** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
-------- ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
3. คำนิยาม :
:: โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมวันสำคัญ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
ศึกษาพฤติกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ หรือในอดีตที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เข้าร่วม หมายถึง เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
มีส่วนร่วม หมายถึง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการ หรือกำหนดนโยบายร่วมกัน
4. วิธีการคำนวณ :
:: วัดจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมรวมถึงกิจกรรมที่อยู่ในโครงการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
หรือกิจกรรมวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. เป้าหมาย : 3 (ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
: ผลงานที่ทำได้ = 2 (ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : จัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมวันสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันพ่อ? กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน
พ่อตัวอย่างและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 210 คน
(จัดกิจกรรมวันพ่อเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตยานนาวา
กิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างเขตยานนาวา จำนวน 25 คน ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 200 คน
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวม 510 คน (อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์กิจกรรม ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคลกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน
กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการรับประทานอาหารร่วมกัน (ดำเนินการในเดือนเมษายน 2563)
กิจกรรมที่2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำเขตยานนาวาไปตามเส้นทางต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ (ดำเนินการในเดือนเมษายน 2563)
กิจกรรมที่3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250
คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยขวนแห่นางสรงกรานต์
แห่ผ้าห่มหลวงพ่อโตไปตามเส้นทางเพื่อนำไปวัดคลองภูมิ (ดำเนินการในเดือนเมษายน 2563)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย
- การสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้า
- พิธีแห่พระปางดับทุกข์ไปตามเส้นทางในพื้นที่เขตยานนาวา
- พิธีจำลองการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
(ดำเนินการในเดือนในวันที่ 7 ? 14 พฤษภาคม 2563)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันแม่? มอบวุฒิบัตรเชิดชูแม่ดีเด่นเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม (ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม
กิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ
การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน(ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
2. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ
และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป
โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563
(อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 )
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : จัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมวันสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันพ่อ? กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน
พ่อตัวอย่างและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 210 คน
(จัดกิจกรรมวันพ่อเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตยานนาวา
กิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างเขตยานนาวา จำนวน 25 คน ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 200 คน
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวม 510 คน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตยานนาวา
กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเด็ก การจัดซุ้มเกมส์ และการจับฉลากของขวัญของรางวัลต่างๆ ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคลกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน
กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการรับประทานอาหารร่วมกัน (ดำเนินการในเดือนเมษายน 2563)
กิจกรรมที่2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำเขตยานนาวาไปตามเส้นทางต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ (ดำเนินการในเดือนเมษายน 2563)
กิจกรรมที่3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250
คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยขวนแห่นางสรงกรานต์
แห่ผ้าห่มหลวงพ่อโตไปตามเส้นทางเพื่อนำไปวัดคลองภูมิ (ดำเนินการในเดือนเมษายน 2563)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย
- การสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้า
- พิธีแห่พระปางดับทุกข์ไปตามเส้นทางในพื้นที่เขตยานนาวา
- พิธีจำลองการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
(ดำเนินการในเดือนในวันที่ 7 ? 14 พฤษภาคม 2563)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันแม่? มอบวุฒิบัตรเชิดชูแม่ดีเด่นเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม (ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม
กิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ
การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน(ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
กิจกรรมที่ 3-6 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติและรอการขออนุมัติเงินประจำงวด
***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมที่3 , 4 และ 6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด***
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -จัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมวันสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันพ่อ? กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน
พ่อตัวอย่างและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 210 คน
(จัดกิจกรรมวันพ่อเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตยานนาวา
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
กิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างเขตยานนาวา จำนวน 25 คน ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 200 คน
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวม 510 คน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตยานนาวา
กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเด็ก การจัดซุ้มเกมส์ และการจับฉลากของขวัญของรางวัลต่างๆ ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคลกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน
กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการรับประทานอาหารร่วมกัน (ดำเนินการในเดือนเมษายน 2563)
กิจกรรมที่2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำเขตยานนาวาไปตามเส้นทางต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ (ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิค)
กิจกรรมที่3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250
คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยขวนแห่นางสรงกรานต์
แห่ผ้าห่มหลวงพ่อโตไปตามเส้นทางเพื่อนำไปวัดคลองภูมิ (ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิค)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย
- การสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้า
- พิธีแห่พระปางดับทุกข์ไปตามเส้นทางในพื้นที่เขตยานนาวา
- พิธีจำลองการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
(ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิค)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันแม่? มอบวุฒิบัตรเชิดชูแม่ดีเด่นเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม (ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม
กิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ
การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน(ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
2. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาหาความรู้รอบด้านต่างๆ
และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 75 รูป
โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวาและเด็กที่สนใจทั่วไปดำเนินโครงการในเดือนเมษายน 2563
(เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม)
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -ดำเนินกิจกรรมได้จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวม 510 คน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตยานนาวา
กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเด็ก การจัดซุ้มเกมส์ และการจับฉลากของขวัญของรางวัลต่างๆ ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ)
กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันพ่อ? กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน พ่อตัวอย่างและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 210 คน (จัดกิจกรรมวันพ่อเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตยานนาวา
กิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างเขตยานนาวา จำนวน 25 คน ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 200 คน
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ (6 กิจกรรม) ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
1.1 กิจกรรมวันสงกรานต์
- พิธีรดน้ำขอพรปูชนียบุคคล
- พิธีแห่พระพุทธมงคล-ญาณพิศาลประชาสิทธิ์
- งานสงกรานต์วัดคลองภูมิ
1.2 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา
1.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันแม่
1.4 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา
2. ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
(รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ดำเนินการได้จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และ 2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันพ่อ?
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2563 แล้ว (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: 1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปี ระยะที่2 พ.ศ. 2561-2564
2. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว
(รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563)***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมที่3 , 4 และ 6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด***-9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. โครงการ
2. รายงานผลการดำเนินโครงการ
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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