** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
-------- ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าประสงค์ที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3. คำนิยาม :
:: 1. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
3. สภาเด็กและเยาชนเขตประเวศ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตประเวศ
4. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ และการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ และกิจกรรมต่าง ๆ
ที่จัดขึ้นโดย บ้านหนังสือ
4. วิธีการคำนวณ :
:: จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
5. เป้าหมาย : 5 (กิจกรรม)
: ผลงานที่ทำได้ = 12.00 (กิจกรรม)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขต 4 แห่ง จำนวน 16 ครั้ง วันที่ 6,13,20,27 มีนาคม 2564
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณให้หน่วยงานสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ จำนวน 5
แห่งและมอบประกาศนียบัตรให้เยาวชนดีเด่น จำนวน 30 คน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
-ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีเยาวชนเขตประเวศ จำนวน 20 คน ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ
โรงแรมเซนทราบายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
- เข้าค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนสุขภาวะ พื้นที่ 6 เขตนำร่องในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563
-ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องเพศและการบูลลี่ในสังคมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนมิตรภาพซอย 6
เป้าหมายคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ จำนวน 10 คนและเยาวชนในชุมชน จำนวน 30 คน รวม 40 คน
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : - 12 ตุลาคม 2563จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนราชดำริ
- 25 ตุลาคม 2563ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กฯ ประเวศ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- 4 พฤศจิกายน 2563จัดกิจกรรมห้องเรียนสื่อสารเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะมุสลิม
- 13 พฤศจิกายน 2563ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาเด็กฯ เขตลาดพร้าว ณ ห้องประชุมชั้น 7 เขตประเวศ
- 14 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
- 20 มิถุนายน 2564 ส่งมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ชุมชนเปรมฤทัย 20
- 26 มิถุนายน 2564 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่
- 4 สิงหาคม 2564 นำเสนอโครงการรวมใจรับ พร้อมใจมอบ ส่งต่อการให้ไม่สิ้นสุดทาง Online เพื่อคัดเลือกเป็นสุดยอด 20 โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 15 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ
"เที่ยวสบาย ๆ สไตล์คนประเวศ" เป็นกิจกรรมที่ได้รับการ
คัดเลือกในโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนปี 4 ตอน
เล่าเรื่องชาวประเวศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 19 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมประสบการณ์จริงจากพี่สู่น้อง
น้องพี่มีที่เรียน ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ
- 21 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมกระดาษน้อยราคา สร้างคุณค่าทางจิตใจครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 27 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมกระดาษน้อยราคา สร้างคุณค่าทางจิตใจครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจิตสำนึก
รักเมืองไทย ปีที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
::
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: ภาพถ่ายกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

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