** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
รหัสโครงการ... : 50170000-3275
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณนพวรรณ โทร. 5073
ผู้ประสานงาน สยป : คุณวรางคณา โทร. 02-225-7949
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,526.92 ตัน/วัน ในปี พ.ศ. 2561
มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ เฉลี่ย 10,674.99 ตัน/วัน หากในอนาคตไม่มีมาตรการในการจัดการลดปริมาณมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสาน ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน ลดและแยกมูลฝอย
โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ขยะสดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ประเภทอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพ
ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ
และประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการคัดแยกมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้
โดยการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
๓ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บทำลาย และเป็นการลดพาหะที่เป็นแหล่งเชื้อโรค
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหารปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 5 ชุมชน,
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 8 โรงเรียน และร้านอาหารขนาดใหญ่
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 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการและอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปฏิบัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย
เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย
เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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