** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
รหัสโครงการ... : 50110000-3299
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 80,000 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นิภาพร 5790-1
ผู้ประสานงาน สยป : ปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีเป้าหมายให้เพิ่มจำนวนห้องสมุดประชาชนให้ครบทุกพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านและรู้จัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พยายามส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งทำให้เด็กได้เกิดการคิดและได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
สร้างจินตนาการและทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้ชี้นำแนวคิดให้
นอกจากนี้การค้นคว้างหาความรู้จากห้องสมุดก็เป็นอีกแหล่งความรู้หนึ่งที่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ได้เป็นอย่างดี
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาความรู้สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.
เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พั
ฒนาคุณภาพชีวิต
4. เพื่อเผยแพร่ แนะนำหนังสือ จุลสาร เอกสารใบความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนสืบค้นข้อมูล หาความรู้จากหนังสือในบ้านหนังสืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บ้านหนังสือหมู่บ้านสินธรและบ้านหนังสือสวนหย่อมหน้าเขตบางกะปิ ให้เป็นที่รู้จัก
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. จัดกิจกรรมเป้าหมาย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ 5 ครั้ง รวมเป็น 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 30 คน รวม 300 คน
2. กลุ่มเป้าหมาย
- เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางกะปิ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
และกิจกรรมนันทนาการของบ้านหนังสือ ทั้ง 2 แห่ง
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว จะเริ่มจัดกิจกรรมในเดือนธ.ค.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุ จำนวน 37,500 บาท และจะจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ของบ้านหนังสือหมู่บ้านสินธร วันที่ 21 ธ.ค.
2562 บ้านหนังสือสวนหย่อมหน้าเขตบางกะปิ วันที่ 22 ธ.ค. 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 37,500 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 2 ของบ้านหนังสือหมู่บ้านสินธร เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2563
และบ้านหนังสือสวนหย่อมหน้าเขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2563 และในการจัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 1 เบิกค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,500 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 2 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท
และจะจัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-23 ก.พ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,500 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่ 6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 3 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท ,
ครั้งที่ 4 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท และจัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14-15 มี.ค.
2563 อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 17,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 20/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 5 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,500 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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

หน้าที่ 3/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:31:53 น.)
50110000-3299-3-122563

