สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กส่ง
ิ แวดลอม (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1.2). คาใชจายโครงการปิดไฟ 1 ชัว
่ โมง เพื่อลด ความกาวหน าของงาน :100.00%
โลกรอน
28/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สํานักงานเลขานุการ

รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
10.00
11.150
(2.1). กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่จัด
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่ (รอยละ (723.48 (รอยละ (723.48 เก็บได ณ สถานีขนถายมูลฝอย
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
ตันตอวัน))
ตันตอวัน))
2560
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน
(กองนโยบายและแผนงาน)
(2.2). คาใชจายในการฝึกอบรมและดูงานการ
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ผลิตปุยอินทรีย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(2.3). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปขยะ
เศษอาหารเพื่อนํามาใชประโยชน

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

รอยละชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับ ปี  2560
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของปริมาณมูลฝอยนําเขา
กําจัดที่ศูนยกําจัดมูลฝอยลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2560

19/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

15.00
(รอยละ (389
แหง))

15.000
(รอยละ (389
แหง))

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ความกาวหน าของงาน :100.00%

17/9/2562 : ปริมาณมูลฝอย ส.ค. 62 เทากับ
10,916.43 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย เฉลี่ย
10,538.09 ตัน/วัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

3.00
-0.110
(รอยละ (10,211 (รอยละ (10,211
ตันตอวัน))
ตันตอวัน))

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของมูลฝอยที่สามารถนํากลับ
10.00
ไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับ (รอยละ (2661.
ปี  2560
97 ตันตอวัน))
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(5.1). กิจกรรมการดําเนินการตามนโยบายและ
11.250
(รอยละ (2661. แผนการจัดการขยะ
97 ตันตอวัน))
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน
(5.2). กิจกรรมคัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื รวม
บริจาคทําหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ งึ 
(ภาฯ) ยามยาก

ความกาวหน าของงาน :100.00%
17/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :100.00%
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

6

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

9

10

11

รอยละจํานวนชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของปริมาณมูลฝอยอันตราย
ที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี 2560
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของมูลฝอยอันตรายที่
สามารถคัดแยกไดจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่
สามารถคัดแยกไดจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
มูลฝอยตกคางไดรับการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความพึงพอใจของประชาชน
ตอการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพ
มหานคร
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.00
(รอยละ (359
แหง))

5.00
(รอยละ (1,030
ตัน))

15.000
(รอยละ (359
แหง))

(5.3). กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ที่แหลงกําเนิดและนํากลับไปใชประโยชน
17/9/2562 : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกรวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
87,978.48 ตัน เฉลี่ย 592.72 ตัน/วัน คิดเป็ น
:: กองนโยบายและแผนงาน
รอยละ 9.4
(6.1). คาใชจายในการสงเสริมเครือขายลดและ
คัดแยกมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

5.510
(7.1). กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณมูลฝอย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(รอยละ (1,030 อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
ตัน))
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

4.00
4.400
(8.1). คาใชจายในการสงเสริมการคัดแยก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(รอยละ (1,032. (รอยละ (1,032. มูลฝอยอันตรายจากชุมชน
72 ตัน))
72 ตัน))
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานท่ว
ี างไวแลว
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
4.00
5.290
(รอยละ (143.52 (รอยละ (143.52
ตัน))
ตัน))

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

95.00
(รอยละ)

95.000
(รอยละ)

(11.1). กิจกรรมอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
17/9/2562 : 13. รวบรวมขอมูลอาสาสมัครชัก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ลากมูลฝอยในชุมชน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
:: กองนโยบายและแผนงาน
2563 และรวบรวมขอมูลภาพถายการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
(11.2). คาใชจายในการจัดหาถังรองรับมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล งานที่วางไวแ
 ลว เบิกจายเงินคาจัดซ้ อ
ื ถังรองรับ
มูลฝอย จํานวน 2 ขนาด เป็ นเงิน 29,876,000
บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11655/62 ลว. 10 ก.
ย.2562

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(11.4). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(11.5). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(11.6). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

กร
ุงเ

(11.3). โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุนเพื่อ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
22/4/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

2

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). คาใชจายโครงการรณรงควันสิ่งแวดลอม
โลก

คร

เป าหมาย

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของประชาชนผูเขารวมโครง
การ/กิจกรรมตระหนักถึงการมีสวน
รวมในการประหยัดพลังงาน

พ

1

ท

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(11.7). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภา ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(11.8). โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพ้ น
ื ที่ฝั่ง ความกาวหน าของงาน :100.00%
สายไหม
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(11.9). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(11.10). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(11.11). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบ
กระบะเททาย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(11.12). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจในการให ความกาวหน าของงาน :100.00%
บริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบสิ่งปฏิกูลของ
กรุงเทพมหานคร
16/8/2562 : ดําเนินการวิเคราะหผลความพึง
พอใจในการใหบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบสิ่ง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ปฏิกูลของกรุงเทพมหานครเสร็จสน
ิ้ เป็ นที่เรียบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล รอย โดยพบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอ
บริการจัดเก็บมูลฝอย รอยละ 94.7 และมีความ
พึงพอใจตอการบริการสูบสิ่งปฏิกูล รอยละ 99.8
(11.13). กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืช
ในแมน้ํ าเจาพระยา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(11.14). โครงการจางเหมาพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการขอมูลมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :100.00%
17/9/2562 : อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา ตรวจรับงานงวดที่ 1 แลวเสร็จ อยูระหวางตรวจ
รับงานงวดที่ 2
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เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00
(รอยละ)

7.770
(รอยละ)

14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
16

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนผูรับรูขอมูลคุณภาพอากาศ
ของกรุงเทพมหานครผานชอง
ทางการส่ อ
ื สารในรูปแบบเทคโนโลยี
ดิจิตอล
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามมาตรการและแนวทางลด
ปริมาณการใชพลังงานของหนวย
งานกรุงเทพมหานคร

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของจํานวนยานพาหนะที่
ปลอยมลพิษทางอากาศเกิน
มาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน
ลดลง

(12.2). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
กําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขม
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

50.00
(เขตละ 1 ถนน
(50 เขต))

50.000
(13.1). โครงการถนนอากาศสะอาด
(เขตละ 1 ถนน
(50 เขต))
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

4,000.00
(ไมนอยกวา...
ราย/ปี )

384.000
(ไมนอยกวา...
ราย/ปี )

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(14.1). โครงการจางเหมาเดินระบบพรอมบํารุง
รักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตงั ้ บนเสา
เหล็กและแบบเคลื่อนที่ (งบประมาณเหลื่อมปี 2
561)

85.00
92.700
(ไมนอยกวารอย (ไมนอยกวารอย
ละ)
ละ)

2.00
(รอยละ)

9.400
(รอยละ)

(16.1). กิจกรรมตรวจวัดรถยนตควันดําในพ้ น
ื ที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของกรุงเทพมหานคร
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(16.2). กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวรวม
กับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(16.3). กิจกรรมควบคุมรถราชการกอมลพิษใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

รอยละความสําเร็จของการเชื่อมโยง
ขอมูล/สารสนเทศผานระบบบริหาร
จัดการขอมูลคุณภาพอากาศ

80.00
(รอยละ)

80.000
(รอยละ)

รอยละของแหลงกําเนิดไดรับการ
ควบคุมฝุนละออง

15.00
(รอยละ)

45.000
(รอยละ)

1.00
(แผน)

1.000
(แผน)

5.00
(รอยละ)

2.000
(รอยละ)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
19

20

แผนบูรณาการการจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียงของ
กรุงเทพมหานครประจําปี  2563
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
อัตราการเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน
ของหนวยงานกรุงเทพมหานครลด
ลง เมื่อเทียบกับปีฐาน

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว มีรถราชการไดรับการตรวจวัด
มลพิษจํานวน 3,424 คัน ผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 3,401 คัน คิดเป็ นรอยละ 99.3

(17.1). โครงการพัฒนาระบบการจัดการขอมูล
คุณภาพอากาศ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ตรวรับงานงวดที่ 2 รายงานผล
การศึกษาความเป็ นไปไดของการพัฒนาโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพอากาศแลวเสร็จ
อยูระหวางการดําเนินงานงวดที่ 3 พัฒนาและติด
ตัง้ ระบบบริหารจัดการขอมูลผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ซึ่งจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม
2562

(18.1). โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ง
แวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระ 4/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ทบสิ่งแวดลอมดานฝุนละอองและเสียง
งานท่ว
ี างไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(19.1). กิจกรรมจัดทําแผนบูรณาการการจัดการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
คุณภาพอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร
ประจําปี  2563
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(20.1). กิจกรรมรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน
ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ความกาวหน าของงาน :100.00%
6/9/2562 : ดําเนินรวบรวมและวิเคราะหการใช
พลังงานของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
เรียบรอยแลว

กร
ุงเ

ท

พ

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(16.4). คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ตรวจวัดรถยนตควันดําในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
25/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

26/3/2562 : ตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบรอยแลว
และตรวจวัด PM2.5 และ PM10

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

3/9/2562 : 1. เวียนแจงรายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี งบประมาณ 2562 ใหหนวย
งานที่เกี่ยวของ 2.การดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ตามแผนงานที่วางไวแลว

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนถนนอากาศสะอาด

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

โครงการ/กิจกรรม

(12.1). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
กําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
ออนนุช
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บได
นํ าไปกําจัดและแปรรูปอยางถูก
สุขลักษณะเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับ ปี 
2560

ห

12

ม

ลําดับ
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2/6

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

ลําดับ
21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อไดรับการกําจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(กองโรงงานกําจัดมูลฝอย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(21.1). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไปทําลายโดย
วิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.2). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไปทําลายโดย
วิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.3). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม และนําไปทําลาย
โดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ ระยะที่ 4
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.5). โครงการจางเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอย
จากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหมและนําไป
กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
สายไหม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.6). โครงการจางเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอย
จากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหมและนําไป
กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.7). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย
พรอมบริหารจัดการศูนยเรียนรูการจัดการขยะ
และของเสียชุมชน

คร

(21.4). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม และนําไปฝังกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.9). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย
อันตราย ระยะที่ 4
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.10). โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช ระยะที่ 3
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.11). โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ขนาดไมตากวา 15 ตันตอเตา จํานวน 2 เตา พ
รอมติดตงั ้ เครื่องจักรและ อุปกรณที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช

าน

(21.8). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ความกาวหน าของงาน :100.00%
สถานีขนถายมูลฝอยรัชวิภาและนําสงไปกําจัดที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.14). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :100.00%
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไมนอยกวา
1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม 21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.15). คาใชจายในการจางที่ปรึกษาศึกษา
ความเหมาะสมการกําจัดมูลฝอยดวยระบบเตา
เผาขนาดไมนอยกวา 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนย
กําจัดมูลฝอยสายไหม

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.16). โครงการจางเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร ความกาวหน าของงาน :100.00%
และอุปกรณกําจัดมูลฝอย ขนาดไมนอยกวา 600
ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.17). โครงการจางเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร ความกาวหน าของงาน :100.00%
โรงงานกําจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันตอวัน ที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช ระยะที่ 3
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.18). โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบ
บําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่
3
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.19). โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบ
บําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(21.20). โครงการจัดหาระบบบาบัดน้ํ าเสียขนาด ความกาวหน าของงาน :100.00%
ไมนอยกวา 800 ลูกบาศกเมตรตอวันพรอมติด
ตัง้ เครื่องจักรและอุปกรณที่ศูนยกําจัด มูลฝอย
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
หนองแขม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

กร
ุงเ

(21.21). โครงการกอสรางดาดทองคลองภายใน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ม

(21.13). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :100.00%
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไมนอยกวา
1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ท

(21.12). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :100.00%
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันตอวัน
ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(21.22). โครงการกอสรางถนน ทางเทา และ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระบบระบายน้ํ าภายในศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
21/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
(21.23). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
กําจัดมูลฝอยออนนุช หนองแขม และสายไหม

22

รอยละของมูลฝอยที่กลับไปใช
ประโยชนที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเพิ่ม
ขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
(กองโรงงานกําจัดมูลฝอย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10.00
(รอยละ)

10.000
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

16/9/2562 : อยูระหวางการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช หนองแขม
และสายไหม อยูระหวางแกไขสัญญา

(22.1). กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยกอสราง ความกาวหน าของงาน :100.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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6.890
(ตร.ม./คน)

โครงการ/กิจกรรม
(23.1). คาใชจายในการบริหารสวนสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
18/9/2562 : งบประมาณใชดําเนินการ ดังนี้ 1.
จางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยในสวนสา
ธารณะ จํานวน 37 แหง ลงนามสัญญาครบแลว
เบิกจายคาจางเป็ นรายเดือน 2. จางเหมาเอกชน
ดูแลและบํารุงรักษาตนไมในสวนสาธารณะ
จํานวน 26 แหง ลงนามสัญญาครบแลว เบิกจาย
คาจางเป็ นรายเดือน

กร
ุงเ

(23.2). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
18/9/2562 : ดําเนินการตามแผนดังนี้ กิจกรรมที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
1 จํานวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัด
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
ซื้อเมล็ดพันธุไมดอกเพื่อใชในการตงั ้ ประดับ
ตกแตงเมือง ผูขาย คือ บริษท
ั  เอส พี เอฟ
อินเตอรเนชัน
่ แนล จํากัด เป็ นเงิน 1,593,040.บาท ใบสัง่ ซ้ อ
ื เลขที่ 38/2562 ลงวันที่ 24
เมษายน 2562 (เบิกจายเงินแลว) 2. จัดซ้ อ
ื หัว
ปทุมมาเพื่อใชประดับตกแตงเมืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ผูขาย คือ บริษท
ั  เอส พี เอฟ
อินเตอรเนชัน
่ แนล จํากัดเป็ นเงิน 927,000 บาท
ใบสัง่ ซ่ อ
ื เลขที่ 36/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2
562 (เบิกจายเงินแลว) 3. จัดซ้ อ
ื ตนไม ไมดอก
ไมประดับ หญา และวัสดุการเกษตรในการปรับ
ภูมิทัศนบริเวณปฐมบรมราชานุสรณ สะพานพุทธ
ยอดฟา ผูขาย คือ หางฯ ออลเวย เป็ นเงิน
795,520.-บาท ใบสัง่ ซ้ อ
ื เลขที่ 43/2562 ลงวันที่
26 เมษายน 2562 (เบิกจายเงินแลว) 4. จัดซ้ อ
ื
ตนไม ไมดอก ไมประดับ และวัสดุการเกษตร
ตกแตงภูมิทัศนสําหรับงานสีสันพรรณไมประจําปี 
2562 ภายในสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ
ิ ์ ผู
ขาย คือ หางฯ แสงธรรมโชติ เป็ นเงิน
1,263,230.-บาท (เบิกจายเงินแลว) 5. จัดซ้ อ
ื
ตนไมและวัสดุการเกษตรตกแตงภูมิทัศนสวนลุ
มพินี ผูขาย คือ บริษท
ั  บีเอ็น คอนเน็คชัน
่ จํากัด
เป็ นเงิน 499,700.0-บาท ใบสัง่ ซ้ อ
ื เลขที่
51/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (เบิกจาย
เงินแลว) 6. จัดซ้ อ
ื ตนไม ไมดอก ไมประดับ และ
วัสดุอุปกรณในการปรับภูมิทัศนบริเวณอนุสรณ
สถาน ผูขาย คือ หางฯ ออลเวย เป็ นเงิน
499,600.-บาท ใบสัง่ ซ้ อ
ื เลขที่ 50/2562 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2562 (เบิกจายเงินแลว) 7. จัดซ้ อ
ื
ตนไมและวัสดุการเกษตรเพี่อปรับภูมิทัศนสวน
หลวง ร.9 สําหรับงานพรรณไมงามอรามสวนหล
วง ร.9 ไดผูขายแลวคือ บริษท
ั  ซิกมาฯเป็ นเงิน
1,350,000.-บาท (อยูระหวางจัดทําฎีกาเบิกจาย
เงิน) 8. จัดซ้ อ
ื ตนไม ไมดอก ไมประดับ วัสดุ
การเกษตรและอุปกรณในการปรับภูมิทัศนถนน
และสถานที่สําคัญเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี ผูขาย คือ หางฯ พอ มิททิท เป็ นเงิน
4,952,000.-บาท (เบิกจายเงินแลว) 9. จัดซ้ อ
ื
วัสดุปลูก และอุปกรณสําหรับเพาะพันธุไม ผูขาย
คือ บริษท
ั  กรบงกช จํากัด เป็ นเงิน 2,395,000.บาท สัญญาเลขที่ สสล.112/2562 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 19 มิถุนายน 2
562 (เบิกจายเงินแลว) 10. จัดซ้ อ
ื ตนมะขามและ
หญาในการเสริมภูมิทัศนทองสนามหลวง ผูขาย
คือ หางฯ ออลเวย เป็ นเงิน 317,250.-บาท (เบิก
จายเงินแลว) กิจกรรมที่ 2 จํานวน 19 รายการ
มีรายละเอียดดังนี้ 1. ซอมแซมระบบน้ํ าประปา
อาคารสุขาและระบบไฟฟ าสองสวางภายในสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา ผูรับจาง คือ หางฯ ปวีณคม เป็ นเงิน
388,067.60 บาท สัญญาเลขที่ สสล.109/2562
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 13
มิถุนายน 2562 (เบิกจายเงินแลว) 2. ซอมแซม
ปั ๊ มน้ํ าอุปกรณทอสงน้ํ าระบบประปาภายในพ้ น
ื ที่
กลุมงานขยายพันธุไม (ออนนุช) ผูรับจาง คือ
หางฯ วิเชียรการชาง กรุงเทพ เป็ นเงิน 448,000.
-บาท สัญญาเลขที่ สสล.115/2562 ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2562 สิน
้ สุดวันที่ 3 สิงหาคม 2562
(เบิกจายเงินแลว) 3. ซอมแซมระบบปั๊มสูบ
นํ้ าบาดาลและปั๊มสูบน้ํ าบอภายในสวนลุมพินี
ผูรับจาง คือ หางฯ ปวีณคม เป็ นเงิน 489,846.บาท สัญญาเลขที่ สสล.120/2562 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2562 สิน
้ สุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
(เบิกจายเงินแลว) 4. ซอมแซมอุปกรณระบบ
นํ้ าพุดนตรีและทอสงน้ํ าระบบสปริงเกลอรภายใน
สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ
ิ ์ ผูรับจาง คือ
บริษท
ั  นีโอ ไฮโดร จํากัด เป็ นเงิน 499,155.บาท สัญญาเลขที่ สสล.102/2562 ลงวันที่ 26
เมษายน 2562 สิน
้ สุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
(เบิกจายเงินแลว) 5. ซอมแซมระบบไฟฟ าสอง
สวางภายในสวนลุมพินี จางเหมาการไฟฟ า
นครหลวงเขตคลองเตยเป็ นผูดําเนินการ เป็ นเงิน
427,220.-บาท ใบสัง่ จางเลขที่ 22/2562 ลงวันที่
8 มีนาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 15 มีนาคม 2562
(เบิกจายเงินแลว) 6. ซอมแซมอุปกรณระบบ
สปริงเกลอรและเครื่องสูบน้ํ าภายในสวนวชิร
เบญจทัศน ผูรับจาง คือ หางฯ ปวีณคม เป็ นเงิน
499,800.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.129/2562 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 4 กันยายน 2
562 (เบิกจายเงินแลว) 7. ซอมแซมอุปกรณ
ระบบน้ํ าพุในคลองเปรมประชากรหน าทําเนียบรัฐ
บาล ผูรับจาง คือ หางฯ วิเชียรการชางกรุงเทพ
เป็ นเงิน 325,547.50 บาท สัญญาเลขที่
103/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 สิน
้ สุดวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2562 (เบิกจายเงินแลว) 8.
ซอมแซมอุปกรณระบบไฟฟ าสองสวางภายใน
อุทยานเบญจสิริ ผูรับจาง คือ บริษท
ั  นีโอ ไฮโดร
จํากัด เป็ นเงิน 369,792.- บาท สัญญาเลขที่
สสล.125/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สิน
้
สุดวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 (เบิกจายเงินแลว)
9. ซอมแซมระบบรดนํ้ าบริเวณปอมมหากาฬผูรับ
จาง คือหางฯ ปวีณคม เป็ นเงิน 347,800.-บาท
สัญญาเลขที่ สสล.134/2562 ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 18 กันยายน 2562
(เบิกจายเงินแลว) 10. ซอมแซมระบบไฟฟ าสอง
สวางและปั๊มน้ํ าภายในสวนทวีวนารมย ผูรับจาง
คือ หางฯ วิเชียรการชางกรุงเทพ เป็ นเงิน
452,500.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.128/2562 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 4 กันยายน 2
562 (เบิกจายเงินแลว) 11. ซอมแซมระบบไฟฟ า
สองสวางภายในสวนกีฬารามอินทรา ผูรับจาง
คือ บริษท
ั  นีโอ ไฮโดร จํากัด เป็ นเงิน 499,600.บาท สัญญาเลขที่ สสล.126/2562 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 7 สิงหาคม 2562
(เบิกจายเงินแลว) 12. ซอมแซมเครื่องสูบน้ํ าของ
ระบบน้ํ าพุและระบบสปริงเกลอรภายในสวนจตุ
จักร ผูรับจาง คือ บริษท
ั  นีโอ ไฮโดร จํากัด เป็ น
เงิน 482,035.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.127/2562
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 9
สิงหาคม 2562 (เบิกจายเงินแลว) 13. ซอมแซม
สนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ผูรับจาง คือ บริษท
ั  ธน
ไพศาลการโยธา จํากัด เป็ นเงิน 498,000.-บาท
สัญญาเลขที่ สสล.104/2562 ลงวันที่ 29
เมษายน 2562 สิน
้ สุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
(เบิกจายเงินแลว) 14. ซอมแซมหองสุขาภายใน
สวนหลวงพระราม 7 วงเงิน 500,000.-บาท (อยู
ระหวางตรวจรางสัญญา) 15. ซอมแซมอุปกรณ
ระบบไฟฟ าแสงสวางภายในสวนสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิตฯ
ิ ์ วงเงิน 383,000.-บาท (อยูระหวาง
คณะกรรมการฯ จัดทํารางขอบเขตของงานและ
ราคากลาง) 16. ซอมแซมอุปกรณไฟฟ าสองสวาง
ภายในสวนสราญรมย วงเงิน 485,330.-บาท
(อยูระหวางคณะกรรมการฯ จัดทํารางขอบเขต
ของงานและราคากลาง) 17. ซอมแซมระบบน้ํ าพุ
และระบบน้ํ าพุและระบบรดนํ้ าตนไมภายในสวน
เบญจกิติ วงเงิน 498,000.-บาท (อยูระหวาง
คณะกรรมการฯ จัดทํารางขอบเขตของงานและ
ราคากลาง) 18. ซอมแซมอุปกรณระบบ
สาธารณูปโภคภายในสวนธนบุรีรมย วงเงิน
500,000.-บาท (อยูระหวางคณะกรรมการฯ จัด
ทํารางขอบเขตของงานและราคากลาง) 19.
ซอมแซมอุปกรณระบบไฟฟ าสองสวางบริเวณ
สะพานทางเชื่อมถนนกําแพงเพชร 3 ภายในสวน
วชิรเบญจทัศ วงเงิน 339,000.-บาท (อยูระหวาง
คณะกรรมการฯ จัดทํารางขอบเขตของงานและ
ราคากลาง) กิจกรรมที่ 3 จํานวน 9 รายการ มี
รายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงสวนเบญจกิติ ผูรับ
จาง คือ หางฯ วิเชียรการชางกรุงเทพ เป็ นเงิน
8,428,390.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.135/2562
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สิน
้ สุด 18
พฤศจิกายน 2562 (อยูในระยะสัญญา) 2.
ปรับปรุงสวนลุมพินี ผูรับจาง คือ บริษท
ั  สยาม
ไพศาลกิจ (1995) จํากัด เป็ นเงิน 7,990,000.บาท สัญญาเลขที่ สสล.113/2562 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่ 27 กันยายน 2562
(อยูในระยะสัญญา) 3. ปรับปรุงสวนหลวง ร.9
ผูรับจาง คือ บริษท
ั  มานะพร คอนสตรัคชัน
่
จํากัด เป็ นเงิน 6,111,111.-บาท สัญญาเลขที่
สสล.130/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สิน
้ สุด
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (อยูในระยะสัญญา)
4. ปรับปรุงสวนทวีวนารมย ผูรับจาง คือ หางฯไอ
.ซี.เอส.บางกอก เป็ นเงิน 11,377,500.-บาท
สัญญาเลขที่ สสล.118/2562 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2562 สิน
้ สุดวันที่ 22 ธันวาคม 2562
(อยูในระยะสัญญา) 5. ปรับปรุงสวนเสรีไทย
ผูรับจาง คือ บริษท
ั  สยามไพศาสกิจ (1995)
จํากัด เป็ นเงิน 6,350,000.-บาท สัญญาเลขที่
สสล.137/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สิน
้
สุด 27 ธันวาคม 2562 (อยูในระยะสัญญา) 6.
กอสรางพ้ น
ื ลานยกระดับภายในสวนปาประชาช่ น
ื 
ผูรับจาง คือ บริษท
ั  ธนไพศาลการโยธา จํากัด
เป็ นเงิน 338,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.
97/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 สิน
้ สุดวันที่
18 เมษายน 2562 (เบิกจายเงินแลว) 7.
ปรับปรุงสุขาสาธารณะภายในสวนวัชราภิรมย
ผูรับจาง คือ บริษท
ั  ธนไพศาลการโยธา จํากัด
เป็ นเงิน 453,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.
131/2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สิน
้ สุดวันที่
7 กันยายน 2562 (เบิกจายเงินแลว) 8. ปรับปรุง
อาคารสุขาชว
ั ่ คราวสวนวารีภิรมย ผูรับจาง คือ
บริษท
ั  ธนไพศาลไพศาลกิจ (1995) จํากัด วงเงิน
488,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.140/2562 ลง
วันที่ 13 กันยายน 2562 สิน
้ สุด 13 ตุลาคม 2
562 9.ปรับปรุงภูมิทัศนสวนวชิรเบญจทัศ วงเงิน
500,000.-บาท ผูรับจาง คือ บริษท
ั  อ.อัครวิทย
กรุป จํากัด เป็ นเงิน 498,000.-บาท (อยูระหวาง
ตรวจรางสัญญา) กิจกรรมที่ 4 จํานวน 2 รายการ
มีรายละเอียดดังนี้ 1. จางเหมาจัดทําการบริการ
ขอมูลสวนสาธารณะดวยภาพ (Visual Garden)
อุทยานสวนจตุจักร ผูรับจาง คือ บริษท
ั  ไทย
เวิลดมีเดีย จํากัด เป็ นเงิน 497,550.-บาท ใบสัง่
จางเลขที่ 52/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2
562 (เบิกจายเงินแลว) 2.จางเหมาจัดทิธีเปิ ด
สวนสาธารณะตามโครงการกอสรางสวน
สาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน
3) ผูรับจาง คือ บริษท
ั  ดีพีไอ แอดเวอรไทซิ่ง
จํากัด เป็ นเงิน 490,000.-บาท (เบิกจายเงินแลว)

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

เป าหมาย
6.79
(ตร.ม./คน)

ห

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวในรูปแบบสวน
ตอประชากร

พ

23

ท

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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จํานวนหลักสูตรความรูในการคุม
ครอง ป องกัน อนุรักษ และรักษา
พื้นที่สีเขียวไดรับการพัฒนาและ
ผลักดันสูการการปฏิบัติ
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(ไมนอยกวา...
หลักสูตร)

5.000
(ไมนอยกวา...
หลักสูตร)

ป าชายเลนไดรับการปลูกเพิ่มเติม

1,000.00
(ไร)

210.000
(ไร)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(24.1). กิจกรรมสํารวจและประเมินศักยภาพใน ความกาวหน าของงาน :100.00%
การพัฒนาพ้ น
ื ที่ที่ใชสรางเป็ นพ้ น
ื ที่สีเขียว
18/9/2562 : ไดรับการอนุมัติโครงการแลว อยู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหวางรอผลการสํารวจพ้ น
ื ที่เพื่อประเมิน
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
ศักยภาพการใชประโยชนที่ดินเพื่อการพัฒนาเป็ น
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครจากสํานักงาน
เขต พบวา พื้นที่ที่สามารถนํามาพัฒนาเป็ นพ้ น
ื ที่
สีเขียว จํานวน 48 แหง
(25.1). คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการพ้ น
ื ที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

22/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(26.1). กิจกรรมบริหารและจัดการปลูกและดูแล ความกาวหน าของงาน :100.00%
รักษาปาชายเลนบางขุนเทียน
18/9/2562 : รวมผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
2561 – สิงหาคม 2562 ผูเขารวมกิจกรรม รวม
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
จํานวน 25,944 คน ปลูกตนกลาจํานวน 17,449
ตน

กร
ุงเ

(26.2). กิจกรรมรวบรวมแผนงาน โครงการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กิจกรรมที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับความ
สําเร็จในการฟ้ ื นฟูชายฝั ่ งทะเลบางขุนเทียนจาก 18/9/2562 : สํานักงานเขตบางขุนเทียนดําเนิน
หนวยงานตางๆ ของกรุงเทพมหานคร
การ รวมผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 –
สิงหาคม 2562 ผูเขารวมกิจกรรม รวมจํานวน 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
5,944 คน ปลูกตนกลาจํานวน 17,449 ตน
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
สํานักการระบายน้ํ าดําเนินการมาตรการถาวรดัง
นี้ สํานักการระบายน้ํ า จึงไดจางบริษท
ั  ปั ญญา
คอนซัลแตนท จํากัด รวมกับ บริษท
ั  พิสุทธิ ์
เทคโนโลยีจํากัด และสถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตาม
สัญญาเลขที่ สนน. 176/2556 ลงวันที่30
กันยายน 2556 เริ่มตนสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2
556 สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 20 กันยายน 2558
วงเงินคาจาง25,989,787.60 บาท ดําเนินการ
ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่ง
แวดลอม (EIA) โครงการปองกันและแกไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั ่ งทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ปั จจุบันที่ปรึกษาดําเนินการ
สํารวจออกแบบ รายละเอียดและประมาณราคา
คากอสรางโครงการปองกันและแกไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั ่ งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหา
นคร เสร็จเรียบรอยแลว โดยมีคันหินหัวตัวทียาว
200 เมตร จํานวน 21 ตัว ทําหน าที่หลักปองกัน
การกัดเซาะจากคลื่นในทะเลใหสามารถรับแรงที่
เกิดจากความรุนแรงของคลื่นและลมได รูโพรงที่
เกิดจากการเรียงหินจะชวยสลายพลังจากคลื่น
ลดความรุนแรงจากการปะทะของน้ํ าทะเล และ
ขาตัวทียาว 60-100 เมตร จํานวน 10 ตัว ระยะ
หางทุก 500เมตร ทําหน าที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดักตะกอนใหตกในบริเวณดานหลังคันหิน
จากการไหลของกระแสน้ํ าในการไหลขนาน
ชายฝั ่ งและคันหินปิดชองเปิ ดยาว 50 เมตร
จํานวน 20 ตัว ปริมาณงาน 1. กอสรางคันหินรอ
ดักตะกอนรูปตัวที (T-Groins) ความยาวประมา
ณ 5,905 เมตร 2. กอสรางศูนยสํารวจและเฝ า
ระวังชายฝั่ง จํานวน 1 แหง ระยะเวลากอสราง
30 เดือน (ปี งบประมาณ 2561-2563) ประมาณ
การคากอสราง 1. คากอสราง 1,514 ลานบาท 2.
คาจางที่ปรึกษาควบคุมงาน 35 ลานบาท รวมคา
กอสรางและคาจางที่ปรึกษาควบคุมงาน 1,549
ลานบาท โดยโครงการปองกันและแกไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั ่ งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพ
มหานคร ไมสามารถดําเนินการกอสรางไดทันที
เนื่องจากอยูในประเภทและขนาดของโครงการที่
ตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซ่ งึ ตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2552ลงประกาศในราชกิจจานุเบก
ษาวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และมีผลบังคับตงั ้ แต
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนัน
้ จึงมีความจําเป็ น
ตองดําเนินการจางที่ปรึกษา ทําการศึกษา
ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวด
ลอม (EIA) โครงการปองกันและแกไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั ่ งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหา
นคร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติพิจารณาอนุมัติกอน จึงจะสามารถ
ดําเนินการกอสรางไดสําหรับโครงการจางที่
ปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลก
ระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการปองกันและ
แกไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่ งทะเลบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร ปั จจุบัน สํานักการ
ระบายน้ํ า ไดลงนามในสัญญาจางบริษท
ั  ปั ญญา
คอนซัลแตนท จํากัด รวมกับ บริษท
ั  พิสุทธิ ์
เทคโนโลยี จํากัดและสถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรียบรอยแลวตามสัญญาเลขที่ สนน. 176/2556
ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เริ่มตนสัญญาวันที่1
ตุลาคม 2556 สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 20 กันยายน 2
558 วงเงินคาจาง 25,989,787.60 บาท โดยที่
ปรึกษาไดดําเนินการดังนี้ 1. จัดทํารายงานผลก
ระทบสิ่งแวดลอม (รายงานฉบับหลัก) แลวเสร็จ
และนําสงรายงานฯ ใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ไดประชุมพิจารณา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติใหปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติม จํานวน 9 ประเด็น 76 ขอ 2. จัด
ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงานแกไข
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1) แลวเสร็จ และนําสงรายงานฯ
ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 และคณะกรรมการผู
ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระ
ทบสิ่งแวดลอม ดานโครงสรางพ้ น
ื ฐานทางน้ํ า(คช
ก.) ไดประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
มีมติใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม จํานวน 7
ประเด็น 51 ขอ 3. จัดทํารายงานผลกระทบสิ่ง
แวดลอม (รายงานแกไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2) แลว
เสร็จ และนําสงรายงานฯ ใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และคณะ
กรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโครงสราง
พื้นฐานทางน้ํ า(คชก.) ไดประชุมพิจารณาเมื่อวัน
ที่ 20 กันยายน 2559 มีมติใหปรับปรุงแกไขเพิ่ม
เติม จํานวน 6 ประเด็น 23 ขอ 4. ที่ปรึกษา
ดําเนินการแกไขรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) (รายงานแกไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่
3) ตามประเด็นในที่ประชุมของ คชก. ไดเสนอ
แนะใหมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ป องกันชายฝั ่ งของรูปแบบคันหินมีขากับคันหิน
ไมมีขา ที่ปรึกษาไดศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติมดาน
สมุทรศาสตรแลวพบวา คันหินไมมีขามี
ประสิทธิภาพในการปองกันชายฝั ่ งไดดีใกลเคียง
กับคันหินมีขาแตมีราคาคากอสรางนอยกวา และ
มีจํานวนเที่ยวการขนสงนอยกวา จึงเสนอรูป
แบบคันหินไมมีขาเพื่อทําการออกแบบกอสราง
ตอไป อีกทงั ้  คชก. ยังมีขอเสนอแนะเสนอให
โครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตอ
รายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม
เพื่อใหเป็ นไปตามกรอบแนวทางและ
วัตถุประสงคของการมีสวนรวมของประชาชน
ซึ่งไดมีการจัดประชุมสรุปผลการศึกษาเพิ่มเติม
ของโครงสรางคันหินและผลกระทบ เพื่อนําเสนอ
รายละเอียดรูปแบบคันหิน และแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทงั ้ รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียแลว
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2560ณ หอประชุม
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ แขวงทาขาม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 5. การจัดประชุม
มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของโครงสรางคันหิน เพื่อนําเสนอราย
ละเอียดมาตรการปองกัน แกไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ
พรอมทงั ้ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผูมี
สวนไดเสีย ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ
หอประชุมโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ แขวงทา
ขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 6. จัด
ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงานแกไข
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3) แลวเสร็จ และนําสงรายงานฯ
ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560และคณะกรรมการผู
ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระ
ทบสิ่งแวดลอม ดานโครงสรางพ้ น
ื ฐานทางน้ํ า(คช
ก.) ไดประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2
560มีมติใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม จํานวน 8
ประเด็น 31 ขอ 7. จัดทํารายงานผลกระทบสิ่ง
แวดลอม (รายงานแกไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4) แลว
เสร็จ และนําสงรายงานฯ ใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และคณะ
กรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโครงสราง
พื้นฐานทางน้ํ า(คชก.) ไดประชุมพิจารณาเมื่อวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2561 มีมติใหปรับปรุงแกไขเพิ่ม
เติม จํานวน 7 ประเด็น 24 ขอ 8. จัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงานแกไขเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 5) แลวเสร็จ และนําสงรายงานฯ ให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2
561 และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
โครงสรางพ้ น
ื ฐานทางน้ํ า(คชก.) ไดประชุม
พิจารณาเมื่อวันที่ 22มกราคม 2562 เบื้องตนมี
มติเห็นชอบรายงานฯ โดยใหบริษท
ั ที่ปรึกษาฯ
เรงรัดการจัดทํารูปเลมรายงานฯ ฉบับที่ครบถวน
สมบูรณสงใหตรวจสอบอีกครัง้ กอนที่จะนําเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป 9.นําสง
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับสมบูรณ)
เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2562 ขณะนี้อยูระหวางรอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ นัดประชุม
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับสม
บูรณ)

คร

103.000
(แหง)

าน

26

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(แหง)

ห

25

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนพ้ น
ื ที่สีเขียวในพ้ น
ื ที่เอกชน
ไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ น
ึ

พ

24

ท

ลําดับ

(26.3). โครงการจัดตงั ้ สวนพฤกศาสตรชายฝั ่ ง
ทะเลบางขุนเทียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : อยูระหวางแตงตงั ้ คณะทํางาน
บริหารจัดการพ้ น
ื ที่ชายฝั ่ งทะเล

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

ขนาดพ้ น
ื ที่ซ่ งึ ถูกนําไปพัฒนาเป็ น
พื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสา
ธารณะ/สวนหยอมเพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย
38.70
(ลานตร.ม.
(24,187.5 ไร))

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

(27.2). โครงการกอสรางสวนสาธารณะภายใน
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

28

ขนาดพ้ น
ื ที่สีเขียวยงั ่ ยืนของพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

29

จํานวนสวนสาธารณะหลักเพิ่มข้ น
ึ

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12.19
(ลานตร.ม.
(7,618.75 ไร))

15.610
(ลานตร.ม.
(7,618.75 ไร))

38.00
(แหง)

39.000
(แหง)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

(29.1). โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณ
ทางแยกตางระดับถนนรมเกลากับถนนเจาคุณ
ทหาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

(29.2). โครงการกอสรางสวนจากภูผาสูมหานที
ในสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ
ิ์
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

(29.3). โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณ
ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)

30

ขนาดพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีของเมืองตอประชากรที่
เพิ่มข้ น
ึ
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

188.25
(ลาน ตร.ม.
(117,655 ไร))

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

39.140
(27.1). กิจกรรมสํารวจ รวบรวมและพัฒนาพ้ น
ื ที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ลานตร.ม.
สีเขียวเพื่อนําเขาฐานขอมูลและระบบติดตาม
(24,187.5 ไร)) ประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของ
18/9/2562 : สํานักงานเขตทงั ้  50 เขต ดําเนิน
กรุงเทพมหานครโดย 50 สํานักงานเขตและ
การสํารวจและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว จํานวน 286
สํานักสิ่งแวดลอม
แหง ไดพ้ น
ื ท
 ี่ 694 ไร 3 งาน 16.32 ตารางวา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

194.980
(30.1). โครงการกอสรางสวนสาธารณะ
(ลาน ตร.ม.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(117,655 ไร)) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
18/9/2562 : ไดรับอนุญาติใหใชที่ดินจากกรม
ธนารักษแลว

ความกาวหน าของงาน :100.00%
18/9/2562 : ผูรับจาง คือ บริษท
ั  ศิริเลิศ
คอรปอเรชัน
่  จํากัด เป็ นเงิน 69,599,000.-บาท
อยูระหวางขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบ
ประมาณ พรอมขออนุมัติเงินประจํางวด

คร

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : อยูระหวางคณะกรรมการจัด
ทําแบบรูป
ความกาวหน าของงาน :100.00%
22/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

ม

ห

าน

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 30 ตัวชว
ี้ ัด //

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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