สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กส่ง
ิ แวดลอม (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
4.72
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

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

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). คาใชจายในการรณรงคปิดไฟ 1 ชัว
่ โมง
(60+Earth Hour) เพื่อลดโลกรอน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(2.2). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนามาใชประโยชน

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(2.1). คาใชจายในการลดพลาสติก ปลอดโฟมคน ความกาวหน าของงาน :10.00%
ปลอดโรค สิ่งแวดลอมปลอดภัย
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(2.4). กิจกรรมคัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื รวม
บริจาคทําหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ งึ 
(ภาฯ) ยามยาก

5.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(3.2). กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชใน
แมน้ํ าเจาพระยา

(3.3). กิจกรรมรวมรวมปริมาณมูลฝอยนําสง
ศูนยกําจัดมูลฝอย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (993 ตันตอปี)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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7

รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส ที่
คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับ ปี  2560 (138 ตันตอปี)
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
มูลฝอยตกคางไดรับการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(3.5). กิจกรรมสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(3.6). กิจกรรมสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(4.1). คาใชจายในการสงเสริมเครือขายลดและ
คัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน

(4.2). คาใชจายโครงการรักษเจาพระยา

15.00
(รอยละ)

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(3.4). กิจกรรมสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(3.1). โครงการจางเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ ความกาวหน าของงาน :10.00%
บริหารจัดการขอมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

รอยละชุมชนสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับ ปี  2560 (339 แหง)

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(2.3). กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยคัดแยก
นํ าไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิด

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่นําเขา
กําจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับ
ปี  2560 (10,526.92 ตันตอวัน)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(1.2). คาใชจายในการรณรงควันสิ่งแวดลอมโลก ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

3

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

เป าหมาย

ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(รอยละ)

(5.1). กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
8.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของปริมาณพลังงานไฟฟ าที่
ลดไดเพิ่มข้ น
ึ จากโครงการปิดไฟ 1
ชัว
่ โมง เพื่อลดโลกรอน

ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ห

1

ม

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความพึงพอใจของประชาชน
ตอการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหา
นคร

เป าหมาย
95.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(8.1). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(8.2). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6

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

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(8.4). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.6). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

คร

(8.5). โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพ้ น
ื ที่ฝั่ง
สายไหม

(8.7). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่ม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(8.8). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะ ความกาวหน าของงาน :10.00%
เททาย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.9). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
กําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
ออนนุช
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(8.10). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
กําจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขม
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

าน

(8.11). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
กาจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.12). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
กําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุช ระยะที่ 2
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.13). โครงการเชารถกวาดดูดฝุนเพื่อทําความ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สะอาดถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(8.16). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.17). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.18). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 5 ตัน จานวน 297 คัน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(8.19). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
กําจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 6
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.20). โครงการจางเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
กําจัดสิ่งปฏิกูลออนนุช ระยะที่ 3
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.21). โครงการจัดหารถฉีดพนนาอเนกประสงค ความกาวหน าของงาน :10.00%
พรอมอุปกรณ
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.22). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด
จํานวน 239 คัน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(8.23). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 2 ตัน จานวน 185 คัน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(8.24). โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก ความกาวหน าของงาน :10.00%
ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. พรอม
ภาชนะรองรับมูลฝอย
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(8.25). โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ความกาวหน าของงาน :10.00%
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํ กวา
6,000 ซีซี หรือกลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่าํ กวา
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
170 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(8.26). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ประชาชนตอการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหา
นคร
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

10

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

12

ปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดนําไปกําจัด
และแปรรูปอยางถูกสุขลักษณะ
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปริมาณปุยอินทรียจากกากตะกอน
สิ่งปฏิกูล
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธ สรางความรู
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคา
ของแมน้ํ าเจาพระยาในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของจํานวนยานพาหนะที่
ปลอยมลพิษทางอากาศเกิน
มาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน
ลดลง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

45,000.00
(ลบ.ม.)

(ลบ.ม.)

12,000.00
(ตัน/ปี )

(ตัน/ปี )

10.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

3.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(9.1). กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณไขมันที่คัด ความกาวหน าของงาน :10.00%
แยกที่แหลงกําเนิด
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(10.1). กิจกรรมรวบรวมขอมูลปริมาณปุย
อินทรียจากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(12.1). คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมและลดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน จากรถราชการหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(12.4). กิจกรรมควบคุมรถราชการกอมลพิษใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

94.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(รอยละ)

(13.1). โครงการจางเหมาเดินระบบพรอมบํารุง
รักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตงั ้ บนเสา
เหล็ก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(13.4). กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เสียงในบรรยากาศดวยรถตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและเสียง

15

16

17

รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 24
ชัว
่ โมง ของฝุนละอองขนาดไมเกิน
10 ไมครอน (PM10) ผานเกณฑ
มาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของจํานวนขอมูลค่าํ เฉลี่ย 24
ชัว
่ โมงของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2
.5 ไมครอน (PM2.5) ผานเกณฑ
มาตรฐาน
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉลี่ย 8
ชัว
่ โมงของกาซโอโซน (O3) ผาน
เกณฑมาตรฐาน

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการเชื่อมโยง
ขอมูล/สารสนเทศผานระบบบริหาร
จัดการขอมูลคุณภาพอากาศ

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :20.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนออกปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ จํานวน 4 จุด ไดแก (1) วันที่ 1 พ.ย.
62 แฟตหวยขวาง (2) วันที่ 8 พ.ย. 62 หมูบาน
เสนานิเวศน 2 (3) วันที่ 15 พ.ย. 62 รามอินทรา
34 (4) วันที่ 22 พ.ย.62 เคหะทาทราย
ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการรวบรวม
ผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่1/2563
ความกาวหน าของงาน :5.00%

20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสํารวจพ้ น
ื
ที่

(13.2). กิจกรรมจางเหมาตรวจวัดและซอมบํารุง ความกาวหน าของงาน :15.00%
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประกาศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(13.3). กิจกรรมการเผยแพรขอมูลคุณภาพ
อากาศผานจอแสดงผล

14

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(12.2). กิจกรรมตรวจวัดรถยนตควันดําในพ้ น
ื ที่ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ของกรุงเทพมหานคร
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัด
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรุงเทพมหานครครัง้ ที่ 1/2563
(12.3). กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวรวม
กับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

รอยละของจํานวนขอมูลคุณภาพ
อากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไป
ผานเกณฑมาตรฐาน

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

ความกาวหน าของงาน :10.00%

กร
ุงเ

9

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ความกาวหน าของงาน :10.00%

ม

(8.15). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 2 ตัน

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ท

(8.14). โครงการเชารถเก็บขนมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

99.00
(รอยละ)

(รอยละ)

98.00
(รอยละ)

(รอยละ)

98.00
(รอยละ)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

20/11/2562 : อยูระหวางการแตงตงั ้ คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอ
นิกส
ความกาวหน าของงาน :15.00%

20/11/2562 : อยูระหวางการประกาศแผนการ
จัดซ้ อ
ื จัดจาง

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของแหลงกําเนิดฝุนละอองได
รับการควบคุม

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(18.1). คาใชจายในการดําเนินการถนนอากาศสะ ความกาวหน าของงาน :20.00%
อาด
26/11/2562 : จัดประชุมซักซอมแนวทางการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินโครงการเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิก
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ารยน 2562 ขณะนี้อยูระหวางโอนงบประมาณให
สํานักงานเขตตามแผน
(18.2). โครงการติดตามตรวจสอบการดําเนิน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
มาตรการควบคุมฝุนละอองและเสียงระหวางการ
กอสรางเบื้องตน
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประสานขอ
ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(18.3). เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ ความกาวหน าของงาน :20.00%
และควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมและ
ระหวางการกอสรางอาคารในกรุงเทพมหานคร
จัดเตรียมขอมูลประกอบการดําเนินงาน

รอยละของจํานวนขอมูลระดับเสียง
คาเฉลี่ย 24 ชัว
่ โมง (Leq) ที่มีการ
ตรวจวัดผานเกณฑมาตรฐาน

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(รอยละ)

(19.1). โครงการพัฒนาระบบขอมูลการจัดการ
คุณภาพอากาศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(19.2). กิจกรรมเฝ าระวังระดับเสียงใน
บรรยากาศบริเวณพ้ น
ื ที่ทว
ั ่ ไป
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(19.3). กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจาก
ปลายทอไอเสียเรือโดยสารในคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

20

21

22

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่ม
ขึ้น

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของการแกไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศตามขอเสนอและมาตร
การ

1.22
(ไมเกินรอยละ)

(20.1). กิจกรรมรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน
(ไมเกินรอยละ) ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

100.00
(เพิ่มข้ น
ึ จากปีที่
ผานมา)

(เพิ่มข้ น
ึ จากปีที่
ผานมา)

65.00
(รอยละ)

(รอยละ)

20/11/2562 : อยูระหวางการทดสอบระบบ
ความกาวหน าของงาน :5.00%
20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสํารวจพ้ น
ื
ที่
ความกาวหน าของงาน :10.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําแผน
ปฏิบัติงานการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายทอไอ
เสียเรือโดยสาร
ความกาวหน าของงาน :20.00%
26/11/2562 : อยูระหวางรวบรวมขอมูลปริมาณ
การใชพลังงานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร

(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

อัตราการเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน
ของหนวยงานลดลง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

19

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
23

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของมูลฝอยของเสียอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อไดรับการกําจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
(กองโรงงานกําจัดมูลฝอย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(23.1). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันตอวัน
ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
15/10/2562 : จางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดย
ระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันตอวัน ที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม - อยูระหวางขอ
อนุมัติเงินประจํางวดที่ 1

(23.2). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ความกาวหน าของงาน :60.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไปทําลายโดย
วิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
13/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไป
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(23.3). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ความกาวหน าของงาน :60.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไปทําลายโดย
วิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
13/11/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไป
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
(23.4). โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบบําบัด ความกาวหน าของงาน :60.00%
นํ้ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3
13/11/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนเดิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
ระยะที่ 3 - อยูระหวางขออนุมัติเงินประจํางวดที่
1

(23.6). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย
อันตราย ระยะที่ 4

ความกาวหน าของงาน :12.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - อยูระหวางขอ
อนุมัติประจํางวดที่ 1

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

14/11/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนเก็บขน
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช ระยะที่ 3 - อยูระหวาง
ขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

14/10/2562 : อยูระหวางจัดหาเตาเผามูลฝอย
ติดเชื้อขนาดไมต่าํ กวา 15 ตันตอเตา จํานวน 2
เตา พรอมติดตงั ้ เครื่องจักรและอุปกรณที่ศูนย
กําจัดมูลฝอยออนนุช - อยูระหวางขออนุมัติเงิน
ประจํางวดที่ 1

(23.7). โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช ระยะที่ 3

(23.8). โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ขนาดไมต่าํ กวา 15 ตันตอเตา จํานวน 2 เตา พ
รอมติดตงั ้ เครื่องจักรและอุปกรณที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช

คร

(23.5). โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบบําบัด ความกาวหน าของงาน :12.00%
นํ้ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
13/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนเดิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช :: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
อยูระหวางขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1

ความกาวหน าของงาน :12.00%

ความกาวหน าของงาน :12.00%

(23.9). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอยจาก ความกาวหน าของงาน :12.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม และนําไปฝังกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
14/11/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม และ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
นํ าไปฝังกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล - อยู
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
ระหวางพิจารณาผลการเสนอราคา

าน

(23.10). โครงการจัดหาระบบบําบัดน้ํ าเสียขนาด ความกาวหน าของงาน :12.00%
ไมนอยกวา 800 ลูกบาศกเมตรตอวัน พรอมติด
ตัง้ เครื่องจักรและอุปกรณที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
14/11/2562 : อยูระหวางจัดหาระบบบําบัด
หนองแขม
นํ้ าเสียข
 นาดไมนอยกวา 800 ลูกบาศกเมตรตอ
วัน พรอมติดตงั ้ เครื่องจักรและอุปกรณที่ศูนย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กําจัดมูลฝอยหนองแขม - อยูระหวางประกาศ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
ประกวดราคา

(23.11). โครงการกอสรางดาดทองคลองภายใน ความกาวหน าของงาน :12.00%
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
14/11/2562 : อยูระหวางกอสรางดาดทองคลอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ภายในศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช - อยูระหวาง
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
ประกาศเอกสารการประมูล
(23.12). โครงการกอสรางถนน ทางเทา และ
ความกาวหน าของงาน :12.00%
ระบบระบายน้ํ าภายในศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
14/10/2562 : อยูระหวางกอสรางถนน ทางเทา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และระบบระบายน้ํ าภายในศูนยกําจัดมูลฝอย
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
ออนนุช - อยูระหวางอุทธรณ
(23.13). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากสถานีขนถายมูลฝอยรัชวิภาและนําสงไป
กําจัดที่ศูนยกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :12.00%

14/11/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากสถานีขนถายมูลฝอยรัชวิภาและ
นํ าสงไปกําจัดที่ศูนยกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพ
มหานคร - อยูระหวางประกาศเอกสารการประ
มูล

ความกาวหน าของงาน :12.00%

14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนเดิน
ระบบบําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม อยูระหวางจัดทํารางขอบเขตของงาน

(23.17). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :12.00%
อันตราย
14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนกําจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มูลฝอยอันตราย - อยูระหวางจัดทํารางขอบเขต
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
ของงาน
(23.18). โครงการจางเหมาเอกชนเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

(23.19). โครงการจางเหมาพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการขอมูลมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(23.20). คาใชจายในการอบรมแนวทางการจัด
เก็บคาธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :12.00%

14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนเก็บขน
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
หนองแขมและออนนุช - อยูระหวางจัดทําราง
ขอบเขตของงาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(23.21). คาใชจายในการอบรมเพื่อสงเสริมความ ความกาวหน าของงาน :10.00%
รูและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไขมันในพ้ น
ื ที่
เขต
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(23.22). คาใชจายในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความกาวหน าของงาน :10.00%
การบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(23.23). คาใชจายในการอบรมเพื่อพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ศักยภาพทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงาน
เชิงเทคนิค
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(23.24). คาใชจายในการอบรมบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ
รวบรวมมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(23.25). คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สาย
งานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(23.26). คาใชจายในการฝึกอบรมและดูงานการ ความกาวหน าของงาน :10.00%
รักษาความสะอาด
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(23.27). คาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู
ความกาวหน าของงาน :10.00%
เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก
ขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ 27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ปฏิบัติหน าที่ดานการรักษาความสะอาดและสวน
สาธารณะ

(23.28). คาใชจายในการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาองคกร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ความกาวหน าของงาน :10.00%

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

พ

(23.16). โครงการจางเหมาเอกชนเดินระบบ
บําบัดน้ํ าเสียศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม

ท

(23.15). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
ความกาวหน าของงาน :12.00%
จากศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไปฝังกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
14/11/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช และนําไป
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝั งกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล - อยูระหวาง
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
รายงานขอจาง

ห

(23.14). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
ความกาวหน าของงาน :12.00%
จากศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไปฝังกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และนําไป
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ฝั งกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล - อยูระหวาง
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
กําหนดราคากลาง

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(23.29). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :10.00%
งานดานการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะ
ตามกฎหมายการสาธารณสุข
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

(23.30). คาใชจายในการคัดเลือกบุคลากร
ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรุงเทพมหานครดานการรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะดีเดน
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(23.31). คาใชจายในการสัมมนาเพื่อพัฒนา
องคกรสํานักสิ่งแวดลอม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(23.32). คาใชจายในการจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและ
นํ าไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :5.00%

20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประสานงาน
และกําหนดจัดสัมมนาในเดือนสิงหาคม 2563
ความกาวหน าของงาน :12.00%

14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและ
นํ าไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ อยูระหวางประกาศเผยแพรการจัดซ้ อ
ื จัดจาง

(23.33). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :12.00%
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไมนอยกวา
1,000 ตันตอวัน
14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไมนอย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กวา 1,000 ตันตอวัน - อยูระหวางสงรางสัญญา
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
ใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ

(23.34). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :12.00%
โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไมนอยกวา
1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม 14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไมนอย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กวา 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนอง
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
แขม - อยูระหวางสงรางสัญญาใหอัยการสูงสุด
(23.35). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :12.00%
จากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหม และนําไป
กําจัดอยางถูกสุขลักษณะที่ศูนยกําจัดมูลฝอยสาย 14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนกําจัด
ไหม
มูลฝอยจากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหม และ
นํ าไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะที่ศูนยกําจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มูลฝอยสายไหม - อยูระหวางพิจารณาตอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
วิจารณของผูประกอบการ
(23.36). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :12.00%
จากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหม และนําไป
กําจัดอยางถูกสุขลักษณะที่ศูนยกําจัดมูลฝอย
14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนกําจัด
หนองแขม
มูลฝอยจากสถานีขนถายมูลฝอยระบบใหม และ
นํ าไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะที่ศูนยกําจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มูลฝอยหนองแขม อยูระหวางพิจารณาตอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
วิจารณของผูประกอบการ
(23.37). โครงการจางเหมาเอกชนขนมูลฝอย
จากศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและนําไป
ทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :12.00%

14/11/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขมและ
นํ าไปทําลายโดยวิธีฝังกลบอยางถูกหลักสุขา
ภิบาล - อยูระหวางประกาศเชิญชวน

(23.38). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :12.00%
พรอมบริหารจัดการศูนยเรียนรูการจัดการขยะ
และของเสียชุมชน
14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยพรอมบริหารจัดการศูนยเรียนรูการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดการขยะและของเสียชุมชน
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
(23.39). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
กําจัดมูลฝอยออนนุชหนองแขม และสายไหม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

ความกาวหน าของงาน :12.00%

14/10/2562 : อยูระหวางปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุชหนองแขม และ
สายไหม - อยูระหวางดําเนินการแกไขสัญญา

(23.40). โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :12.00%
โดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไมนอยกวา 300
ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
14/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนกําจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไมนอย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กวา 300 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยหนอง
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
แขม - อยูระหวางขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1

(23.41). โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะ ความกาวหน าของงาน :12.00%
สมกําจัดมูลฝอยดวยระบบเตาเผา ขนาดไมนอย
กวา 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยสาย
14/11/2562 : อยูระหวางจางที่ปรึกษาศึกษา
ไหม
ความเหมาะสมกําจัดมูลฝอยดวยระบบเตาเผา
ขนาดไมนอยกวา 1,000 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มูลฝอยสายไหม - อยูระหวางตรวจรางสัญญา
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย

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

พื้นที่ปาชายเลนไดรับการปลูกเพิ่ม
เติม
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ความหนาปาชายเลนตลอดแนว
ระยะทาง 4.7 ก.ม.

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวในรูปแบบสวน
ตอประชากร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(24.1). โครงการจางเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร ความกาวหน าของงาน :10.00%
และอุปกรณกําจัดมูลฝอย ขนาดไมนอยกวา 600
ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช
10/10/2562 : อยูระหวางจางเหมาเอกชนเดิน
เครื่องจักรและอุปกรณกําจัดมูลฝอย ขนาดไม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
น อยกวา 600 ตันตอวัน ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออน
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
นุช - อยูระหวางขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1
(24.2). โครงการจางเหมาเอกชนเดินเครื่องจักร ความกาวหน าของงาน :12.00%
โรงงานกําจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันตอวันที่
ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช ระยะที่ 3
13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจางเหมา
เอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกําจัดมูลฝอย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขนาด 1,000 ตันตอวันที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออน
:: กองโรงงานกําจัดมูลฝอย
นุช ระยะที่ 3 - อยูระหวางขออนุมัติเงิน
ประจํางวดที่ 1

5.00
(ไร)

(ไร)

50.00
(เมตร)

(เมตร)

7.00
(ตร.ม./คน)

(ตร.ม./คน)

(27.1). โครงการเชารถบรรทุกน้ํ าอเนกประสงค
ระยะที่ 3
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(27.2). โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย
17,361,000 บาท
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

(27.3). โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณ
ทางแยกตางระดับถนนรมเกลากับถนนเจาคุณ
ทหาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

ความกาวหน าของงาน :15.00%
29/11/2562 : – ผูใหเชา คือ บริษท
ั  อิทธิพร
อิมปอรต จํากัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวัน
ที่ 22 ตุลาคม 2557 สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 31
กรกฎาคม 2565 เบิกจายคาเชาเป็ นรายเดือน เบิกจายเงินคาเชาเดือน สิงหาคม 2562
ความกาวหน าของงาน :15.00%

29/11/2562 : – ผูรับจาง คือ บริษท
ั  สยาม
ไพศาลกิจ (1995) จํากัด เป็ นเงิน 19,561,000.บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2562 สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 20
กุมภาพันธ 2563 - อยูระหวางขออนุมัติเงิน
ประจํางวด เพื่อเบิกจายคาจางเหมางวดที่ 3 ผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 4 นัดตรวจรับงานวันที่
3 ธันวาคม 2562 ความกาวหน ารวม 55% 1.
งานอาคารสุขาและสวนใหบริการประชาชน 1.1
งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ แลวเสร็จ 70% 1.2
งานวางแผนพ้ น
ื สําเร็จรูป แลวเสร็จ 100% 1.3
งานเทคอนกรีตหลอในที่ และ topping พื้นอาคา
ร แลวเสร็จ 100% 1.4 งานติดตงั ้ ถังบําบัด และ
ถังเก็บน้ํ าใตดิน อาคารสุขาและสวนบริการประชา
ชน แลวเสร็จ 100% 2. งานกอสรางทานํ้ า 2.1
งานโครงสราง คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานทาน้ํ า
ทัง้  2 แหง แลวเสร็จ 100% 3. งานกอสรางลาน
แอโรบิค 3.1 งานกอสรางพ้ น
ื ลานแอโรบิค ราง
ระบายน้ํ า และทางเดินออกกําลังกาย แลวเสร็จ
100% 3.2 งานเดินระบบทอรอยสายระบบไฟฟ า
สงสวาง แลวเสร็จ 100% 3.3 งานหลอฐานเสา
ไฟ แลวเสร็จ 100%
ความกาวหน าของงาน :60.00%

29/11/2562 : – ผูรับจางคือ บริษท
ั  ศิริเลิศ
คอรปอเรชัน
่  จํากัด เป็ นเงิน 69,599,000.-บาท
สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2
562 สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563 ความ
กาวหน ารวม 1% - อยูระหวางผูรับจาง จัด
เตรียมวัสดุกอสราง สํารวจและปรับสภาพพ้ น
ื ที่
ขออนุญาตติดตงั ้ ระบบสาธารณูปโภคชว
ั ่ คราว จัด
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในพ้ น
ื ที่กอ
สราง

(27.4). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และ ความกาวหน าของงาน :15.00%
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
29/11/2562 : ดําเนินการตามแผน ดังนี้
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 จํานวน 9 รายการ มีรายละเอียดดัง
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
นี้ 1. จัดซ้ อ
ื ตนไม ไมดอก ไมประดับ หญา และ
วัสดุการเกษตรในการตกแตงภูมิทัศนสําหรับงาน
สีสรรพรรณไมภายในสวนสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตฯ
ิ ์ เป็ นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัด
ซื้อจัดจาง) 2. จัดซ้ อ
ื ตนไม ไมดอก ไมประดับ
และวัสดุการเกษตรในการตกแตงภูมิทัศนสวน
หลวง ร.9 สําหรับงานพรรณไมงามอรามสวนหล
วง เป็ นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัด
ซื้อจัดจาง) 3. จัดซ้ อ
ื ตนไม ไมดอก ไมประดับ
วัสดุการเกษตรและอุปกรณ สําหรับปรับภูมิทัศน
เพื่อเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวตามที่ไดรับมอบหมาย เป็ น
เงิน 7,439,132.-บาท 4. จัดซ้ อ
ื ไมดอก ไมประ
ดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศนสวน
หยอมเชิงสะพานสมเด็จพระเจาตากสิน (ฝั ่ งธนบุ
รี) เป็ นเงิน 374,600.-บาท (อยูระหวางคณะ
กรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ) 5. จัด
ซื้อไมดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณเพื่อปรับ
ภูมิทัศนถนนสาทรเหนือ-ใต เป็ นเงิน
1,305,238.-บาท 6. จัดซ้ อ
ื ไมดอก ไมประดับ
และวัสดุอุปกรณเพื่อปรับภูมิทัศนอนุสาวรียชัย
สมรภูมิ เป็ นเงิน 498,600.-บาท 7. จัดซ้ อ
ื ตนไม
ไมดอก ไมประดับ และวัสดุอุปกรณเพื่อปรับภูมิ
ทัศนศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็ น
เงิน 198,180.- บาท 8. จัดซ้ อ
ื ไมประดับ วัสดุ
การเกษตร และวัสดุอุปกรณเพื่อจัดทําสวนแนว
ตัง้ และสวนไมทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน
60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็ นเงิน
199,250.-บาท 9. จัดซ้ อ
ื พันธุบัว และวัสดุ
การเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศนสําหรับโครงการ
“สีสันพันธุบัวในรว
ั ้ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกีย
รติ 80 พรรษา (สาทร)” เป็ นเงิน 341,750.-บาท
กิจกรรมที่ 2 จํานวน 6 รายการ มีรายละเอียดดัง
นี้ 1. ซอมแซมน้ํ าพุบริเวณรอบพระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน เป็ นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู
ระหวางคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน
) 2. ซอมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็ นเงิน 500,000.บาท (อยูระหวางคณะกรรมการจัดทําราง
ขอบเขตของงาน) 3. ซอมแซมระบบไฟฟ าสอง
สวางภายในสวนลุมพินีเป็ นเงิน 340,000.-บาท
(อยูระหวางคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของ
งาน) 4. ซอมแซมระบบรดนํ้ าสปริงเกลอรรอบ
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เป็ นเงิน 500,000.บาท (อยูระหวางคณะกรรมการจัดทําราง
ขอบเขตของงาน) 5. ซอมแซมไฟฟ าสองสวาง
ภายในสวนสาธารณะ เป็ นเงิน 1,859,050.-บาท
6. ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติ
ชัยปราการ เป็ นเงิน 460,200.-บาท (อยูระหวาง
แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน)
กิจกรรมที่ 3 จํานวน 5 รายการ มีรายละเอียดดัง
นี้ 1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็ นเงิน 8,000,000.
-บาท (อยูระหวางคณะกรรมการจัดทําแบบรูป
รายการ) 2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิติ ์ เป็ นเงิน 4,000,000.-บาท (อยูระหวางคณะ
กรรมการจัดทําแบบรูปรายการ) 3. ปรับปรุงสวน
ธนบุรีรมย เป็ นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู
ระหวางคณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการ) 4.
ปรับปรุงสวนสันติพร เป็ นเงิน 8,000,000.-บาท
(อยูระหวางคณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการ)
5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย เป็ นเงิน 9,000,000.บาท (อยูระหวางคณะกรรมการจัดทําราคากลาง)
กิจกรรมที่ 4 จํานวน 1 รายการ มีรายละเอียดดัง
นี้ 1. จางเหมาจัดทําพิธีเปิ ดสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ เป็ นเงิน 500,000.-บาท
(27.5). คาใชจายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแตงตนไมในเมือง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

ความกาวหน าของงาน :12.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขออนุมัติโครงการแลว

(27.6). คาใชจายในการบริหารอุทยานผีเสื้อและ ความกาวหน าของงาน :20.00%
แมลงกรุงเทพฯ
26/11/2562 : 1. งานบริการดูแลภูมิทัศน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ – ดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศนทงั ้ ภายใน
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
และภายนอกกรงแสดงผีเสื้อ ประดับตกแตง ไม
ดอก ไมประดับ ไมคลุมดิน ปลูกพืชอาหารของ
หนอนผีเสื้อ พืชใหน้ํ าหวานสําหรับผีเสื้อตัวเต็ม
วัย รวมถึงการรดนํ้ า พรวนดิน ใสปุย ตัดแตง
ตัดหญา เก็บกวาดทําความสะอาด กําจัดวัชพืช 2.
การผลิตพันธุไมและอนุบาลไมในเรือนเพาะชํา
ดําเนินการ – ผลิตพันธุไม สําหรับเป็ นพืชอาหาร
ของหนอนผีเสื้อ จํานวน 3,800 ตน - พันธุไมที่
ใหน้ํ าหวานและปลูกประดับตกแตง จํานวน 2
,120 ตน 3. จัดหาผลิตและเลีย
้ งผีเสื้อกลางวัน
นานาพันธุ ดําเนินการ – ผลิตผีเสื้อกลางวัน
จํานวน 6,841 ตัว 4. งานตอนรับและใหบริการ
ดําเนินการ – จํานวนประชาชนที่เขาเยี่ยมชม
ประจําเดือน ตุลาคม 2563 มีจํานวนทงั ้ สน
ิ้ 
7,966 คน - สถาบันการศึกษา 16 แหง 5. งาน
ประชาสัมพันธและเผยแพร – ประชาสัมพันธ
ดานส่ อ
ื โซเชียล

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

(27.8). กิจกรรมรวบรวมขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียว 50
เขต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

(27.9). กิจกรรมรวบรวมฐานขอมูลตนไม

28

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

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

2.19
(ตร.ม./คน)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
(ตร.ม./คน)

ความกาวหน าของงาน :12.00%

26/11/2562 : อยูระหวางศึกษาขอมูลเพื่อ
กําหนดหลักสูตร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

กร
ุงเ

(27.7). คาใชจายในการเสริมสรางความรูดาน
การเกษตรแกคนเมืองเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีของ
กรุงเทพมหานคร

คร

27

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

26

20.00
(รอยละ)

ห

25

เป าหมาย

(กองโรงงานกําจัดมูลฝอย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของมูลฝอยที่กลับไปใช
ประโยชนที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตัน
ตอวัน)

พ

24

ท

ลําดับ

26/11/2562 : 1. โครงการประเมินศักยภาพใน
การพัฒนาพ้ น
ื ที่ตามฐานขอมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานครเพื่อนําพัฒนาใหบริการประชา
ชน ดําเนินการ – อยูระหวางประสานสํานักงาน
เขต 2. โครงการพัฒนาพ้ น
ื ที่สีเขียวยงั ่ ยืนปลูก
เลียนแบบระบบธรรมชาติ ดําเนินการ - สัดสวน
พื้นที่สีเขียวยงั ่ ยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ
1.77 ตร.ม./คน 3. กิจกรรมสํารวจรวบรวมพ้ น
ื ที่
สีเขียวตามนิยามของฐานขอมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ – สัดสวนพ้ น
ื ที่สี
เขียวในรูปแบบสวนตอประชากร 6.91 ตร.ม./คน
- สัดสวนพ้ น
ื ที่สวนสาธารณะไดรับการพัฒนาเพิ่ม
1.05 ตร.ม./คน - รอยละพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร รอยละ
12.46
ความกาวหน าของงาน :15.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการศึกษา
ขอมูลโครงการ

(28.1). คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน ความกาวหน าของงาน :12.49%
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดําริโดย 26/11/2562 : อยูระหวางเบิกจายการประชุม
กรุงเทพมหานครปี 2563
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบาน
ไทยไดประโยชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มงคลอีสาน ศูนยการศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
จ.นครราชสีมา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

ลําดับ
29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

สัดสวนพ้ น
ื ที่สวนสาธารณะไดรับการ
พัฒนาเพิ่ม

เป าหมาย
1.05
(ตร.ม./คน)

ผลการดําเนิ น
งาน
(ตร.ม./คน)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(29.1). โครงการกอสรางสวนสาธารณะภายใน
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนน
บางขุนเทียนชายทะเล)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%
29/11/2562 : – อยูระหวางเสนอขอความเห็น
ชอบดําเนินการจางเหมา

(ตร.ม)

(30.1). โครงการเชารถบรรทุกน้ํ าอเนกประสงค
ระยะที่ 4
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ
(30.2). โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
อาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

31

32

พื้นที่สีเขียวและ/หรือพ้ น
ื ที่ทาง
ธรรมชาติที่ไดรับการสงเสริม อนุ
รักษ ฟื้ นฟู รักษา และปองกันการ
ทําลายจนกลายเป็ นพ้ น
ื ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามแผนแมบท
กรุงเทพมหานครวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2556 - 2566 ดานการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและการใช
พลังงานทางเลือก
(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :15.00%

29/11/2562 : – ผูใหเชา คือ บริษท
ั  อิทธิพร
อิมปอรต จํากัด สัญญาเลขที่ สสล.2/2558 ลงวัน
ที่ 22 ตุลาคม 2557 สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 31
กรกฎาคม 2565 เบิกจายคาเชาเป็ นรายเดือน เบิกจายเงินคาเชาเดือน สิงหาคม 2562
ความกาวหน าของงาน :15.00%

29/11/2562 : อยูระหวางคณะกรรมการจัด
ทําแบบรูปรายการ

(30.3). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ ความกาวหน าของงาน :12.00%
สวนสาธารณะ
26/11/2562 : อยูระหวางการศึกษาขอมูลโครง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

1.00
(แหง)

(แหง)

45.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(32.1). คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อน ความกาวหน าของงาน :15.00%
การดําเนินงานตามแผนแมบทกรุงเทพมหานคร
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
26/11/2562 : อยูระหวางการขออนุมัติโครงการ
2556-2566 ดานการใชพลังงานอยางมี
และจัดท
 ําหนังสือขอรายช่ อ
ื ผูเขารวมอบรมจาก
ประสิทธิภาพและการใชพลังงานทางเลือก
หนวยงานตางๆ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

(32.2). โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม ความกาวหน าของงาน :20.00%
แผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสรุป
ดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการ รายงานการประชุมคณะทํางานอํานวยการขับ
ใชพลังงานทางเลือก
เคลื่อนโครงการ ฯ และดําเนินการเตรียมประชุม
คณะกรรมการกํากับและประสานงานรวมการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานโครงการ ฯ
:: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 32 ตัวชว
ี้ ัด //

าน
ห
ม

12.25
(ตร.ม)

(สํานักงานสวนสาธารณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

28/11/2562 : ขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. 3 ตุลาคม 2562
มอบหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองนอง
ของ กทม. ประจําปี  2562 ณ หองเจาพระยา
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) 2. 7
ตุลาคม 2562 การตอนรับคณะศึกษาดูงานฯ วุฒิ
สภา ณ หองรัตนโกสินทร ศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร (เสาชิงชา) 3. 7 ตุลาคม 2562 พิธีมอบ
เกียรติบัตรแกขาราชการและลูกจางดีเดน
ประจําปี  2562 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) 4. 8
ตุลาคม 2562 การประชุมตรวจติดตามประเมิน
ผลปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ 2562
(ระยะสน
ิ้ ปีงบประมาณ) ณ หองประชุมชน
ั้  8
อาคารธานีนพรัตน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
2 (ดินแดง) 5. 10 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเนื่อง
ในวันผูสูงอายุสากล ณ อาคารกีฬาเวสน 2
ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ดิน
แดง 6. 11 ตุลาคม 2562 พิธีเปิ ดงานวันเยาวชน
แหงชาติ ประจําปี  2562 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพ
มหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ดินแดง 7. 12 ตุลาคม 2
562 พิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราชกุศลและ
กิจกรรมนอมรําลึกวันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่
9 วันที่ 13 ตุลาคม ณ ทองสนามหลวง เขตพระ
นคร 8. 12 ตุลาคม 2562 เตรียมรับเสด็จฯ เปิ ด
อาคารศูนยรวมนม สวนจิตรลดา ณ บริเวณรอบ
อาคารศูนยรวมนม สวนจิตรลดา เขตดุสิต 9. 15
ตุลาคม 2562 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานใหกับ
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กทม. ณ อาคาร
กีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไท
ย-ญี่ปุน) ดินแดง 10. 16 ตุลาคม 2562 พิธีมอบ
เกียรติบัตรรานอาหารปลอดเหลาเขาพรรษา ณ
หองรัตนโกสินทร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
(เสาชิงชา) 11. 17 ตุลาคม 2562 งานวันหมอม
งามจิตตฯ บุคคลสําคัญของโลก ประจําปี  2562
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ เขตพญาไท
12. 22 ตุลาคม 2562 เยาวชนมูลนิธิรวมจิตนอม
เกลาฯ มาทัศนศึกษา ณ หองรัตนโกสินทร ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) 13. 22
ตุลาคม 2562 พิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราช
กุศลและกิจกรรมนอมรําลึกวันคลายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ณ ทองสนามหลวง
เขตพระนคร 14. 28 ตุลาคม 2562 ตอนรับ
เยาวชนกรุงโซลเยือนกรุงเทพมหานคร ณ หอง
เจาพระยา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิง
ชา) 15. 30 ตุลาคม 2562 ประดับปายตอนรับ
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 35 ณ โรงแรม
ที่พัก 7 แหง กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง
ธนาคารแหงประเทศไทย พิพิธภัณฒสถานแหง
ชาติ ขอความอนุเคราะหจากหนวยงานนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร 16. 2 ตุลาคม 2562 งาน
วันคลายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เขตพญาไท 17.
2 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี
การศึกษา 2561 ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ เขต
ปทุมวัน 18. 4 ตุลาคม 2562 พิธีวันสถาปนา
กองพันทหารปืนใหญตอสูอากาศยานที่ 7 ณ
กองพันทหารปืนใหญตอสูอากาศยานที่ 7 เขต
ดอนเมือง 19. 8 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระเทพฯ
เสด็จทรงดนตรีไทย และทรงบันทึกแถบวีดีทัศน
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก เขตพญาไท 2
0. 8 ตุลาคม 2562 งานวันสถาปนาหนวย ครบ
รอบปีที่ 36 ณ กองพันทหารปืนใหญตอสู
อากาศยานที่ 6 เขตหลักสี่ 21. 10 ตุลาคม 2562
งานวันสถาปนาหนวย ครบรอบปีที่ 40 ณ
กองพลทหารมาที่ 2 รักษาพระองคฯ เขตพญาไท
22. 10 ตุลาคม 2562 งานแถลงขาวการเสด็จ
พระราชดําเนินเลียบพระนครฯ ณ กรมประชา
สัมพันธ เขตพญาไท 23. 11 ตุลาคม 2562
กิจกรรมงาน “เฉลิมกรุงเฉลิมพระเกียรติ” ครัง้ ที่
21 ประจําปี  2562 ณ ศูนยการคา ดิ โอลด สยาม
พลาซา เขตพระนคร 24. 17 ตุลาคม 2562 งาน
สองนองทองวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่าํ คืน ณ วัด
ประยูรวงศาวาสวรหาร 25. 18 ตุลาคม 2562
งานเทศนมหาชาติ เพื่อสบทบทุนซ้ อ
ื อุปกรณ
ทางการแพทยฯ ณ อาคารเพชรรัตน คณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาล เขตดุสิต 26. 22
ตุลาคม 2562 ผบ.ทบ. มาตรวจเยี่ยมหนวยกรม
ขนสงทหารบก ณ กรมขนสงทหารบก เขตดุสิต
27. 28 ตุลาคม 2562 การประชุมกีฬาขี่มา ราย
การ Princess’s Cup 2019 ณ หนวยมาทรง
ประจําพระองคฯ เขตพญาไท 28. 28 ตุลาคม 2
562 พิธีตอนรับผูชวย ผบ.ทบ. และคณะ ณ
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร ขอ
ความอนุเคราะหจากภารกิจที่เกี่ยวของกับงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี หรือภารกิจพิเศษอ่ น
ื ๆ 29.
19 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบําเพ็ญพระราช
กุศลถวายผากฐิน 2562 ณ วัดรพระเชตุพลวิมล
มัคลาราม 30. 19 ตุลาคม 2562 พระราชพิธี
บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผากฐิน 2562 ณ วัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 31. 21
ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผากฐิน 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส 32.
22 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบําเพ็ญพระราช
กุศลถวายผากฐิน 2562 ณ วัดบวสนิเวศวิหาร
33. 24 ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบําเพ็ญพระ
ราชกุศลถวายผากฐิน 2562 ณ วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม 34. 24 ตุลาคม 2562 พระราชพิธี
บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผากฐิน 2562 ณ วัด
มกุฎกษัตริยาราม 35. 25 ตุลาคม 2562 พระ
ราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผากฐิน 2562 ณ
วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม 36. 25 ตุลาคม 2
562 พระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผากฐิน
2562 ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 37. 26
ตุลาคม 2562 พระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผากฐิน 2562 ณ วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ 38. 26 ตุลาคม 2562 พระราชพิธี
บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผากฐิน 2562 ณ วัดสุ
ทัศนเทพวนาราม เขตพระนคร

พ

รอยละพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีตอพ้ น
ื ที่กทม.

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

กร
ุงเ

30

(29.3). คาใชจายในการตกแตงเมือง

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสวนสาธารณะ

คร

(29.2). โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ความกาวหน าของงาน :60.00%
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํ กวา
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่าํ กวา 29/11/2562 : – อยูระหวางคณะกรรมการ
170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํ าพรอมติดตงั ้ ระบบ กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา
ฉีดน้ํ าแรงดันสูงและอุปกรณฉีดน้ํ าแบบละอองนํ้ า กลาง

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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