** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
รหัสโครงการ... : 50090000-3300
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 46,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร 1515
1.3 หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
ระบบการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาด ใช้ระบบหมู่เป็นฐานการบริหารจัดการและการปกครอง โดยสมาชิกภายในหมู่ อาจมีจำนวน 3-8 คน
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนขบวนการบริหารหน่วยงานทั่วไป เพียงแต่การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยลักษณะอาสาสมัคร
ดังนั้นจึงไม่มีการแก่งแย่งเพื่อจะดำรงตำแหน่ง แต่อาศัยระบบประชาธิปไตยในการแสวงหาผู้เหมาะสมเป็นหัวหน้า ซึ่งลูกเสือเรียกนายหมู่
และยุวกาชาดเรียกหัวหน้าหน่วย
ดังนั้น เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ผู้มาจากการเลือกตั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถสูงขึ้นในการเป็นผู้นำ
จึงจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น และคาดหวังว่าเมื่อลูกเสือยุวกาชาดเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
จะเป็นผู้นำที่ดีของชุมชน ครอบครัว และกลับมาช่วยเหลือการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดมีโอกาสได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นผู้นำตามศักยภาพของบุคคล
2.2 เพื่อให้ผู้บังคับลูกเสือ ยุวกาชาด มีโอกาสทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์
2.3 เพื่อพัฒนาลักษณะการบริหารงานของผู้กำกับลูกเสือ-ยุวกาชาด และลูกเสือ ยุวกาชาด ในกองลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นายหมู่ลูกเสือสามัญ
จำนวน 40 คน
- หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
จำนวน 40 คน
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นวิทยากร จำนวน 10 คน
- ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดเป็นวิทยากร จำนวน
10 คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน
100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้นำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างกำหนดวันดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563
ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 4 :: 11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563
ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน

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