** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
รหัสโครงการ... : 50120000-3730
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873
ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม
รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000ตันต่อวัน
ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติก
จัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8
ใบทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อการกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ
เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเทภต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัดเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนบ้านบัวมลและโรงเรียนบ้านคลองบัว ได้มียกเลิกการแจกถุงนม เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา
ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนี้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยประเภทกล่องเครื่องดื่ม
และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจาก 5
โรงเรียนและประชาชนทั่วไป และนำส่งห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอรฺ จำกัด เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสบภัย
ตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธีอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
2.เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตบางเขน
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม และรวบรวมไว้เพื่อรอบการจัดเก็บ
2.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่
1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.479 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.457 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................

หน้าที่ 1/1 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:38:58 น.)
50120000-3730-27-12563

