สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

4

5

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขตยานนาวาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพตอปี
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
ไฟฟ าแสงสวางตามแผนทีก
่ าํ หนด/ปี
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

8

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) สูงกวา
ระดับประเทศทุกวิชาที่สอบ
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
9

รอยละความสําเร็จการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่

(3.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :20%

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รอการ
ประสานงานจาก สยป.
ความกาวหน าของงาน :25%

30/12/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตามโครงการ

(4.1). แผนปฏิบัติการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง ความกาวหน าของงาน :25%
สวางเพื่อแกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําโครง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การ
:: ฝ ายโยธา
(5.1). โคงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองโบสถจากเขื่อนเดิม ถึงปลายคลอง
โบสถ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ความกาวหน าของงาน :25%

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําโครง
การ

(5.2). โครงการยานนาวารวมใจ คูคลองใสสะอาด ความกาวหน าของงาน :25%

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา
(รอยละ)

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําโครง
การ

(6.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :10%

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนออนุมัติ
โครงการและจัดแผนการปฏิบัติงาน

กร
ุงเ

7

รอยละสถานประกอบการอาคาร
สถานที่ไดรับการตรวจดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีว
อนามัยตามเกณฑที่กําหนด

(2.1). กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

(1.1). นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :30%
งานของสํานักงานเขตยานนาวา
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รอการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประสานจากสํานักงาน ก.ก.
:: ฝ ายปกครอง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
65.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

2

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

เป าหมาย

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตยานนาวา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

50.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(7.1). โครงการคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อ ความกาวหน าของงาน :60%
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
27/10/2563 : ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว
กําลังเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนการดําเนิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งาน
:: ฝ ายการศึกษา
(8.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามงบประมาณของ
ความกาวหน าของงาน :15%
หนวยงานใหสามารถกอหนี้ผูกพันไดและเบิกจาย
ใหเป็ นไปตามเป าหมายที่ กทม. กําหนด
12/29/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(9.1). โครงการบูรณาการผลการดําเนินงานดาน ความกาวหน าของงาน :33%
ความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
ใหประชาชนออกกําลังกายหรือใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน

2.00
(ไมนอยกวา
โครงการ/กิจกร
รม)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(10.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
(ไมนอยกวา กีฬาและลานกีฬา
โครงการ/กิจกร
รม)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :45%
22/10/2563 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพใหแก
ประชาชนประกอบดวย 1.การจายคาตอบแทน
อาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จํานวน 4 คน
(เบิกคาตอบแทนทุกเดือน) 2. พัฒนากีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโดยการจัดซ้ อ
ื วัสดุกีฬาเพื่อแจกจายไปยังลาน
กีฬาในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวาจํานวน 13 ลาน 3.
การจัดแขงขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 4 รุน รายละ
เอียด ดังนี้ 3.1 รุนอายุไมเกิน 11 ปี ชาย 3.2 รุน
อายุไมเกิน 13 ปี ชาย 3.3 รุนอายุไมเกิน 16 ปี
ชาย 3.4 รุนประชาชนทว
ั ่ ไปชาย ขณะนี้อยู
ระหวางรอการอนุมัติเงินประจํางวด

(10.2). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง ความกาวหน าของงาน :45%
กาย
22/10/2563 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เสริมสุขภาพใหแกประชาชนในพ้ น
ื ที่เขต
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ยานนาวาและพ้ น
ื ที่อ่ น
ื ที่สนใจโดยเตนแอโรบิค
และกิจกรรมเตนลีลาศ ณ ลานกีฬาในพ้ น
ื ที่เขต
ยานนาวา ใหแกผูสนใจ ดังนี้ โดยเบิกจายเป็ นคา
ตอบแทนวิทยากรทุกเดือน กิจกรรมแอโรบิค ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ2 วันจันทร - วันศุกร
ตัง้ แตเวลา 17.00 - 18.00 น. - ลานกีฬาชุมชน
คลองดาน วันจันทร - วันศุกร ตัง้ แตเวลา 18.00
- 19.00 น. - ลานกีฬาชุมชนโสณมัย-อรามดวง
วันจันทร - วันศุกร ตัง้ แตเวลา 17.00 - 18.00
น. - ลานกีฬาโรงเรียนวัดคลองภูมิ วันจันทร วันศุกร ตัง้ แตเวลา 17.00 - 18.00 น. - ลาน
กีฬาโรงเรียนวัดชองนนทรี วันจันทร - วันศุกร
ตัง้ แตเวลา 17.00 - 18.00 น. - ชมรมแมบาน
ยานนาวา วันจันทร - วันศุกร ตัง้ แตเวลา 17.00
- 18.00 น. กิจกรรมเตนลีลาศ - สํานักงานเขต
ยานนาวา วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตัง้ แต
เวลา 17.00 - 19.00 น. -ลานกีฬาชุมชนเย็นอา
กาศ2 วันอาทิตย ตัง้ แตเวลา 17.00 – 18.00 น.
ขณะนี้อยูระหวางรอการอนุมัติเงินประจํางวด

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการและผู
ดอยโอกาสที่ขอรับความชวยเหลือ
หรือเป็ นผูสมควรไดรับความชวยเห
ลือ ไดรับความชวยเหลือตาม
ระเบียบหรือขน
ั ้ ตอนที่กําหนดใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการข้ น
ึ
ทะเบียนภูมิปัญญาในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 และไดรับการถายทอดภู
มิปัญญา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(11.2). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ ความกาวหน าของงาน :45%
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
22/10/2563 : เป็ นโครงการที่จัดใหมีข้ น
ึ เพื่อสง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนา
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน โดยจายเป็ นคาตอบแทนแกอาสาสมัคร
ชวยปฏิบัติงานฯจํานวน 4 คน ทุกเดือน (ขณะนี้
อยูระหวางรอการอนุมัติเงินประจํางวด)

กร
ุงเ
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(11.1). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ ความกาวหน าของงาน :45%
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
22/10/2563 : เป็ นโครงการที่จัดใหมีข้ น
ึ เพื่อสง
เสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ความชวยเหลือแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
และผูดอยโอกาส โดยจายเป็ นคาตอบแทนแก
อาสาสมัครชวยปฏิบัติงานฯทุกเดือน จํานวน 4
คน (ขณะนี้อยูระหวางรอการอนุมัติเงิน
ประจํางวด)

ท

11

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

ลําดับ

1.00
(คน)

(คน)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(12.1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :20%
ของกรุงเทพมหานคร
22/10/2563 : เป็ นโครงการที่จัดกิจกรรมที่มุง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เน นความสําคัญของผูสูงอายุเพื่อใหภูมิปัญญา
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ของผูสูงอายุสามารถถายทอดไดชัดเจนโดยคัด
เลือกผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา
จํานวน 50 คน เขารวมกิจกรรม ประกอบดวย
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การข้ น
ึ
ทะเบียนภูมิปัญญาและการถายทอดภูมิปัญญา
ของผูสูงอายุ กําหนดดําเนินกิจกรรมในเดือน
มกราคม 2564 ขณะนี้อยูระหวางรอการอนุมัติ
เงินประจํางวด
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ
3.00
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการออม
(ไมนอยกวา
การสรางวินัยทางการเงิน การสราง โครงการ/กิจกร
โอกาสทางอาชีพหรือเปิ ดโอกาสให
รม)
เด็ก เยาวชนหรือประชาชนรวมกัน
ทํากิจกรรมเชิงสรางสรรค หรือเรียน
รูตามอัธยาศัยที่จัดข้ น
ึ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(13.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
(ไมนอยกวา และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
โครงการ/กิจกร
รม)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :40%
22/10/2563 : เป็ นโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของสภาเยาวชนเขต
ยานนาวาในการรวมกันดําเนินกิจกรรมเชิง
สรางสรรคและเป็ นประโยชนตอสังคมและเปิ ด
โอกาสใหเยาวชนในพ้ น
ื ที่เขตไดมีการแสดงออก
ทางความคิด เสนอแนะนโยบายตางๆที่เป็ น
ประโยชนรวมทงั ้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาของ
เยาวชน โดยดําเนินการดังนี้ 1. จางอาสาสมัคร
ชวยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้อยูระหวางรอการ
อนุมัติเงินประจํางวด) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
กลุมเป าหมายประกอบดวย เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่เขตยานนาวา

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

ห

(13.2). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก ความกาวหน าของงาน :25%
การอาน
22/10/2563 :เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสงเสริม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานใชเวลาวาง
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ใหเป็ นประโยชน โดยการทํากิจกรรมเชิงสราง
สรรค โดยกําหนดจัดกิจกรรมจํานวน 6 ครัง้ 
กลุมเป าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั่
ไป ครัง้ ละ 50 คน กําหนดดําเนินโครงการใน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยู
ระหวางรอการอนุมัติเงินประจํางวด

ท

พ

ม

(13.3). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพ ความกาวหน าของงาน :25%
ฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
22/10/2563 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสงเสริม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ใหประชาชนและเยาวชนรูจักเก็บออม มีวินัย
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัว
เพิ่มข้ น
ึ  อันเป็ นการชวยสรางความมน
ั ่ คงทาง
เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว จัดกิจกรรม
รณรงคเผยแพรความรูดานการออม ดานการ
สรางวินัยทางการเงิน การเก็บเงินออมประชาชน
และเยาวชนในเชิงรุกดานการบริหารจัดการเงิน
ออมเป็ นทุนประกอบอาชีพเพื่อเป็ นชองทางเสริม
รายได โดยจัดหนวยรณรงคเคลื่อนที่สงเสริมการ
บริหารเงินออมเขาถึงประชาชนและเยาวชนใน
ชุมชนและในพ้ น
ื ที่เขต กําหนดดําเนินโครงการ
ประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2
564ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติเงินประจํางวด
(13.4). คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได

22/10/2563 : เป็ นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริมรายไดใหแกกลุมสตรี แมบาน เด็ก เยาวชน
และประชาชนทว
ั ่ ไปกําหนดจํานวน 6 หลักสูตร
กลุมเป าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดัง
นี้ 1. หลักสูตรการเพนทวัสดุสิ่งของ 2. หลักสูตร
การคว
ิ้ ทกระเป าผาใสแกวเยติ 3. หลักสูตรการ
ถักโครเชร 4. หลักสูตรการประดิษฐงานจากเศษ
ผา 5. หลักสูตรการประดิษฐดอกไมดิน ระยะ
เวลาการฝึกอบรม 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม
อยูระหวางการจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ เงิน
ประจํางวด

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ความกาวหน าของงาน :30%

(13.5). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน ความกาวหน าของงาน :45%
ของคณะกรรมการชุมชน
22/10/2563 : เป็ นโครงการที่สงเสริมใหคณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรรมการชุมชนดําเนินกิจกรรมและโครงการ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ตางๆที่เป็ นประโยชนแกประชาชนในชุมชนและ
สนับสนุนการเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยใหชุมชนสงเอกสาร
การดําเนินกิจกรรมเพื่อเบิกคาใชจายที่ไดใชไปใน
การจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจํานวนบานไม
เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกไดไมเกิน 5,000 บาท
2. ชุมชนที่มีจํานวนบานตงั ้ แต 201-500 หลังคา
เรือนเบิกไดไมเกิน 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มี
จํานวนบานตงั ้ แต 501 หลังคาเรือนข้ น
ึ ไปเบิกได
ไมเกิน 10,000 บาท กําหนดสงเอกสารไมเกิน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขณะนี้ อยูระหวางรอ
การอนุมัติเงินประจํางวด

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะ
3.00
วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรม
(ไมนอยกวา
ในวันสําคัญที่จัดข้ น
ึ เพื่อเปิ ดโอกาส
โครงการ/กิจกร
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไป
รม)
ไดเขารวมหรือมีสวนรวมใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). คาใ ชจ
 า ยในการจด
ั ง านวน
ั ส
 าํ คัญ อนุรก
ั ษ
(ไมนอยกวา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
โครงการ/กิจกร
รม)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

22/10/2563 : เป็ นโครงการที่จัดข้ น
ึ เพื่อสืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย เผยแพร
วัฒนธรรมอันดีงามใหเป็ นที่รูจักของเยาวชนและ
ประชาชนทว
ั ่ ไปโดยกําหนดจัดกิจกรรม จํานวน
6 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกีย
รติ “วันพอ” กลุมเป าหมายประกอบดวย เด็ก
เยาวชน พอตัวอยางและประชาชนทว
ั ่ ไปที่มารวม
กิจกรรมจํานวน 200 คน เจาหน าที่ดําเนินการ
10 คน รวม 210 คน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ กลุมเป าหมายคือเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไปที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 500
คน เจาหน าที่ดําเนินการจํานวน 10 คน รวม
510 คน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต
จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่1 พิธี
รดนํ้ าขอพรผูสูงอายุปูชนียบุคคลกลุมเป าหมาย
ประกอบดวย เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
ปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทว
ั ่ ไปที่
เขารวมกิจกรรม จํานวน 250 คน เจาหน าที่
ดําเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรม
ประกอบดวยการแสดงของผูสูงอายุ การรดนํ้ าขอ
พรผูสูงอายุและการรับประทานอาหารรวมกัน
(กําหนดดําเนินการในเดือนเมษายน 2564)
กิจกรรมที่2 พิธีแหพระพุทธมงคลญาณพิศาล
ประชาสิทธิ ์ พระพุทธรูปประจําเขตยานนาวาไป
ตามเสนทางตางๆ เพื่อใหประชาชนไดสรงน้ํ า
(กําหนดดําเนินการในเดือนเมษายน 2564)
กิจกรรมที่3 งานสงกรานตวัดคลองภูมิกลุมเป า
หมายประกอบดวย เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทัว
่ ไปที่มารวมกิจกรรมจํานวน 250 คน เจา
หน าที่ดําเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรม
ประกอบดวยขวนแหนางสรงกรานต แหผาหม
หลวงพอโตไปตามเสนทางเพื่อนําไปวัดคลองภูมิ
(กําหนดดําเนินการในเดือนเมษายน 2564)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุมเป า
หมายไดแก เด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไป
กิจกรรมประกอบดวย - การสวดบูชาคุณ
พระพุทธเจา - พิธีแหพระปางดับทุกขไปตามเสน
ทางในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา - พิธีจําลองการถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา
(กําหนดดําเนินการในเดือน พฤษภาคม 2564)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันแม”
มอบวุฒิบัตรเชิดชูแมดีเดนเขตยานนาวา กลุม
เป าหมายประกอบดวย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไปที่มารวม (กําหนดดําเนินการใน
เดือนสิงหาคม 2564) กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
ขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุมเป าหมายประกอบ
ดวยเด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไปที่มารวม
กิจกรรมจํานวน 250 คน เจาหน าที่ดําเนินการ
10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบดวยการ
สาธิตทําขนมไทยโบราณ การประกวดแขงขัน
ของเด็กนักเรียน(กําหนดดําเนินการในเดือน
สิงหาคม 2564) ขณะนี้อยูระหวางจัดทําโครงการ
เพื่อขออนุมัติเงินประจํางวด

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :30%

คร

ลําดับ

(14.2). คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 14 ตัวชว
ี้ ัด //

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :25%

22/10/2563 : เป็ นโครงการที่สงเสริมใหเด็กใช
เวลาวางระหวางปิดภาคเรียนใหเป็ นประโยชน
ไดรับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา
หาความรูรอบดานตางๆ และไดศึกษาหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนารวมทงั ้ เป็ นการ
ป องกันปัญหายาเสพติดไดอีกทางหนึ่ง โดยจัด
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนจํานวน 75 รูป โดย
รับสมัครเด็กและเยาวชนในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา
และเด็กที่สนใจทว
ั ่ ไปดําเนินโครงการในเดือน
เมษายน 2564 ขณะนี้อยูระหวางการจัด
ทําโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวด
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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