** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
รหัสโครงการ... : 50260000-3256
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 510,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 42,276 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิตยาวดี ครุฑกำจร
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ (1519)
1.3 หลักการและเหตุผล
เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักรดีขึ้น จึงจัดโครงการนี้เพื่อที่จะจัดสวัสดิการที่ดีโดยจัดสรรเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จัดสวัสดิการเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน
3. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับเขต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. จ้างบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 4 อัตรา
1.1อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 คน
1.2 อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 คน
1.3 อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิ ม.3) จำนวน 1 คน
1.4 อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต (วุฒิ ม.3) จำนวน 1 คน
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 ร้อยละของผู้มาขอรับการสงเคราะห์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายเดือน จำนวน
2 ราย เป็นเงิน 24,400 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 16,250 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,626 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 42,276 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 24,400 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 15,600 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมจำนวน 3 ราย
เป็นเงิน 1,610 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 41,610 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 รายเดือน จำนวน
2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,300 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 ราย
เป็นเงิน 2,280. บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 46,580 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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