** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97
ตันต่อวัน)

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
-------- ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ : ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจั

3. คำนิยาม :
:: 1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน
ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่
ฯลฯ
4. วิธีการคำนวณ :
:: ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 256๔ ลบ
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่
ต.ค.63 - ก.ย. 64)
5. เป้าหมาย : 30 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 34.99 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 1 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้
- เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 2,027.31 ตัน
- เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2,068.66 ตัน
- เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2,109.02 ตัน
รวมไตรมาสที่ 1 จำนวน 6,204.99 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 28.467 (จากร้อยละ 100)
และคิดเป็นร้อยละ 8.54 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 2 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้
- เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,165.34 ตัน
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,217.76 ตัน
- เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 2,180.15 ตัน
รวมไตรมาสที่ 1 - 2 จำนวน 12,768.24 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 58.58 (จากร้อยละ 100)
และคิดเป็นร้อยละ 17.57 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 3 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้
- เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,135.32 ตัน
- เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 2,110.34 ตัน
- เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 2,104.11 ตัน
รวมไตรมาสที่ 1 - 3 จำนวน 19,118.01 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 87.71 (จากร้อยละ 100)
และคิดเป็นร้อยละ 26.31 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ไตรมาสที่ 4 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้
- เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 2,114.12 ตัน
- เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 2,082.10 ตัน
- เดือนกันยายน 2564 จำนวน 2,105.20 ตัน
รวมไตรมาสที่ 1 - 4 จำนวน 25,419.43 ตัน
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คิดเป็นร้อยละ 116.62 (จากร้อยละ 100)
และคิดเป็นร้อยละ 34.99 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้
- ต.ค. 2563
2,027.31
- พ.ย. 2563
2,068.66
- ธ.ค. 2563
2,109.02
- ม.ค. 2564
2,165.34
- ก.พ. 2564
2,217.76
- มี.ค. 2564
2,180.15
- เม.ย. 2564
2,135.32
- พ.ค. 2564
2,110.34
- มิ.ย. 2564
2,104.11
- ก.ค. 2564
2,114.12
- ส.ค. 2564
2,082.10
- ก.ย. 2564
2,105.20
รวม 25,419.43 ตัน/ปี (เป้าหมาย 21,796.76 ตัน/ปี)
หรือ 69.64 ตัน/วัน (เป้าหมาย 59.72 ตัน/วัน)
คิดเป็นร้อยละ 116.62 (จากร้อยละ 100)
และคิดเป็นร้อยละ 34.99 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ผู้บริหารเขต / หน่วยงานอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ประชาชนบางส่วนไม่ได้คัดแยกขยะ ส่งผลให้ขยะบางส่วนไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: โครงการ / รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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