** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
รหัสโครงการ... : 50170000-3334
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 89,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัท ชัยรัตน์
ผู้ประสานงาน สยป : คุณวรางคณา โทร.02-225-7949
1.3 หลักการและเหตุผล
-จากการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพ เมืองอาหารปลอดภัยในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง โดยได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพจะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย
อาหารปลอดโรค ปลอดสารพิษ บริโภคได้อย่างมั่นใจ มีแนวทางการดำเนินงาน 3 ประการ คือ
การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science based) และการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร
การสร้างหลักประกันเพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
บริโภคอาหารปลอดภัย พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งขึ้น
-อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นก็ตาม
แต่เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด
สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปี 2563 ขึ้น
เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับอาหาร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว
รวมทั้งผู้เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการร้องเรียนด้านอาหาร
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และเป็นการสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. ผู้ค้าในตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 3 แห่ง และตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 7 แห่ง
2. ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 293 ราย
3. ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 13 ราย
4. ผู้ประกอบการมินิมาร์ท จำนวน 51 ราย
5. ผู้ค้าจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี จำนวน 58 ราย
6. ผู้ค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 21 แห่ง
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามแผนตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารและรายงานผลประจำเดือนตามแผนที่กำหนด (แบบ ขป.1-4)
- ดำเนินกิจกรรมที 2 การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
- อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ดำเนินกิจกรรมที่ 1
- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือนตามแผนที่กำหนด
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโครงกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยตามแผนค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขเรีย
บร้อยตามแผนที่กำหนด
ดำเนินกิจกรรมที่ 2
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนเตรียมเอกสารเพื่อจัดเตรียมการประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนหัาตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรีย
นครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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