** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 50130000-3490
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 7,143,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 7,134,000 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์
1.3 หลักการและเหตุผล
ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์
เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม
ทั้งที่มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวสภาพปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย
สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น
โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร
เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน
2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. ด้านปริมาณ
- จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 13 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง รวม 10 โรงเรียนๆ ละ 2 คน
รวมเป็น 20 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมเป็น 9 คน รวมจ้างยาม 13 โรงเรียน จำนวน 29 คน
2. ด้านคุณภาพ
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน ๑๓ โรงเรียน มีความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน
- สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีครบทุกโรงเรียน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 10 (ตัวชี้วัดเจรจา 6)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : ดำเนินการจัดจ้างและได้รับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)
และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยจัดทำสัญญาจ้าง เลขที่ 22-3-62 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 7,134,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : โรงเรียน 13 โรงเรียน มียามรักษาความปลอดภัยครบตามจำนวนทุกโรงเรียน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : โรงเรียนมียามรักษาความปลอดภัยทั้ง 13 โรงเรียน เหตุการณ์ปกติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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