** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
รหัสโครงการ... : 50180000-3292
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 64,100 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเศรษฐา
5705
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรรษมล สุนทรวิเศษ 1517
1.3 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเขตบางกอกใหญ่ เป็นเขตที่มีลักษณะทางกายภาพที่แน่นหนาไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่พักอายุ
พื้นที่ส่วนใหญ่จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ว่างเปล่า ปัจจุบันเป็นบ้านเรือนประชาชน โดยปลูกสร้างอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดเรียงติดต่อกัน
ลักษณะเส้นทางการสัญจรหลายแห่งเป็นตรอก ซอย ที่มีพื้นที่คับแคบและจำกัด แต่สามารถเชื่อมตอการสัญจรได้ทั่วถึงกัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกัน
และการเข้าระงับเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก
การเข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้ดีที่สุด คือ ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนจะเข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพของชุมชนตนเองดีที่สุด เช่น
แหล่งน้ำธรรมชาติ ประปาหัวแดง เส้นทางการอพยพ รวมไปถึงจุดเสี่ยงต่าง ๆ บางครั้งอาจสามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเอง
ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะสามารถรักษาทรัพย์สินและชีวิตของเพื่อนบ้านในชุมชนหรือละแวกใกล้เคียงได้แล้ว
ยังสามารถรักษาชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงานอปพร.
และแนวทางการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยประเภทต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขต
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 50 คน
โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรม
ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการเพื่อจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 25
และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-15 และ 20-22 ธ.ค. 62, ขออนุมัติเบิกรายการต่าง ๆ
และทำการชดใช้เงินยืม สรุปรายงานผลการฝึกอบรมดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงนามวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมอปพร.
ซึ่งทำการอบรมเมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 และวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ,เดือนธ.ค. 62 มีค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายตามรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนวิทยากรผู้บรรยาย เป็นเงิน 14,400 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสาธิต จำนวน 7,200 บาท ค่าอาหารกลางวัน 22,500 บาท
ค่าอาหารว่าง 15,000 บาท ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ 2,000 บาท ค่าเข็มเครื่องหมาย อปพร. 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 62,600 บาท
คืนเงินงบประมาณรายการ "ค่าวัสดุในการสาธิตเกี่ยวกับการฝึกอบรม" จำนวน 1,500 บาท ได้รับงบประมาณ 64,100 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 64,100 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอวุฒิบัตรให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามวุฒิบัตรอปพร. ผู้ผ่านการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่ 6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 7 :: 13/04/2563 : ได้รับการลงนามวุฒิบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมอบให้กับผู้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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