** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
รหัสโครงการ... : 50410000-3413
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 86,000 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวผจงจิตร จิมลง
ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551
1.3 หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตหลักสี่
ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายจึงได้สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
อีกทั้งเป็นการสอดรับกับนโยบายด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานครที่มุ่งตรงไปที่ประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักในการออกกำลังกายและยังส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
เพื่อให้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
-จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1๓ แห่ง รวม 2,292 ชั่วโมง ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง
จำนวน ๑80 ชั่วโมง
๒. ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๓. ชุมชนมีสุข
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๔. ชุมชนตลาดบางเขน
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๕. ลานกีฬาชุมชนพัชราภา
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๖. ชมรมแอโรบิคไอทีสแควร์
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๗. ลานกีฬากองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลที่ ๑ รักษาฯ จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๘. ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๙. ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๑๐. ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๑๑. ลานกีฬากองบัญชาการศึกษา
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
1๒. ชมรมแอโรบิคงามวงศ์วาน
จำนวน ๑76 ชั่วโมง
๑๓. ลานกีฬาชุมชนสรรพวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จำนวน ๑76 ชั่วโมง
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2563 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 3 :: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 36,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 4 :: 26/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 5 :: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคเดือนกุมภาพันธ์ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 50,000 บาท
: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่ 6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคเดือนกุมภาพันธ์ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

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