** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
รหัสโครงการ... : 50040000-3365
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 1,170,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 775,515 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา เจริญวัฒน์ 6227-8
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน
ให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการพัฒนาในทุกด้านพร้อมกันทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ
ทั้งนี้หากชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความเข้มแข็งยั่งยืน
ซึ่งชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น
ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามโครงการต่างๆ
รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากแนวคิดของชุมชนเอง ได้แก่ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน
โครงการพัฒนาความสะอาดทางเท้า ตรอก ซอย ฯลฯ ตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในส่วนอื่นๆ
ที่จะต้องดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน เช่น ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
ฯลฯ ซึ่งใช้งบประมาณส่วนตัวเป็นประจำ เนื่องจากขาดงบประมาณจากทางราชการสนับสนุน
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ทำให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
สำนักงานเขตบางรัก ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
เพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวรสืบไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน
4. เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรกรรมการชุมชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น
5. เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15 ชุมชน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น.
และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท
3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา
13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 53,890.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6
3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
4. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ

หน้าที่ 1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 22:28:31 น.)
0040000-3365-24-112563

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
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เป็นเงินทั้งสิ้น 53,890.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 53,891 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
4 :: 21/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา
13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 62,979.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38
3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 116,870.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,980 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
5 :: 24/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา
13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 76,499.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.54
3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 193,369.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.53
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 76,499 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 มีผลดำเนินการดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา
13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 80,327.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.86
3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 273,696.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.41
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 80,327 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
7 :: 22/4/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 2 มีผลดำเนินการดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา
13.30 น. งดการประชุมคณะกรรมการชุมชนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ? 19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ
2. เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 75,176.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88
3. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 348,872.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.81
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 75,176 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
8 :: 27/5/2563 :- ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด 19 (CIVID-19)
อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อร้ายแรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
และได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
ซึ่งต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
และไม่สามารถเปิดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชนได้
- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 75,971.98 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น
424,844.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.31
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 75,972 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
9 :: 30/6/2563 :- ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด 19 (COVID-19)
อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อร้ายแรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
และได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
ซึ่งต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
และไม่สามารถเปิดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชนได้
- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 79,852.26 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
เป็นเงินทั้งสิ้น 504,696.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.12
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 79,852 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
10:: 24/7/2563 :
- อยู่ระหว่างวางแผนจัดประชุมชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
เพื่อเปิดเวทีประชาคมในชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชนทั้ง 15 ชุมชน
- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน
เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 85,906 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 590,602.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.48
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 85,906 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
11:: 26/08/2563 :
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
- เปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนเรียบร้อยแล้วจำนวน
3 ชุมชน ดังนี้
1) 29 ก.ค 63 ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า)
2) 30 ก.ค. 63 ชุมชนตรอกห้านาย
3) 31 ก.ค. 63 ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย
- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน
เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 84,445.85 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 675,048.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.48
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 84,446 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12:: 20/09/2563 :
- เปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนในเดือนสิงหาคมเรียบร้อยแล้ว
1) 3 ส.ค. 63 ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา)
2) 4 ส.ค. 63 ชุมชนแฟลตครอบครัวสน.บางรัก
3) 5 ส.ค. 63 ชุมชนซอยสันติภาพ
4) 6 ส.ค. 63 ชุมชนซอยสองพระ
5) 7 ส.ค. 63 ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์
6) 8 ส.ค. 63 ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง,ชุมชนซอยไวตี
7) 9 ส.ค. 63 ชุมชนตรอกขุนนาวา
8) 10 ส.ค. 63 ชุมชนซอยพระนคเรศ
9) 11 ส.ค. 63 ชุมชนศรีเวียง
10) 13 ส.ค. 63 ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2
11) 14 ส.ค. 63 ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ
- เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน
เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 82,572.83 บาท รวมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 899,971.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.92
- ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 224,923 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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