** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
รหัสโครงการ... : 50040000-3416
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. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประจง จุลวงษ์ 6232
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีรวุฒศาสตร์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล
ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
มาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาขอใช้บริการจดทะเบียนสมรสมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการในการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนได้ทั่วถึง
จึงจำเป็นต้องให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตบางรักมาช่วยปฏิบัติงานในวันดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้การให้บริการในการจดทะเบียนสมรสเสร็จรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต
และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู่ขอ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ โครงการได้รับการอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส
2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563
2. เปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563
3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง Facebook
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ตรวจสอบคำร้องและทะเบียนสมรสโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563
2. ลงรายละเอียดในทะเบียนสมรส
3. จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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