** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
รหัสโครงการ... : 50340000-3439
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิรัช ฮงสวัสดิ์ โทร. 6386
ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็กเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และปัญหาด้านหนี้สินของประชาชนในพื้นที่เขต
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน
โดยได้ยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตเห็นความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาสภาวะทางการเงินของตนเองและครอบค
รัว
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ รู้จักการสร้างวินัยในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของตนเอง
เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวต่อไป
3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่เขต ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
และการบริหารจัดการหนี้สิน จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. จัดกิจกรรมรณรงค์และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การบริหารจัดการเงินออมและวิธีการบริหารจัดการหนี้สินให้แก่ เด็ก เยาวชน
ประชาชนในชุมชน หน่วยงานเอกชน และโรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 800 คน
2. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการออมเงิน การบริหารเงินออม ให้แก่ผู้สนใจเป็นรายบุคคล
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นรายบุคคล
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : จัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินกับประชาชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : สำรวจความต้องการของชุมชน สถานศึกษา ในพื้นที่เขตประเวศ และประชาสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2563 : - จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
1. จัดอบรมให้กับข้าราชการ/ลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 100 ราย วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7
สำนักงานเขตประเวศ
2. จัดอบรมให้กับข้าราชการ/ลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 100 ราย วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7
สำนักงานเขตประเวศ
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินกับประชาชนในชุมชน
- ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา จำนวน 100 ราย วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชน
- ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 100 ราย วันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

หน้าที่ 1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:30:46 น.)
50340000-3439-22-22563

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