** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
รหัสโครงการ... : 50480000-3444
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 1,260,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 879,300 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิไลวรรณ อัฒจักร์ โทร. 5537
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เป็นรายเดือนตามขนาดของชุมชน
และให้เบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ให้สามารถดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง ต่อเนื่องและยั่งยืน ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านอนามัย และด้านจิตใจ โดยจัดเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 16 ชุมชน ดังนี้
- ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ , ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี , ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ , ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 , ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา ,
ชุมชนคลองเนินทราย , ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี , ชุมชนวัดปุรณาวาส ไม่เกินชุมชนละ 5,000.- บาท
- ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ , ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1 - 2 , ชุมชนบางพรหมร่วมใจ , ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี , ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 ,
ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ , ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี ไม่เกินชุมชนละ 7,500.- บาท
- ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ไม่เกิน 10,000.- บาท
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันของกรรมการชุมชนและประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง
2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 ชุมชน ร้อยละ 70
ของชุมชนในพื้นที่เบิกเงินสนับสนุนในแต่ละเดือน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 82,814.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 82,814 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 90,008.85.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 90,009 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 65,708.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 65,708 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
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โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 69,343.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 69,343 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/03/2564 : ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา
ร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 76,564.34 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 76,564 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 83,339.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 83,339 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/05/2564 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 47,500.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 47,500 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 80,759.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 80,759 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 63,496.25 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 63,496 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชนน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 95,708.-บาท และเดือน กันยายน 2564 เป็นเงิน
78,500.-บาท รวมเป็นเงิน 174,208.-บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,301.08 บาท
ซึ่งชุมชนได้นำเงินค่าสนับสนุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด เช่น ทำความสะอาดทางเท้า ถนนในชุมชน
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่
4. กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 174,208 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 47,460.-บาท และแก้ไขยอดเดือน มีนาคม 2564
จากยอดเงิน 83,339.-บาท เป็นยอด 81,439.-บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,300.-บาท
ซึ่งชุมชนได้นำเงินค่าสนับสนุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด เช่น ทำความสะอาดทางเท้า ถนนในชุมชน
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่
4. กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 45,560 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
รหัสโครงการ... : 50480000-3444
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 1,260,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 879,300 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิไลวรรณ อัฒจักร์ โทร. 5537
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เป็นรายเดือนตามขนาดของชุมชน
และให้เบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ให้สามารถดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง ต่อเนื่องและยั่งยืน ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านอนามัย และด้านจิตใจ โดยจัดเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 16 ชุมชน ดังนี้
- ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ , ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี , ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ , ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 , ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา ,
ชุมชนคลองเนินทราย , ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี , ชุมชนวัดปุรณาวาส ไม่เกินชุมชนละ 5,000.- บาท
- ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ , ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1 - 2 , ชุมชนบางพรหมร่วมใจ , ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี , ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 ,
ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ , ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี ไม่เกินชุมชนละ 7,500.- บาท
- ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ไม่เกิน 10,000.- บาท
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันของกรรมการชุมชนและประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง
2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 ชุมชน ร้อยละ 70
ของชุมชนในพื้นที่เบิกเงินสนับสนุนในแต่ละเดือน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่3

รายงานครั้งที่4

รายงานครั้งที่5

รายงานครั้งที่6

รายงานครั้งที่7

รายงานครั้งที่8

รายงานครั้งที่9

รายงานครั้งที่10
รายงานครั้งที่11

รายงานครั้งที่12

:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 82,814.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 82,814 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 90,008.85.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 90,009 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 65,708.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 65,708 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 69,343.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 69,343 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/03/2564 : ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา
ร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 76,564.34 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 76,564 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 83,339.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 83,339 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/05/2564 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 47,500.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 47,500 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 80,759.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 80,759 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 63,496.25 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 63,496 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชนน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 95,708.-บาท และเดือน กันยายน 2564 เป็นเงิน
78,500.-บาท รวมเป็นเงิน 174,208.-บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,301.08 บาท
ซึ่งชุมชนได้นำเงินค่าสนับสนุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด เช่น ทำความสะอาดทางเท้า ถนนในชุมชน
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่
4. กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 174,208 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 47,460.-บาท และแก้ไขยอดเดือน มีนาคม 2564
จากยอดเงิน 83,339.-บาท เป็นยอด 81,439.-บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,300.-บาท
ซึ่งชุมชนได้นำเงินค่าสนับสนุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด เช่น ทำความสะอาดทางเท้า ถนนในชุมชน
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่
4. กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 45,560 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
รหัสโครงการ... : 50480000-3444
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 1,260,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 879,300 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิไลวรรณ อัฒจักร์ โทร. 5537
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เป็นรายเดือนตามขนาดของชุมชน
และให้เบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ให้สามารถดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง ต่อเนื่องและยั่งยืน ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านอนามัย และด้านจิตใจ โดยจัดเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 16 ชุมชน ดังนี้
- ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ , ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี , ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ , ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 , ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา ,
ชุมชนคลองเนินทราย , ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี , ชุมชนวัดปุรณาวาส ไม่เกินชุมชนละ 5,000.- บาท
- ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ , ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1 - 2 , ชุมชนบางพรหมร่วมใจ , ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี , ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 ,
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ , ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี ไม่เกินชุมชนละ 7,500.- บาท
- ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ไม่เกิน 10,000.- บาท
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันของกรรมการชุมชนและประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง
2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 ชุมชน ร้อยละ 70
ของชุมชนในพื้นที่เบิกเงินสนับสนุนในแต่ละเดือน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 82,814.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 82,814 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 90,008.85.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 90,009 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 65,708.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 65,708 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 69,343.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 69,343 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา
ร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 76,564.34 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 76,564 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 83,339.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 83,339 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 47,500.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 47,500 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 80,759.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 80,759 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

หน้าที่7/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-08-2022, 6:55 am)
50480000-3444-13-82565

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่11

หน้าที่8/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-08-2022, 6:55 am)
50480000-3444-13-82565

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 63,496.25 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 63,496 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชนน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 95,708.-บาท และเดือน กันยายน 2564 เป็นเงิน
78,500.-บาท รวมเป็นเงิน 174,208.-บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,301.08 บาท
ซึ่งชุมชนได้นำเงินค่าสนับสนุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด เช่น ทำความสะอาดทางเท้า ถนนในชุมชน
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่
4. กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 174,208 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 47,460.-บาท และแก้ไขยอดเดือน มีนาคม 2564
จากยอดเงิน 83,339.-บาท เป็นยอด 81,439.-บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,300.-บาท
ซึ่งชุมชนได้นำเงินค่าสนับสนุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด เช่น ทำความสะอาดทางเท้า ถนนในชุมชน
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่
4. กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 45,560 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
รหัสโครงการ... : 50480000-3444
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 1,260,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 879,300 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิไลวรรณ อัฒจักร์ โทร. 5537
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เป็นรายเดือนตามขนาดของชุมชน
และให้เบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ให้สามารถดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง ต่อเนื่องและยั่งยืน ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านอนามัย และด้านจิตใจ โดยจัดเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 16 ชุมชน ดังนี้
- ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ , ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี , ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ , ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 , ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา ,
ชุมชนคลองเนินทราย , ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี , ชุมชนวัดปุรณาวาส ไม่เกินชุมชนละ 5,000.- บาท
- ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ , ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1 - 2 , ชุมชนบางพรหมร่วมใจ , ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี , ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 ,
ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ , ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี ไม่เกินชุมชนละ 7,500.- บาท
- ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ไม่เกิน 10,000.- บาท
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันของกรรมการชุมชนและประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง
2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 ชุมชน ร้อยละ 70
ของชุมชนในพื้นที่เบิกเงินสนับสนุนในแต่ละเดือน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 82,814.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 82,814 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 90,008.85.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 90,009 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 65,708.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 65,708 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 69,343.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 69,343 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา
ร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 76,564.34 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 76,564 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่7
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8

รายงานครั้งที่9

รายงานครั้งที่10
รายงานครั้งที่11

รายงานครั้งที่12

รายงานครั้งที่13

:: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 83,339.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 83,339 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/05/2564 : ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 47,500.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 47,500 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 80,759.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 80,759 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 63,496.25 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 63,496 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชนน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 95,708.-บาท และเดือน กันยายน 2564 เป็นเงิน
78,500.-บาท รวมเป็นเงิน 174,208.-บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,301.08 บาท
ซึ่งชุมชนได้นำเงินค่าสนับสนุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด เช่น ทำความสะอาดทางเท้า ถนนในชุมชน
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่
4. กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 174,208 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 47,460.-บาท และแก้ไขยอดเดือน มีนาคม 2564
จากยอดเงิน 83,339.-บาท เป็นยอด 81,439.-บาท
สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,300.-บาท
ซึ่งชุมชนได้นำเงินค่าสนับสนุนดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
อนามัยและจิตใจ โดยเน้นความสามัคคี ความรัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านกายภาพ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด เช่น ทำความสะอาดทางเท้า ถนนในชุมชน
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การปลูกต้นไม้
3. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่
4. กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 45,560 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

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