ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กส่ง
ิ แวดลอม

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

32. จํานวนหนวยงานภาคีเครือขาย ผลผลิต (Output)
การปิดไฟ 1 ชัว
่ โมง เพื่อลดโลกรอน
ที่ขยายผลการดําเนินงานไปสูการ
ปฏิบัติ

เป าหมาย
5.00 (ไมนอย
กวา ... หนวย
งาน)

ผลการดําเนิ น
งาน

ผูรับผิดชอบ

(ไมนอยกวา ... (1) คาใชจายในการรณรงคปิดไฟ 1 ชัว
่ โมง หนวยงาน)
เพื่อล
 ดโลกรอน
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(2) คาใชจายในการรณรงควันสิ่งแวดลอม
โลก
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

5. รอยละของมูลฝอยที่คัดแยกจาก ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ (รอยละ (3,145. (1) คาใชจายในการสงเสริมเครือขายลด
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชน
(3,145.96 ตันตอ 96 ตันตอวัน)) และคัดแยกมูลฝอย
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับ ปี  2560
วัน))
(งบประมาณ 893,000 บาท)
(2,419.97 ตันตอวัน)
(2) คาใชจายในการลดพลาสติก ปลอด
(กองนโยบายและแผนงาน)
โฟม สิ่งแวดลอมปลอดภัย
(งบประมาณ 558,600 บาท)

-

าน

(3) กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอย
ของสํานักสิ่งแวดลอม และ 50 สํานักงาน
เขต
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) คาใชจายในการอบรมขาราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นวิทยากร
ดานการจัดการมูลฝอย
(งบประมาณ 488,800 บาท)
(5) คาใชจายในการอบรมเพื่อเพิ่มมูลคา
วัสดุเหลือใช
(งบประมาณ 212,800 บาท)
(6) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

8.00 (รอยละ
(รอยละ (9,684.
(9,684.76 ตันตอ 76 ตันตอวัน))
วัน))

-

ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ (รอยละ (1,866.
(1,866.80 ตันตอ 80 ตันตอวัน))
วัน))

-

7. รอยละของมูลฝอยอันตรายที่คัด ผลผลิต (Output) 18.00 (รอยละ (รอยละ (1,171.
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อ
(1,171.74 ตันตอ 74 ตันตอวัน))
เทียบกับปี 2560 (993 ตันตอปี)
วัน))

-

(กองนโยบายและแผนงาน)

13. รอยละของมูลฝอยที่กลับไปใช
ประโยชนที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเพิ่ม
ขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436
ตันตอวัน)

ผลผลิต (Output)

-

(กองนโยบายและแผนงาน)

(สํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฎิกูล)

8. รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ (รอยละ (151 ตัน
ที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ
(151 ตันตอปี))
ตอปี))
เมื่อเทียบกับปี 2560 (138 ตันตอปี)
(สํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฎิกูล)

9. รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยว
กับมูลฝอยตกคางที่ไดรับการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(สํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฎิกูล)
10. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดการมูลฝอย
กรุงเทพมหานคร

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพ้ น
ื ที่ ฝั ่ งสายไหม
(งบประมาณ 147,384,478 บาท)

(สํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฎิกูล)

ห

11. รอยละของปริมาณมูลฝอยที่
นํ าเขากําจัดที่ปลายทางลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตัน
ตอวัน)

(7) กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการสวนสาธารณ
ะ
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

มิติที่ 1

(กองนโยบายและแผนงาน)

(รอยละ (390
แหง))

(2) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7
(งบประมาณ 224,405,600 บาท)

พ

มิติที่ 1

6. รอยละชุมชนสถานศึกษา สถาน ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
(390 แหง))
เอกชน ที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (339 แหง)

ท

มิติที่ 1

(3) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 142,041,300 บาท)
(4) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
กระบะเททาย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2
(งบประมาณ 117,384,700 บาท)

กร
ุงเ

(5) โครงการเชารถกวาดดูดฝุนเพื่อ
ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 235,425,000 บาท)

(6) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.
(งบประมาณ 77,512,900 บาท)
(7) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 2 ตัน
(งบประมาณ 131,543,100 บาท)

(8) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
(งบประมาณ 115,051,000 บาท)
(9) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน
(งบประมาณ 474,208,000 บาท)
(10) โครงการจัดหารถฉีดพน
นํ้ าอเนกประสงคพรอมอุปกรณ
(งบประมาณ 53,000,000 บาท)

(11) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 2
ขนาด จํานวน 239 คัน
(งบประมาณ 64,236,800 บาท)

(12) คาใชจายในการอบรมบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บรวบรวมมูลฝอย
(งบประมาณ 470,800 บาท)
(13) คาใชจายในการฝึกอบรมและดู
งานการรักษาความสะอาด
(งบประมาณ 4,894,000 บาท)

(14) คาใชจายในการสัมมนาและดูงานการ
ขนถายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และการบริการ
สุขาสาธารณะ
(งบประมาณ 1,657,000 บาท)

มิติที่ 1

14. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดนําไป ผลผลิต (Output) 45,000.00 (ลบ.
กําจัดและแปรรูปอยางถูกสุขลักษณะ
ม.)
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560
(41,509 ลบ.ม.)
(สํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฎิกูล)

(ลบ.ม.)

(15) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติ
งานดานการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูก
สุขลักษณะตามกฎหมายการสาธารณสุข
(งบประมาณ 294,800 บาท)
(1) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 29,328,500 บาท)

-

(2) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 27,642,200 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 5-12-2021

มิติท่ี
มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

15. ปริมาณปุยอินทรียจากกาก
ตะกอนสิ่งปฏิกูล

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output) 12,000.00 (ลบ.
ม.)

(ลบ.ม.)

1. รอยละของจํานวนขอมูลคุณภาพ ผลผลิต (Output) 96.00 (รอยละ)
อากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไป
ชวงวิกฤตผานเกณฑมาตรฐาน

(รอยละ)

(สํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฎิกูล)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
-

(1) กิจกรรมจางเหมาตรวจวัดและซอม
บํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
(งบประมาณ 5,100,000 บาท)

-

(2) กิจกรรมจางเหมาเดินระบบรถตรวจวัด
คุณภาพอากาศและเสียง
(งบประมาณ 1,262,000 บาท)
(3) กิจกรรมจางเหมาดําเนินการเผยแพร
ขอมูลคุณภาพอากาศผานจอแสดงผลริม
เสนทางจราจร
(งบประมาณ 2,800,000 บาท)

มิติที่ 1

2. รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษ
ทางอากาศไดรับการควบคุมฝุนละ
ออง

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

คร

(4) กิจกรรมจางเหมาเดินระบบพรอมบํารุง
รักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตงั ้
บนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่
(งบประมาณ 38,256,500 บาท)
(5) กิจกรรมจางเหมาเดินระบบพรอมบํารุง
รักษาเครื่องตรวจวัดฝุนละออง ขนาดไม
เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวน
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 14,393,610 บาท)

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 190,000 บาท)
(2) โครงการตรวจวัดรถยนตควันดําใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 99.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

20. รอยละของจํานวนขอมูล
ผลผลิต (Output) 92.00 (รอยละ)
คํ่าเฉลี่ย 24 ชัว
่ โมงของฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ผานเกณฑมาตรฐาน

(รอยละ)

-

(รอยละ)

-

(ไมนอยกวา...
เครือขาย)

-

(รอยละ)

-

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
18. รอยละของจํานวนขอมูล
คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดใน
พื้นที่ทว
ั ่ ไปผานเกณฑมาตรฐาน

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
19. รอยละของจํานวนขอมูลคา
เฉลี่ย 24 ชัว
่ โมง ของฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
ผานเกณฑมาตรฐาน

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

21. รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉลี่ ผลผลิต (Output) 99.00 (รอยละ)
ย 8 ชัว
่ โมงของกาซโอโซน (O3)
ผานเกณฑมาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
22. จํานวนเครือขายความรวมมือ
การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

ผลผลิต (Output)

5.00 (ไมนอย
กวา...เครือขาย)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

23. รอยละของจํานวนขอมูลระดับ ผลผลิต (Output) 60.00 (รอยละ)
เสียง คาเฉลี่ย 24 ชัว
่ โมง (Leq) ที่มี
การตรวจวัดผานเกณฑมาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
24. รอยละละของจํานวนยาน
พาหนะที่มีระดับเสียงจากปลายทอ
ผานเกณฑมาตรฐาน

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
25. รอยละของจํานวนโครงการ
กอสรางไดรับการควบคุมเสียงให
เป็ นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายสิ่งแวดลอม

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
30. อัตราการเพิ่มปริมาณการใช
พลังงานของหนวยงานลดลง เมื่อ
เทียบกับปีฐาน (ปี ฐาน 2560)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
31. รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามแผนแมบท
กรุงเทพมหานครวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2556 -2566 ดานการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและการใช
พลังงานทางเลือก

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
33. สัดสวนการใชพลังงานทดแทน
เพิ่มข้ น
ึ  (ปี ฐาน 2562)

ผลผลิต (Output) 95.00 (ไมนอย
กวารอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ห

มิติที่ 1

-

ม

มิติที่ 1

17. รอยละของแหลงกําเนิดฝุน
ละอองไดรับการควบคุม

(4) โครงการหนวยเคลื่อนที่เร็วบรรเทาฝุน
ละออง
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติที่ 1

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

(ลดลงรอยละ
(ไมเกิน รอยละ
19.39))

(ไมนอยกวารอย (1) โครงการตรวจวัดระดับเสียงจากปลาย ละ)
ทอไอเสียยานพาหนะ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 1.22 (ไมเกินรอย (ไมเกินรอยละ)
ละ)

ผลผลิต (Output) 55.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 0.00 (เพิ่มข้ น
ึ )

(เพิ่มข้ น
ึ )

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

-

ท

มิติที่ 1

16. รอยละของจํานวนยานพาหนะที่ ผลผลิต (Output) 4.00 (ลดลงรอย
ปลอยมลพิษทางอากาศเกิน
ละ (ไมเกิน รอย
มาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน
ละ 19.39))
(ปี  2559 รอยละ 23.39)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

าน

(3) โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานฝุนละออง
จากการกอสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมนําเขาขอมูลปริมาณการใช
พลังงานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการการลดใชพลังงานไฟฟ าของ
หนวยงานภายในศาลาวาการกรุงเทพมหา
นคร ดินแดง
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณการ
ผลิต/การใชพลังงานทดแทนของหนวย
งานสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

12. รอยละของมูลฝอย ของเสีย
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
อันตราย มูลฝอยติดเชื้อไดรับการ
กําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
(กองกําจัดมูลฝอย)

3. สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนตอประชากร (ตร.ม./คน)

ผลผลิต (Output) 7.21 (ตร.ม./คน)

(รอยละ)

(ตร.ม./คน)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

4. ระดับความสําเร็จของคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่
(สํานักงานสวนสาธารณะ)

26. สัดสวนพ้ น
ื ที่สวนสาธารณะตอ
ประชากร (ตร.ม./คน)
(สํานักงานสวนสาธารณะ)

27. สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวยงั ่ ยืนปลูก
เลียนแบบระบบธรรมชาติ

ผลผลิต (Output) 5.00 (ระดับ (20 (ระดับ (20 แนว
แนวคลอง))
คลอง))

ผลผลิต (Output) 1.14 (ตร.ม./คน)

(ตร.ม./คน)

ผลผลิต (Output) 4.00 (ตร.ม./คน)

(ตร.ม./คน)

(4) คาใชจายในการพัฒนาและสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานของหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 80,000 บาท)

(1) กิจกรรมสํารวจ พัฒนาและรวมรวม
ปริมาณพ้ น
ื ที่สีเขียว 50 สํานักงานเขต
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจการใช
บริการสวนสาธารณะ
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 50,000,000 บาท)

-

-

-

-

-

(สํานักงานสวนสาธารณะ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 5-12-2021

มิติท่ี
มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

28. รอยละพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีตอพ้ น
ื ที่ กทม.
(สํานักงานสวนสาธารณะ)

29. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพ้ น
ื ที่ทาง
ธรรมชาติที่ไดรับการสงเสริม อนุ
รักษ ฟื้ นฟู รักษาและปองกันการ
ทําลายจนกลายเป็ นพ้ น
ื ที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (แหง)
(สํานักงานสวนสาธารณะ)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 12.50 (รอยละ)

ผลผลิต (Output)

1.00 (แหง)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

(แหง)

ผูรับผิดชอบ
-

(1) คาใชจายในการตกแตงเมือง
(งบประมาณ 15,000,000 บาท)

-

(2) คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนอง
พระราชดําริโดยกรุงเทพมหานครปี 2564
(งบประมาณ 2,125,500 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(3) คาใชจายในการบริหารอุทยานผีเสื้อ
และแมลงกรุงเทพฯ
(งบประมาณ 1,135,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 5-12-2021

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(กองนโยบายและแผนงาน)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่
5
(งบประมาณ 28,678,700 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุช ระยะที่ 2
(งบประมาณ 1,312,123 บาท)
(3) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่
6
(งบประมาณ 47,082,000 บาท)
(4) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุช ระยะที่ 3
(งบประมาณ 59,960,000 บาท)

คร

(5) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 2
(งบประมาณ 2,768,400 บาท)
(6) คาใชจายในการคัดเลือกบุคลากร
กรุงเทพมหานครดานการรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะดีเดน
(งบประมาณ 271,000 บาท)
(7) คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานกวาด
ถนนผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนแกประชาชน
และสังคม
(งบประมาณ 77,500 บาท)
(8) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตัน
ตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 177,025,000 บาท)

าน

(9) โครงการจางเหมาบริหารจัดการ
มูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม
น อยกวา 800 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 175,200,000 บาท)
(10) โครงการจางเหมาเอกชนเดิน
เครื่องจักรและอุปกรณกําจัดมูลฝอย ขนาด
ไมนอยกวา 600 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 145,624,100 บาท)
(11) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไป
ทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
(งบประมาณ 587,193,800 บาท)
(12) โครงการจางเหมาเอกชนเดิน
เครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย ขนาด
1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออน
นุช ระยะที่ 3
(งบประมาณ 237,308,400 บาท)

ห

(13) โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบ
บําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 83,293,000 บาท)
(14) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4
(งบประมาณ 7,657,800 บาท)
(15) โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช ระยะที่ 3
(งบประมาณ 67,209,168 บาท)

ม

(16) โครงการจางเหมาเอกชนกาจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม
น อยกวา1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 10,000,000 บาท)
(17) โครงการจางเหมาเอกชนกาจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม
น อยกวา 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 10,000,000 บาท)
(18) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกาจัดมูลฝอยหนองแขม และ
นํ าไปฝังกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(งบประมาณ 809,424,000 บาท)

พ

(19) โครงการจัดหาระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ขนาดไมนอยกวา 800 ลูกบาศกเมตรตอ
วันพรอมติดตงั ้ เครื่องจักรและอุปกรณที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 290,000,000 บาท)

(21) โครงการกอสรางถนน ทางเทา และ
ระบบระบายน้ํ าภายในศูนยกําจัดมูลฝอย
ออนนุช
(งบประมาณ 600,649 บาท)
(22) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากสถานีขนถายมูลฝอยรัชวิภาและนําสง
ไปกําจัดที่ศูนยกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 55,945,000 บาท)
(23) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไป
ฝั งกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(งบประมาณ 109,395,000 บาท)

กร
ุงเ

(24) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไป
ฝั งกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(งบประมาณ 261,705,000 บาท)

ท

(20) โครงการกอสรางดาดทองคลอง
ภายในศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 82,500,000 บาท)

(25) โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบ
บําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม
(งบประมาณ 30,660,000 บาท)

(26) โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช
(งบประมาณ 205,200,000 บาท)

(27) โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย
ของสํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร
ภายในศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุชและศูนย
กําจัดมูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 5,100,000 บาท)
(28) โครงการเชารถบรรทุกน้ํ าอเนกประ
สงค ระยะที่ 3
(งบประมาณ 175,471,600 บาท)
(29) โครงการเชารถบรรทุกน้ํ าอเนกประ
สงค ระยะที่ 4
(งบประมาณ 98,000,500 บาท)

(30) โครงการกอสรางสวนสาธารณะ
ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
(ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)
(งบประมาณ 92,659,000 บาท)
(31) โครงการกอสรางสวนสาธารณะ
บริเวณทางแยกตางระดับถนนรมเกลากับ
ถนนเจาคุณทหาร
(งบประมาณ 35,499,000 บาท)
(32) โครงการกอสรางสวนจากภูผาสูมหา
นทีในสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ
ิ์
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(33) คาใชจายในการฝึกอบรมการ
ออกแบบจัดสวนและภูมิทัศนดวยคอม
พิวเตอร
(งบประมาณ 158,800 บาท)

(34) คาใชจายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อเพิ่มศักยภาพการศัลยกรรมตนไม
ในเมือง
(งบประมาณ 355,600 บาท)
(35) คาใชจายในการฝึกอบรมการขยาย
พันธุการดูแลรักษา และการอารักขาไม
ดอกไมประดับที่นิยมใชในกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 262,000 บาท)
(36) คาใชจายในการเสริมสรางความรูดาน
การเกษตรแกคนเมืองเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,188,400 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ ผลผลิต (Output) 65.00 (รอยละ)
ประมาณในภาพรวม

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)

มิติที่ 4

มิติที่ 4

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(กองนโยบายและแผนงาน)

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนา ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
และจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญ
ตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(กองนโยบายและแผนงาน)

(คะแนน)

(รอยละ)

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

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานดานการพัสดุและ
การจัดซ้ อ
ื จัดจางของสํานักสิ่งแวดลอม
(งบประมาณ 185,000 บาท)

-

(2) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณในภา
พรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 2

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

ม

ห

าน

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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