** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี
รหัสโครงการ... : 50160000-3149
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. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวุฒิ โทไข่ษร โทร. 5636-5638
ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์ โทร. 0 2225 7949
1.3 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันได้พบว่าพื้นที่ชุมชนในเขตธนบุรี ปรากฏมีผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาในด้านต่างๆ เพิ่มจำนวนมาก ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้
ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลของชุมชน และของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ มีภูมิความรู้ และทักษะฝีมือ ในด้านต่างๆ มากมาย
สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานเหล่านั้น สู่คนรุ่นหลัง เป็นการอนุรักษ์ รักษาไว้
และเผยแพร่ซึ่งภูมิปัญญาอันดีงานในด้านต่างๆ ให้ดำรงคงอยู่ และแพร่หลายออกไปสู่สังคมภายนอก จึงเห็นควรจัดให้มีแผนงานกิจกรรมการถ่ายทอด
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุให้แก่อนุชนคนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของผู้สูงอายุในเขตธนบุรี ให้ดำรงคงอยู่คู่สังคม
และชุมชนสืบต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ มีทักษะในด้านนั้นๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
สามารถเผยแพร่สู่สังคมภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
2. เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่
3. เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาผู้สูงอายุอันทรงคุณค่า ให้ดำรงคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
เด็ก เยาวชน และประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนในเขตธนบุรีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 : (8.1) จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น
เพื่อเตรียมดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดำเนินงานโดยประสานชุมชนสำหรับจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย
เขตธนบุรี จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี ณ ชุมชนวัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ในวันที่ 17 มกราคม
2563
ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี ณ ชุมชนสุทธาราม แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2563 (ยังไม่กำหนดวันกิจกรรม)
ครั้งที่ 3 กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี ณ ชุมชนเกื้อวิทยา แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี ภายในเดือนมีนาคม
2563 (ยังไม่กำหนดวันกิจกรรม)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี (กิจกรรมที่ 1) เรียบร้อยแล้ว
โดยได้จัดขึ้น ณ ชุมชนวัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ซึ่งภายในกิจกรรมได้เชิญนางรัชดา ชัชวาลย์ปรีชา
ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหิรัญรูจี รวมถึงเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุด้วย
เพื่อให้มาจัดสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม การประดิษฐ์ ตกแต่งดอกไม้เพื่อประกอบเป็นรูปโมบายหัวใจ และโมบายหัวใจคู่
สำหรับใช้ประดับตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงานตามสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถใช้สำหรับเป็นของชำร่วยในงานมงคลต่างๆ ได้อีกด้วย
ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกประดิษฐ์ ตกแต่ง ด้วยฝีมือของตนเอง
โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 25 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.34 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี กิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
โดยได้จัดขึ้น ณ ชุมชนสุทธาราม เขตธนบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งภายในกิจกรรมได้เชิญนางกานดา กิตติเนตรชนก
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุชุมชนสุทธาราม เพื่อให้มาจัดสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม การประดิษฐ์
ตกแต่งชิ้นงานจากเศษผ้าเพื่อประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ตุ๊กตาและของชำร่วยชนิดต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกประดิษฐ์
ตกแต่งชิ้นงานด้วยฝีมือของตนเอง
โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนพอสมควร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.67 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 2020-3-20 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัยเขตธนบุรี
กิจกรรมที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดขึ้น ณ ชุมชนวัดราชวรินทร์ เขตธนบุรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งภายในกิจกรรมได้เชิญนางฐิติกานต์
เอี่ยมสุขนันท์ ประธานชุมชนวัดราชวรินทร์ และถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดราชวรินทร์
ได้มาจัดสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม การประดิษฐ์ ตกแต่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ดอกทานตะวันไล่ยุงและแมลง
ให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้วยมือของตนเอง โดยผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ได้นี้
นอกจากใช้งานร่วมกับโลชั่นตะไคร้หอมไล่ยุงสำหรับใช้ป้องกันยุงและแมลงได้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นของประดับ ตกแต่ง
สำหรับวางบนโต๊ะ ตู้โชว์ หรือสถานที่อื่นๆ ได้อีกด้วย
โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนพอสมควร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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