ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กส่ง
ิ แวดลอม

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของปริมาณพลังงานไฟฟ าที่
ลดไดเพิ่มข้ น
ึ จากโครงการปิดไฟ 1
ชัว
่ โมง เพื่อลดโลกรอน

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output)

4.72 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ 1

รอยละของมูลฝอยที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชน
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันตอวัน)

โครงการ/กิจกรรม

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายในการรณรงคปิดไฟ 1 ชัว
่ โมง (60+Earth Hour) เพื่อลดโลกรอน
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(2) คาใชจายในการรณรงควันสิ่งแวดลอม
โลก
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(1) คาใชจายในการลดพลาสติก ปลอด
โฟมคนปลอดโรค สิ่งแวดลอมปลอดภัย
(งบประมาณ 1,558,600 บาท)

-

(2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(กองนโยบายและแผนงาน)

(3) กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยคัด
แยกนําไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิด
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่นําเขา ผลผลิต (Output)
กําจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับ
ปี  2560 (10,526.92 ตันตอวัน)

5.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)

(4) กิจกรรมคัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื รวม
บริจาคทําหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา
เพื่อนพ่ งึ  (ภาฯ) ยามยาก
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติที่ 1

(1) โครงการจางเหมาพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการขอมูลมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 34,100,000 บาท)
(2) กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืช
ในแมน้ํ าเจาพระยา
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) กิจกรรมรวมรวมปริมาณมูลฝอยนําสง
ศูนยกําจัดมูลฝอย
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) กิจกรรมสงเสริมการลดและคัดแยก
ขยะ
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) กิจกรรมสงเสริมการลดและคัดแยก
ขยะ
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(กองนโยบายและแผนงาน)

รอยละของมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (993 ตันตอปี)
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)

ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)

รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส ที่ ผลผลิต (Output)
คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับ ปี  2560 (138 ตันตอปี)
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
มูลฝอยตกคางไดรับการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

8.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(6) กิจกรรมสงเสริมการลดและคัดแยก
ขยะ
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายในการสงเสริมเครือขายลด
และคัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน
(งบประมาณ 893,000 บาท)

-

ห

มิติที่ 1

รอยละชุมชนสถานศึกษา สถาน
ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับ ปี  2560 (339 แหง)

(2) คาใชจายโครงการรักษเจาพระยา
(งบประมาณ 175,400 บาท)

(1) กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณมูลฝอย อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

-

(รอยละ)

-

ม

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

พ

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละความพึงพอใจของประชาชน ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ)
ตอการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหา
นคร

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5
(งบประมาณ 118,464,214 บาท)
(2) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6
(งบประมาณ 98,312,340 บาท)
(3) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3
(งบประมาณ 29,318,430 บาท)
(4) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
ระยะที่ 2
(งบประมาณ 31,027,920 บาท)
(5) โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพ้ น
ื ที่
ฝั ่ งสายไหม
(งบประมาณ 182,432,000 บาท)

คร

(6) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7
(งบประมาณ 209,635,500 บาท)
(7) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 132,590,100 บาท)
(8) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
กระบะเททาย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2
(งบประมาณ 108,524,200 บาท)
(9) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 29,408,900 บาท)
(10) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 29,438,500 บาท)
(11) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่
5
(งบประมาณ 50,332,400 บาท)

าน

(12) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุช ระยะที่ 2
(งบประมาณ 35,183,300 บาท)
(13) โครงการเชารถกวาดดูดฝุนเพื่อ
ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 216,720,000 บาท)
(14) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
ยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.
(งบประมาณ 71,354,400 บาท)
(15) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
อัดขนาด 2 ตัน
(งบประมาณ 96,016,100 บาท)
(16) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
ยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.
(งบประมาณ 79,351,100 บาท)
(17) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
อัดขนาด 5 ตัน
(งบประมาณ 219,340,800 บาท)

ห

(18) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
อัดขนาด 5 ตัน จานวน 297 คัน
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(19) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่
6
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(20) โครงการจางเหมาเอกชนควบคุม
โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุช ระยะที่ 3
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(21) โครงการจัดหารถฉีดพนนา
อเนกประสงคพรอมอุปกรณ
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

ม

(22) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 2
ขนาด จํานวน 239 คัน
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(23) โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
อัด ขนาด 2 ตัน จานวน 185 คัน
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(24) โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
ยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม.
พรอมภาชนะรองรับมูลฝอย
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)

ปริมาณปุยอินทรียจากกากตะกอน
สิ่งปฏิกูล
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธ สรางความรู
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคา
ของแมน้ํ าเจาพระยาในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)

รอยละของจํานวนยานพาหนะที่
ปลอยมลพิษทางอากาศเกิน
มาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน
ลดลง

(ลบ.ม.)

(26) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณไขมันที่ คัดแยกที่แหลงกําเนิด
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 12,000.00 (ตัน
/ปี )

(ตัน/ปี )

ผลผลิต (Output) 10.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

-

ผลผลิต (Output)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมและลดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน จากรถราชการหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 182,800 บาท)

3.00 (รอยละ)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

(1) กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณปุย
อินทรียจากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ท

มิติที่ 1

ปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดนําไปกําจัด ผลผลิต (Output) 45,000.00 (ลบ.
และแปรรูปอยางถูกสุขลักษณะ
ม.)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

พ

(25) โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ตํ่ากวา 6,000 ซีซี หรือกลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่าํ กวา 170 กิโลวัตต แบบกระบะ
เททาย
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

(2) กิจกรรมตรวจวัดรถยนตควันดําใน
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(3) กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถว
รวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.)
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

รอยละของจํานวนขอมูลคุณภาพ
ผลผลิต (Output) 94.00 (รอยละ)
อากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไป
ผานเกณฑมาตรฐาน

(รอยละ)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

(4) กิจกรรมควบคุมรถราชการกอมลพิษ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการจางเหมาเดินระบบพรอมบํารุง รักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตงั ้
บนเสาเหล็ก
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมจางเหมาตรวจวัดและซอม
บํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
(งบประมาณ 4,773,500 บาท)

(3) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลคุณภาพ
อากาศผานจอแสดงผล
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24 ผลผลิต (Output) 99.00 (รอยละ)
ชัว
่ โมง ของฝุนละอองขนาดไมเกิน
10 ไมครอน (PM10) ผานเกณฑ
มาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

รอยละของจํานวนขอมูลค่าํ เฉลี่ย 24 ผลผลิต (Output) 98.00 (รอยละ)
ชัว
่ โมงของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2
.5 ไมครอน (PM2.5) ผานเกณฑ
มาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 8
ชัว
่ โมงของกาซโอโซน (O3) ผาน
เกณฑมาตรฐาน

(รอยละ)

(รอยละ)

(4) กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เสียงในบรรยากาศดวยรถตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและเสียง
(งบประมาณ 1,200,000 บาท)

-

-

ผลผลิต (Output) 98.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

รอยละความสําเร็จของการเชื่อมโยง ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ขอมูล/สารสนเทศผานระบบบริหาร
จัดการขอมูลคุณภาพอากาศ

(รอยละ)

-

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

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

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของจํานวนขอมูลระดับเสียง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
คาเฉลี่ย 24 ชัว
่ โมง (Leq) ที่มีการ
ตรวจวัดผานเกณฑมาตรฐาน

(รอยละ)

มิติที่ 1

(3) เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจ
สอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่
กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมระหวางการกอสรางอาคาร
ในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 484,600 บาท)

(1) โครงการพัฒนาระบบขอมูลการจัดการ คุณภาพอากาศ
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมเฝ าระวังระดับเสียงใน
บรรยากาศบริเวณพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไป
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจาก
ปลายทอไอเสียเรือโดยสารในคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

อัตราการเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน ผลผลิต (Output) 1.22 (ไมเกินรอย (ไมเกินรอยละ) (1) กิจกรรมรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน ของหนวยงานลดลง
ละ)
ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามแผนแมบท
กรุงเทพมหานครวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2556 - 2566 ดานการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและการใช
พลังงานทางเลือก

ผลผลิต (Output) 45.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(2) โครงการติดตามตรวจสอบการดําเนิน
มาตรการควบคุมฝุนละอองและเสียง
ระหวางการกอสรางเบื้องตน
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการดําเนินการถนนอากาศ สะอาด
(งบประมาณ 2,994,400 บาท)

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของแหลงกําเนิดฝุนละอองได ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
รับการควบคุม

สัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่ม
ขึ้น
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
รอยละของการแกไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศตามขอเสนอและมาตร
การ

ผลผลิต (Output) 100.00 (เพิ่มข้ น
ึ
(เพิ่มข้ น
ึ จากปีที่
จากปีที่ผานมา)
ผานมา)

ผลผลิต (Output) 65.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อขับ
เคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบท
กรุงเทพมหานครวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ดาน
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
การใชพลังงานทางเลือก
(งบประมาณ 100,400 บาท)

(2) โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556
–2566 ดานการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและการใชพลังงานทางเลือก
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)

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

3/6

ขอมูล ณ วันท่ี 25-01-2020

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละของมูลฝอยของเสียอันตราย ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
มูลฝอยติดเชื้อไดรับการกําจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
(กองโรงงานกําจัดมูลฝอย)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตัน
ตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 152,025,000 บาท)
(2) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไป
ทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
(งบประมาณ 704,949,023 บาท)
(3) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไป
ทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
(งบประมาณ 587,193,800 บาท)
(4) โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบ
บําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม
ระยะที่ 3
(งบประมาณ 23,524,250 บาท)

คร

(5) โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบ
บําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 74,293,000 บาท)
(6) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย
อันตราย ระยะที่ 4
(งบประมาณ 8,701,600 บาท)
(7) โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช ระยะที่ 3
(งบประมาณ 180,310,000 บาท)
(8) โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ขนาดไมต่าํ กวา 15 ตันตอเตา จํานวน 2
เตา พรอมติดตงั ้ เครื่องจักรและอุปกรณที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 81,452,710 บาท)
(9) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม และ
นํ าไปฝังกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(งบประมาณ 868,700,000 บาท)

าน

(10) โครงการจัดหาระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ขนาดไมนอยกวา 800 ลูกบาศกเมตรตอ
วัน พรอมติดตงั ้ เครื่องจักรและอุปกรณที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 100,000,000 บาท)
(11) โครงการกอสรางดาดทองคลอง
ภายในศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 40,000,000 บาท)
(12) โครงการกอสรางถนน ทางเทา และ
ระบบระบายน้ํ าภายในศูนยกําจัดมูลฝอย
ออนนุช
(งบประมาณ 25,000,000 บาท)
(13) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากสถานีขนถายมูลฝอยรัชวิภาและนําสง
ไปกําจัดที่ศูนยกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 30,000,000 บาท)
(14) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไป
ฝั งกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(15) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไป
ฝั งกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

ห

(16) โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบ
บําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(17) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(18) โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

ม

(19) โครงการจางเหมาพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการขอมูลมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 34,100,000 บาท)
(20) คาใชจายในการอบรมแนวทางการจัด
เก็บคาธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 318,200 บาท)
(21) คาใชจายในการอบรมเพื่อสงเสริม
ความรูและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไข
มันในพ้ น
ื ที่เขต
(งบประมาณ 24,200 บาท)

พ

(22) คาใชจายในการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(งบประมาณ 280,000 บาท)
(23) คาใชจายในการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานเชิงเทคนิค
(งบประมาณ 334,000 บาท)

(25) คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง)
สายงานรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณะ
(งบประมาณ 726,700 บาท)
(26) คาใชจายในการฝึกอบรมและดู
งานการรักษาความสะอาด
(งบประมาณ 3,691,000 บาท)
(27) คาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก
ขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน าที่ดานการ
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(งบประมาณ 541,000 บาท)

กร
ุงเ

(28) คาใชจายในการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาองคกร
(งบประมาณ 638,200 บาท)

ท

(24) คาใชจายในการอบรมบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บรวบรวมมูลฝอย
(งบประมาณ 470,800 บาท)

(29) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติ
งานดานการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูก
สุขลักษณะตามกฎหมายการสาธารณสุข
(งบประมาณ 736,900 บาท)
(30) คาใชจายในการคัดเลือกบุคลากร
กรุงเทพมหานครดานการรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะดีเดน
(งบประมาณ 271,000 บาท)

(31) คาใชจายในการสัมมนาเพื่อพัฒนา
องคกรสํานักสิ่งแวดลอม
(งบประมาณ 640,300 บาท)

(32) คาใชจายในการจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
และนําไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุข
ลักษณะ
(งบประมาณ 285,180,000 บาท)
(33) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม
น อยกวา 1,000 ตันตอวัน
(งบประมาณ 10,000,000 บาท)
(34) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม
น อยกวา 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 10,000,000 บาท)

(35) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยจากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหม
และนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะที่ศูนย
กําจัดมูลฝอยสายไหม
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(36) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยจากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหม
และนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะที่ศูนย
กําจัดมูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(37) โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและนําไป
ทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกหลักสุขา
ภิบาล
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

(38) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยพรอมบริหารจัดการศูนยเรียนรูการ
จัดการขยะและของเสียชุมชน
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(39) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุชหนองแขม และ
สายไหม
(งบประมาณ 100,000,000 บาท)
(40) โครงการจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม
น อยกวา 300 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยหนองแขม
(งบประมาณ 33,319,403 บาท)
(41) โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความ
เหมาะสมกําจัดมูลฝอยดวยระบบเตาเผา
ขนาดไมนอยกวา 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนย
กําจัดมูลฝอยสายไหม
(งบประมาณ 0 บาท)

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

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละของมูลฝอยที่กลับไปใช
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
ประโยชนที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตัน
ตอวัน)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(กองโรงงานกําจัดมูลฝอย)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

พื้นที่ปาชายเลนไดรับการปลูกเพิ่ม
เติม
(สํานักงานสวนสาธารณะ)

ความหนาปาชายเลนตลอดแนว
ระยะทาง 4.7 ก.ม.
(สํานักงานสวนสาธารณะ)

สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวในรูปแบบสวน
ตอประชากร

ผลผลิต (Output)

5.00 (ไร)

(ไร)

ผลผลิต (Output)

50.00 (เมตร)

(เมตร)

ผลผลิต (Output) 7.00 (ตร.ม./คน)

(ตร.ม./คน)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการจางเหมาเอกชนเดิน
เครื่องจักรและอุปกรณกําจัดมูลฝอย ขนาด
ไมนอยกวา 600 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช
(งบประมาณ 145,624,100 บาท)
(2) โครงการจางเหมาเอกชนเดิน
เครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย ขนาด
1,000 ตันตอวันที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออน
นุช ระยะที่ 3
(งบประมาณ 237,308,400 บาท)

-

-

(1) โครงการเชารถบรรทุกน้ํ าอเนกประ
สงค ระยะที่ 3
(งบประมาณ 176,749,400 บาท)

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 1

(2) โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย
17,361,000 บาท
(งบประมาณ 17,361,000 บาท)
(3) โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณ
ทางแยกตางระดับถนนรมเกลากับถนนเจา
คุณทหาร
(งบประมาณ 30,000,000 บาท)
(4) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 70,000,000 บาท)
(5) คาใชจายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแตงตนไมในเมือง
(งบประมาณ 651,200 บาท)
(6) คาใชจายในการบริหารอุทยานผีเสื้อ
และแมลงกรุงเทพฯ
(งบประมาณ 1,355,000 บาท)

าน

(7) คาใชจายในการเสริมสรางความรูดาน
การเกษตรแกคนเมืองเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 188,400 บาท)
(8) กิจกรรมรวบรวมขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียว 50
เขต
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวยงั ่ ยืนปลูกเลียน ผลผลิต (Output) 2.19 (ตร.ม./คน)
แบบระบบธรรมชาติ

(ตร.ม./คน)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ 1

สัดสวนพ้ น
ื ที่สวนสาธารณะไดรับการ ผลผลิต (Output) 1.05 (ตร.ม./คน)
พัฒนาเพิ่ม

(ตร.ม./คน)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)

(9) กิจกรรมรวบรวมฐานขอมูลตนไม
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนอง
พระราชดําริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563
(งบประมาณ 2,338,700 บาท)
(1) โครงการกอสรางสวนสาธารณะภายใน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนน
บางขุนเทียนชายทะเล)
(งบประมาณ 5,000,000 บาท)

ผลผลิต (Output)

12.25 (ตร.ม)

(ตร.ม)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)

มิติที่ 2

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

(สํานักงานสวนสาธารณะ)

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย

-

(2) โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
อาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี
(งบประมาณ 13,460,000 บาท)

ผลผลิต (Output)

1.00 (แหง)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(แหง)

(3) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูใช
บริการสวนสาธารณะ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานกวาด ถนนผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนแกประชาชน
และสังคม
(งบประมาณ 77,500 บาท)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณในภา พรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

3.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินและ
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2 รอยละความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)
ของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดี
ที่สุด (Best Service)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการดําเนินโครงการใหบริการ ที่ดีที่สุด (Best Service)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

6.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของ ผลผลิต (Output)
การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานของหนวยงาน

4.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

6.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองนโยบายและแผนงาน)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1 รอยละความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม
(สํานักงานเลขานุการ)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2 ความสําเร็จของการ ผลผลิต (Output)
จัดทํางบการเงินและรายงานสรุป
ยอดทรัพยสินประจําปี (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอยละ 3)
(สํานักงานเลขานุการ)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จใน
การจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ
(สํานักงานเลขานุการ)

(กองนโยบายและแผนงาน)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
(กองนโยบายและแผนงาน)

(สํานักงานเลขานุการ)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1 รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาฐานขอมูล
(กองนโยบายและแผนงาน)

ผลผลิต (Output)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 40 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

ม

มิติที่ 1

พื้นที่สีเขียวและ/หรือพ้ น
ื ที่ทาง
ธรรมชาติที่ไดรับการสงเสริม อนุ
รักษ ฟื้ นฟู รักษา และปองกันการ
ทําลายจนกลายเป็ นพ้ น
ื ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ

(1) โครงการเชารถบรรทุกน้ํ าอเนกประ
สงค ระยะที่ 4
(งบประมาณ 96,448,400 บาท)

พ

มิติที่ 1

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

ท

รอยละพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีตอพ้ น
ื ที่กทม.

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ห

(2) โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ตํ่ากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่าํ กวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุก
นํ้ าพรอมติดตงั ้ ระบบฉีดน้ํ าแรงดันสูงและ
อุปกรณฉีดน้ํ าแบบละอองนํ้ า
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

-

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

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

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