** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
รหัสโครงการ... : 50250000-3293
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 139,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 124,490 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332
ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยวธรรม โทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล
นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาหนึ่งในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
การเรียนการสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด จะสัมฤทธิ์ผล ได้นั้น จะต้องมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักสูตรการปกครองและ
วิชาชีพพิเศษ พ.ศ. 2539 ให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด รู้จักบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มีความรับผิดชอบ มีนิสัยในการสังเกตจดจำ รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง เสียสละอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ไม่เห็นแก่ตัว มีบุคลิกภาพดี
มีคุณธรรมประจำใจ และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ
นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน และเยาวชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ทางสำนักงานเขตดอนเมืองมีความตระหนักในเรื่องนี้ดี จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมืองทั้ง 6 โรงเรียน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี
2 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะตามหลักสูตรลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่ได้รับการฝึกอบรม
3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง
และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาดที่โรงเรียน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ด้านปริมาณ
- ฝึกอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาด จำนวน 240 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 6 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
- ลูกเสือ-ยุวกาชาด มีความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้เป็นอย่างดี
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 18/10/2561 : อนุมัติเงินงวดเรียบร้อยเเล้ว กำหนดการจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2561 : ดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่ค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) ระหว่างวันที่ 26-28
พฤศจิกายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 18/12/2561 : ดำเนินการจัดกิจกรรมการอยู่ค่าย ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เรียบร้อยเเล้ว (26 - 28 พฤศจิกายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 124,490 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 7/1/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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