** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
รหัสโครงการ... : 50060000-3432
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 399,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 119,800 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริลักษณ์ ชูทอง/โทร.6739
ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ /โทร. 1551
1.3 หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของมนุษยชาติ เป็นภาพสะท้อนของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมนั้นๆ
ท้องถิ่นใดสามารถบริหารจัดการวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี จะทำให้ท้องถิ่นนั้นมีความน่าสนใจ
เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้ว
ความน่าสนใจทางวัฒนธรรมอาจเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญที่นำมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมนั้นได้อีกด้วย
จึงเป็นโอกาสที่จะได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวันสำคัญตามประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
สำนักงานเขตยานนาวาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆโดยกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆในพื้นที่เขต
ยานนาวา
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนและประชาชนทั่วไป
2.2 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว บุคคลในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในช่วงเทศกาล
2.3 เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
2.4 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง และปูชนียบุคคคล
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยต่างๆ ดังนี้
3.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันพ่อ? กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม
210 คน
3.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10
คน รวม 510 คน
3.3 กิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน
กิจกรรมที่2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำเขตยานนาวาไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน
กิจกรรมที่3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน
3.4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 110 คน
- วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จำนวน 200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 210 คน
3.5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันแม่? กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม
210 คน
3.6 กิจกรรมงานขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันพ่อ? กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน พ่อตัวอย่างและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน
200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 210 คน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวม 510 คน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคลกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน
กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการรับประทานอาหารร่วมกัน
กิจกรรมที่2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำเขตยานนาวาไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ
กิจกรรมที่3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยขวนแห่นางสรงกรานต์ แห่ผ้าห่มหลวงพ่อโตไปตามเส้นทางเพื่อนำไปวัดคลองภูมิ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย
- การสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้า
- พิธีแห่พระปางดับทุกข์ไปตามเส้นทางในพื้นที่เขตยานนาวา
- พิธีจำลองการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันแม่? มอบวุฒิบัติเชิดชูแม่ดีเด่นเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ
การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน
(อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 19/11/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันพ่อ? กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน พ่อตัวอย่างและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน
200 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 210 คน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวม 510 คน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคลกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
ปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน
กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการรับประทานอาหารร่วมกัน
กิจกรรมที่2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำเขตยานนาวาไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ
กิจกรรมที่3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยขวนแห่นางสรงกรานต์ แห่ผ้าห่มหลวงพ่อโตไปตามเส้นทางเพื่อนำไปวัดคลองภูมิ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย
- การสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้า
- พิธีแห่พระปางดับทุกข์ไปตามเส้นทางในพื้นที่เขตยานนาวา
- พิธีจำลองการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ?วันแม่? มอบวุฒิบัติเชิดชูแม่ดีเด่นเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ
การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน
(อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
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)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม
กิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ
การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน(ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 44,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : 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 (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
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม (ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม
กิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ
การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน(ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 35,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 21/2/2563 : 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 (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
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 40,800 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : 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 (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)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
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***
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 20/04/2563 : 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 (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***
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
: ไม่เป็นไปตามแผน
: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 20/05/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
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 (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***
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 18/06/2563 : 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 (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
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
- 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***
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10:: 21/07/2563 : 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 (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***
ปัจจุบันได้ส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว ในกิจกรรมที่ 3 ? 6
(รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: ไม่เป็นไปตามแผน
: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11:: 21/08/2563 : 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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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
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***
ปัจจุบันได้ส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว ในกิจกรรมที่ 3 ? 6
(รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12:: 16/09/2563 : 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 (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
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
- 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***
ปัจจุบันได้ส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว ในกิจกรรมที่ 3 ? 6
(รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท
: ไม่เป็นไปตามแผน
: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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