** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: จำนวนกิจกรรมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
-------- ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
3. คำนิยาม :
:: การจัดกิจกรรมงานวันสำคัญตามประเพณีและวันสำคัญของชาติ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
2. กันกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา
4. วิธีการคำนวณ :
:: จัดกิจกรรมงานวันสำคัญทางประเพณี และวันสำคัญของชาติ จำนวน 3 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่เขตคลองเตย
5. เป้าหมาย : 3 (ครั้ง)
: ผลงานที่ทำได้ = 2.00 (ครั้ง)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "พ่อตัวอย่าง" เขตคลองเตย
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7
สำนักงานเขตคลองเตย ภายในประกอบด้วย กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องดื่มไทยธรรม
กิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ?พ่อตัวอย่าง? เขตคลองเตย
2. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2 งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในเดือนเมษายน
2564 ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย
3. กำหนดจัดกิจกรรมที่ 3 งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตคลองเตย
4. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 30
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. กิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7
สำนักงานเขตคลองเตย ภายในประกอบด้วย กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องดื่มไทยธรรม
กิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ?พ่อตัวอย่าง? เขตคลองเตย
2. กิจกรรมที่ 2 งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ
ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และได้จัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งวันที่ 31 มีนาคม ? 4 เมษายน 2564
4. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. กิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7
สำนักงานเขตคลองเตย ภายในประกอบด้วย กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องดื่มไทยธรรม
กิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ?พ่อตัวอย่าง? เขตคลองเตย
2. กิจกรรมที่ 2 งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ
ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระประจำวันเกิด กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ? 4 เมษายน 2564
3. กิจกรรมที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ระบาดอย่างแพร่หลายในทุกๆ พื้นที่
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลได้
และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
สำนักงานเขตคลองเตยจึงได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษา 69 พรรษา ภายใต้โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
4. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1. กิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
ภายในประกอบด้วย กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องดื่มไทยธรรม
กิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ?พ่อตัวอย่าง? เขตคลองเตย
2. กิจกรรมที่ 2 งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ
ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระประจำวันเกิด กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ? 4 เมษายน 2564
3. กิจกรรมที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ระบาดอย่างแพร่หลายในทุกๆ พื้นที่
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลได้
และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
สำนักงานเขตคลองเตยจึงได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษา 69 พรรษา ภายใต้โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
4. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
::
9. หลักฐานอ้างอิง :
::

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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