** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
รหัสโครงการ... : 50110000-3298
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นิภาพร 5790-1
ผู้ประสานงาน สยป : ปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติหรือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ
ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน วัฒนธรรมและประเพณี
จึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ
ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ บรรพบุรุษได้รักษาไว้เพื่อชนรุ่นหลัง
วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆเป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิม เช่นกิจกรรมวันลอยกระทรง กิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตัดบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา เป็นต้น
ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันให้อยู่คู่สังคมตลอดไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้ดำรงอยู่ต่อไป
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนในชุมชน ในอันที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา
และการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในพื้นที่เขตบางกะปิ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย
- กิจกรรม 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริราลงกรณฯ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม และจัดซื้อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เบิกค่าวัสดุ 38,200 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 38,200 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมวันพ่อ เบิกค่าภัตตาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1,800 บาท และเบิกค่าวัสดุ จำนวน 38,200 บาท
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 40,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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