** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
รหัสโครงการ... : 50410000-3417
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 10,000 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกิ่งแก้ว ชุ่มเชย โทร.7426-7
ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551
1.3 หลักการและเหตุผล
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก ?ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?
โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข
และกรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส
ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น
เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว
ส่งเสริมวินัยในการออมแนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออมและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ การขึ้นราคาของสินค้า อุปโภคบริโภค, การเลิกจ้าง,
การใช้จ่ายเงินเกินตัวจนต้องพึ่งพาบัตรเครดิต, ปัญหาราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ค่าครองชีพขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ
ที่ต้องหาเช้ากินค่ำเป็นมนุษย์เงินเดือน และการกู้หนี้ยืมสิน หากยังมีการใช้จ่ายที่มากเกิน
ทำให้ขาดวินัยทางการเงินจนต้องเป็นหนี้เป็นสินคงยากที่จะใช้ชีวิตให้พอเพียงอย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
เราต้องหาทางเป็นอิสระจากการใช้เงินอนาคตและภาระหนี้สินให้ได้เสียก่อนโดยการควบคุมความต้องการของตนเองให้พอดี มีเงินเหลือเก็บออม
และไม่กลับมาเป็นหนี้อีกด้วยหลักง่ายๆ ของการบริหารการใช้จ่าย คือการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างสม่ำเสมอ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและมากเกินพอดีจากการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการวางแผนทางการเงินที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของแต่ละบุคคล
เพราะรายได้และความจำเป็นในการใช้จ่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันและภาระหนี้สินที่ต่างกัน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ประชาชนทั่วไปและเยาวชนในพื้นที่เขตหลักสี่
1. ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่และทั่วไป จำนวน 500 คน
2. เยาวชนในพื้นที่เขตหลักสี่และทั่วไป จำนวน 300 คน
3. ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 200 คน
4. ชุมชนการเคหะท่าทราย จำนวน 100 คน
5. ชุมชนการเคหะบางบัว จำนวน 100 คน
6. ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง จำนวน 100 คน
7. ชุมชนคนรักถิ่น จำนวน 100 คน
8. ชุมชนหลักสี่ จำนวน 100 คน
9. ชุมชนร่วมพัฒนา จำนวน 100 คน
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 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมในโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่ 4
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: 26/01/2564 : ชะลอเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
รายงานครั้งที่ 5 :: 26/02/2564 : ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท
รายงานครั้งที่ 6 :: กำหนดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,000 บาท

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