** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
รหัสโครงการ... : 50450000-6784
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 98,400 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศรัย วรรณรัตน์ (โทร6955-6958)
ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง
1.3 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีการเกิดสาธารณภัย ทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยตรง
สร้างความสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สินในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก
ซึ่งสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการบรรเทาและการป้องกันได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
แต่กำลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมีไม่เพียงพอ
จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการเข้าระงับสาธารณภัยต่างๆ
ซึ่งการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านมามิได้มีค่าตอบแทนใดๆ
สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2554
จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลางขึ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลาง
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลางผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์
อปพร.เขตวังทองหลาง
2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของ อปพร.ของศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันสาธารณภัย
เป็นค่าน้ำมันรถที่ใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เฉพาะรถยนต์ของ ทางราชการ และค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เป็นต้น
3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร. เขตวังทองหลาง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1 จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ จำนวน 2 ผลัด ผลัดละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และช่วงเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
2 จัดให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2563 : ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนผู้อยู่เวร ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 24,800 บาท โดยเดือนตุลาคม 2563 เหตุการณ์ปกติ
และเดือนพฤศจิกายน 2563 เกิดเหตุ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร 5 ชั้น ( หอพัก ) เลขที่ 764/3 ซ.รามคำแหง 53
ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา ที่ห้อง 602 พื้นที่ความเสียหาย 2 ตารางเมตร ( หึ้งพระ ) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,800 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 12/28/2020 : เดือนธันวาคม 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้ 1 ครั้ง ซ.ลาดพร้าว 106 แยก 2 แขวงพลับพลา บ้านเลขที่ 122/5 เป็นบ้านพักอาศัย 2
ชั้น โดยเพลิงลุกไหม้ที่ชั้น 2 เกิดความเสียหายโดยประมาณ 16 ตารางเมตร โดยเฟอร์นิเจอร์เสียหายทั้งหมด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
รวมถึงเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนพฤศจิกายน 24,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 24,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 26/01/2564 : ระหว่างวันที่ 1 - 26 มกราคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564
เกิดเหตุเพลิงไหม้เวลา 4.35 น. ลักษณะอาคารชั้นเดียวทำธุรกิจ ซ่อมรถยนต์ สถานที่เกิดเหตุ บริษัทอินฟินิตไลท์เวิลด์ จำกัด เลขที่ 573/9
ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ มีทรัพย์สินเสียหายเป็นรถยนต์ 3 คัน พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 20 ตร.ม.
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้เวลา 17.45 พื้นที่รกร้าง สถานที่เกิดเหตุ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 8-10 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 20 ตารางวา ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
พร้อมนี้ได้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร อปพร.ที่เข้าเวรประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 24,800 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,800 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 23/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีเหตุเพลิงไหม้ พร้อมนี้ได้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร อปพร.ที่เข้าเวรประจำเดือนมกราคม 2563
จำนวน 24,800 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,800 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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