกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :52%
กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

(34.26). โครงการจางเหมาเอกชน
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและ
ออนนุช
ความกาวหน าของงาน :52%

กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

(34.28). โครงการเชารถบรรทุก
นํ้ าอเนกประสงค ระยะที่ 3
ความกาวหน าของงาน :75%

สํานักงานสวนสาธารณะ

(34.30). โครงการกอสรางสวน
สาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (ถนน
บางขุนเทียนชายทะเล)
ความกาวหน าของงาน :85%

สํานักงานสวนสาธารณะ

กร
ุงเ

(34.24). โครงการจางเหมาเอกชน
ขนมูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอย
ออนนุช และนําไปฝังกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :52%

ม

(34.15). โครงการจางเหมาเอกชน
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและ
ออนนุช ระยะที่ 3
ความกาวหน าของงาน :52%

พ

กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

(34.14). โครงการจางเหมาเอกชน
กําจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4
ความกาวหน าของงาน :52%

ท

(34.13). โครงการจางเหมาเอกชน
เดินระบบบําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช
ความกาวหน าของงาน :52%

ห

(34.12). โครงการจางเหมาเอกชน กองโรงงานกําจัดมูล
เดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย ฝอย
ขนาด 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช ระยะที่ 3
ความกาวหน าของงาน :52%

(34.25). โครงการจางเหมาเอกชน
เดินระบบบําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัด
มูลฝอยสายไหม
ความกาวหน าของงาน :52%

กองโรงงานกําจัดมูล
ฝอย

(34.27). โครงการปรับปรุงอาคาร
กองโรงงานกําจัดมูล
ที่พักอาศัยของสํานักสิ่งแวดลอม
ฝอย
กรุงเทพมหานคร ภายในศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุชและศูนยกําจัด
มูลฝอยหนองแขม
ความกาวหน าของงาน :52%

(34.29). โครงการเชารถบรรทุก
นํ้ าอเนกประสงค ระยะที่ 4
ความกาวหน าของงาน :73%

สํานักงานสวนสาธารณะ

(34.31). โครงการกอสรางสวน
สาธารณะบริเวณทางแยกตางระดับ
ถนนรมเกลากับถนนเจาคุณทหาร
ความกาวหน าของงาน :100%

สํานักงานสวนสาธารณะ

(34.33). คาใชจายในการฝึกอบรม
การออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน
ดวยคอมพิวเตอร
ความกาวหน าของงาน :10%

สํานักงานสวนสาธารณะ

(34.32). โครงการกอสรางสวนจาก สํานักงานสวนสาธารณะ
ภูผาสูมหานทีในสวนสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิตฯ
ิ์
ความกาวหน าของงาน :65%

(34.34). คาใชจายในการฝึกอบรม สํานักงานสวนสาธารณะ
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ศัลยกรรมตนไมในเมือง
ความกาวหน าของงาน :100%
(34.35). คาใชจายในการฝึกอบรม สํานักงานสวนสาธารณะ
การขยายพันธุการดูแลรักษา และ
การอารักขาไมดอกไมประดับที่นิยม
ใชในกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(34.36). คาใชจายในการเสริมสราง สํานักงานสวนสาธารณะ
ความรูดานการเกษตรแกคนเมือง
เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
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(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

65.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(คะแนน)

(คะแนน)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

36

37

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) สํานักสิ่งแวดลอมไดรับงบ
ประมาณหลังปรับโอน รวมงบกลาง ไม
รวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา และ
หมวดคาจางชว
ั ่ คราว เป็ นเงิน
6,867,729,643. -บาท เบิกจายแลว
3,412,344,001.28 บาท คิดเป็ นรอยละ
49.68

(35.1). คาใชจายในการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
ดานการพัสดุและการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ของสํานักสิ่งแวดลอม
ความกาวหน าของงาน :40%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนด

(36.1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรม กองนโยบายและแผน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :70%

(35.2). กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :65%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการ
รวบรวมฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของสํานักสิ่ง
แวดลอม

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 37 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

สํานักงานเลขานุการ

สํานักงานเลขานุการ

(37.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด กองนโยบายและแผน
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ งาน
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :80%

คร

มิติท่ี

-

าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

พ

ม

............................................................

ห

ตําแหนง ............................................................

ท

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

กร
ุงเ

............................................................

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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