** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
รหัสโครงการ... : 50170000-3297
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 3,030,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวนิดา แสนสุขสวัสดิ์ โทร 5086-5087
ผู้ประสานงาน สยป : คุณวรางคณา โทร.02-225-7949
1.3 หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนที่เป็นผู้มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจตลอดจนเวลาและทรัพย์สินส่วนตัว
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 5 ด้านของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านอนามัย และ
ด้านจิตใจ ตลอดจนระเบียบของกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงตระหนักถึงการให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่กรุง
เทพมหานคร
สำนักงานเขตคลองสาน
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนตลอดเวล
า จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
2.2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาชุมชน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
3.1
เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมช
น พ.ศ. 2555 ซึ่งมีชุมชนในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 42 ชุมชน ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 รวมเวลา 12
เดือน
3.2 คณะกรรมการชุมชนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 19/11/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562
เป็นเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,470 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 66250
บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 66,250 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 130430
บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 130,430 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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