** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย
รหัสโครงการ... : 50340000-3571
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิรา ชูรุด / โทร.6374
ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยจากชุมชน หมู่บ้าน ห้างร้าน สถานประกอบการ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2563มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,500 ตัน/วัน
ซึ่งในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกๆปี และต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก
อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหากไม่มีการกำจัดและทำลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล
ดังนั้น สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย โดยนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยหลัก 3R คือ Reduce
(ลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อทำให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยก
และนำขยะบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนนำมาแปรรูปไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องในการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
เพิ่มรายได้ให้กับกิจการ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดภาวะโลกร้อน
เริ่มจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลและเผยแพร่ให้ความรู้ในการนำขยะสดมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน
คัดแยกขยะพลาสติกเข้าร่วมโครงการ ?วน?
เพื่อนำพลาสติกสะอาดกลับมาแปรรูปใช้ประโยชน์ใหม่และการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
รวมทั้งการคัดแยกอะลูมิเนียมเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมของการทำขาเทียม ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
สร้างความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคม เพื่อจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทำให้พื้นที่สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
2.เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนและประชาชนได้ตระหนักและรับรู้ความจำเป็นในการคัดแยกขยะและได้ใช้ประโยชน์
3.เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง
5.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
6.เพื่อป้องกันปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่มีมากขึ้นและการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี
8.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ทำการประเมินผลทุกเดือนเพื่อมิให้ประชาชนนำสิ่งของเหลือใช้ไปทิ้งในที่ว่างริมทางหรือทางสาธารณะ
และประชาชนนำสิ่งของเหลือใช้มาทิ้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
9.การรณรงค์ขยะรีไซเคิลใน 14 กลุ่มเป้าหมาย โดยแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ประกอบด้วย
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัดและศาสนาสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
จัดกิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย วัสดุอะลูมิเนียม กล่องเครื่องดื่มยูเอสที ให้กับ หมู่บ้าน ชุมชน สถานประกอบการ
และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งสำนักงานเขตประเวศจะให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : 1.ขออนุมัติโครงการ
2.จัดทำแผนตารางกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินกิจกรรมเพื่อคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและนำมาใช้ประโยชน์จากกิจกรรม รายละเอียดดังนี้

หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2021, 10:47 pm)
50340000-3571-5-122564

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซม
2.ขยะเศษอาหารเปลือกผลไม้ เศษผัก หมักทำปุ๋ยใช้ในพื้นที่เขต และน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายประชาชน
3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน?
4.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
5.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชที เพื่อรวบรวมนำส่งโครงการหลังคาเขียว
6.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
7.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ขอความร่วมมือจากร้านขายอาหาร เพื่อนำเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้
ที่เหลือจากการจำหน่ายและต้องการกำจัด นำไปส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์
8.ลงพื้นที่สาธิตการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R แก่ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
9.สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะเศษอาหาร เช่น เศษอาหาร เศษผัก และเศษผลไม้ ให้กับชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และช่วยลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดให้มากที่สุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่
2.ขยะเศษอาหารเปลือกผลไม้ เศษผัก หมักทำปุ๋ยใช้ในพื้นที่เขต และน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายประชาชน
3.จัดเก็บและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน?
4.จัดเก็บ ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
5.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว
6.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
8.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่สาธิตการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R แก่ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ บริษัท
สยามไดกิ้นเชลล์ จำกัด เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่
2.ขยะเศษอาหารเปลือกผลไม้ เศษผัก หมักทำปุ๋ยใช้ในพื้นที่เขต และน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายประชาชน
3.จัดเก็บและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน?
4.จัดเก็บ ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
5.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว
6.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำมาเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ
สุกร โค ปลา
9.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ขอความร่วมมือกับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ คัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้ ใบไม้
ออกจากขยะทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
10.อาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะทั่วไป เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซม ณ หมู่บ้านพนาสนธ์
หมู่บ้านดิเอ็กคลูชีฟ ,หมู่บ้านราชพฤกษ์
2.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน?
3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว
5.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ

หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2021, 10:47 pm)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ใส่ของ
8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำมาเลี้ยงสัตว์
9.ลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
10.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตามผลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
11.คัดแยกถุงพลาสติกเหลือใช้จากบริษัทผู้ผลิตน้ำส้ม นำมาล้างทำความสะอาดและสามารถนำถุงพลาสติกกลับมาใช้การกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
12. สาธิตการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ให้กับบริษัทริโก้ ประเทศไทย จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซมณ หมู่บ้านพนาสนธิ์,
หมู่บ้านดิเอ็กคลูชีฟ, หมู่บ้านราชพฤกษ์
2.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน?
3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเฮชทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว
5.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำมาเลี้ยงสัตว์
9.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
10.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตามผลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
11.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ คัดแยกถุงพลาสติกเหลือใช้จากบริษัทผู้ผลิตน้ำส้ม
นำมาล้างทำความสะอาดและสามารถนำถุงพลาสติกกลับมาใช้การกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
12.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สาธิตการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ให้กับบริษัทริโก้ ประเทศไทย ชุมชนเปรมฤทัย 20
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซม ณ หมู่บ้านเดอะเมทโทร
บ้านเดี่ยว หมู่บ้านภัทรา
2.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน?
3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีเพื่อรวบรวมนำส่งโครงการหลังคาเขียว
5.ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
6.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้
เพื่อส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำมาเลี้ยงสัตว์
9.ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
10.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตามผลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซม ณ โรงเรียนวัดตะกล่ำ
2.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน? โดยมีประชาชนและ ร้านอาหาร หมู่บ้านเดอะคอนเนค
รวบรวมขยะ วน ให้สำหนักงานเขตประเวศ
3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว
5.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
6.อาคารขนาดใหญ่ หมู่บ้านที่สร้างจุดพักรวมมูลฝอย ให้ความร่วมมือสร้างห้องพักเพื่อจัดเก็บขยะรีไซเคิล ของที่ขายได้ ตามหลักการ 3R
7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่นำมาเลี้ยงสัตว์
9.ลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
10.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตามผลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2021, 10:47 pm)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
11.คัดแยกถุงพลาสติกเหลือใช้จากบริษัทผู้ผลิตน้ำส้ม นำมาล้างทำความสะอาดและสามารถนำถุงพลาสติกกลับมาใช้การกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
12.หมู่บ้านที่จัดตั้งที่พักขยะรวม มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซม ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่,
หมู่บ้านเศรษฐสิริ, ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์, หมู่บ้านกลางเมือง ? พัฒนาการ, และหมู่บ้านโกลเด้นวิลเลจ
2.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน?
3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเฮชที เพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว
5.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
6.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
7.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่นำมาเลี้ยงสัตว์
8.ลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
9.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตามผลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
10.คัดแยกถุงพลาสติกเหลือใช้จากบริษัทผู้ผลิตน้ำส้ม นำมาล้างทำความสะอาดและสามารถนำถุงพลาสติกกลับมาใช้การกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซม ณ หมู่บ้านพงษ์นิมิตร
หมู่บ้านโกลเด้นวิลเลท
2.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน? โดยมีประชาชนและ ร้านอาหาร หมู่บ้านบารเมษฐ์
โครงการเดอะคอนเนค 33 รวบรวมขยะ วน ให้สำหนักงานเขตประเวศ
3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชที เพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว
5.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
6.อาคารขนาดใหญ่ หมู่บ้านที่สร้างจุดพักรวมมูลฝอย ให้ความร่วมมือ สร้างห้องพักเพื่อจัดเก็บขยะรีไซเคิล ของที่ขายได้ ตามหลักการ 3R
7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก
ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์
9. ลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
10.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตามผลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
11.คัดแยกถุงพลาสติกเหลือใช้จากบริษัทผู้ผลิตน้ำส้ม นำมาล้างทำความสะอาดและสามารถนำถุงพลาสติกกลับมาใช้การกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
12.หมู่บ้านที่จัดตั้งที่พักขยะรวม มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2564 : 1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซม ณ หมู่บ้านเดอะคอนเนค 33
หมู่บ้านเดอะนอค 34 หมู่บ้านนาราทาวน์ บริษัทสยามไดกิ้น เซลล์ จำกัด
2.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ ?วน?
3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านขายน้ำ ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม
4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว
5.จัดเจ้าหน้าที่แจกประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์นัดทิ้งนัดเก็บขยะ และแยกการทิ้งขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป
6.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ
ใส่ของ
7.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำมาเลี้ยงสัตว์
8.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
9.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ติดตามโครงการหมู่บ้านที่สร้างจุดพักขยะ และติดตามผลการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่าย
10.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ คัดแยกถุงพลาสติกเหลือใช้จากบริษัทผู้ผลิตน้ำส้ม
นำมาล้างทำความสะอาดและสามารถนำถุงพลาสติกกลับมาใช้การกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
11.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่กระตุ้นประธานชุมชนบ้านม้า ซึ่งปัจจุบันได้คัดแยกขยะรีไซเคิลจากอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำหน่าย
ขยะอันตรายรอการจัดเก็บจากสำนักงานเขต ขยะเศษอาหารนำมาเลี้ยง แพะ เป็ด ไก่

หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2021, 10:47 pm)
50340000-3571-5-122564

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %

หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2021, 10:47 pm)
50340000-3571-5-122564

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2021, 10:47 pm)
50340000-3571-5-122564

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: เป็นไปตามแผน

หน้าที่7/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2021, 10:47 pm)
50340000-3571-5-122564

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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

หน้าที่8/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-12-2021, 10:47 pm)
50340000-3571-5-122564

