** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รักษารอบ) สำนักงานเขตหลักสี่
รหัสโครงการ... : 50410000-3309
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม
1.3 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพื้นที่เขตหลักสี่ จัดเป็นกลุ่มเขตที่อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น โดยชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชน
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 81 ชุมชน ตลาด 6 แห่ง โรงเรียน 18 แห่ง ศูนย์ราชการ 1 แห่ง
และร้านจำหน่ายอาหารที่มีการปรุงประกอบอาหารโดยการทอดและจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร โดยกองจัดการคุณภาพน้ำ
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2558 จุดถนนแจ้งวัฒนะ พบว่ามีปริมาณออกซิเจนละลายเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร
และปริมาณความต้องการออกซิเจนเท่ากับ 15.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 กรมควบคุมมลพิษ
สำนักงานเขตหลักสี่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน
จึงได้จัดทำโครงการน้ำมันพืชเก่ามีค่าช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น
เพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้รับความรู้เรื่องการจัดการน้ำมันและไขมันอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาปัญหาและอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดปริมาณไขมันที่ปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะและลำคลอง
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วในพื้นที่เขตหลักสี่
3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เขตหลักสี่มีรายได้เพิ่มขึ้น
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. ปริมาณไขมันที่ปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะและลำคลองลดลง
2. มีเครือข่ายในการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้ว
3. ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายน้ำมันพืชใช้แล้ว
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 ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ 2562 (รักษารอบ)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : ผลการดำเนินการเดือน พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว
ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหานชน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : ผลการดำเนินการเดือน ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว
ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหานชน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : ผลการดำเนินการเดือน มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว
ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหานชน).
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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