** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตสายไหม
รหัสโครงการ... : 50420000-3567
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนรรฆกมล เขียวขำ 0945695005
ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550
1.3 หลักการและเหตุผล
เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563
เป้าหมาย ร้อยละ 100
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆดังนี้
-เงินเดือนและค่าจ้าง ๗.๑๒%
-ค่าจ้างชั่วคราว ๗.๕๕%
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๐.๑๙%
-ค่าสาธารณูปโภค ๘.๑๑%
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐%
-เงินอุดหนุน ๐%
-รายจ่ายอื่น ๐%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายต่างๆ ดังนี้
-เงินเดือนและค่าจ้าง ๗.๑๑%
-ค่าจ้างชั่วคราว ๗.๕๐%
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๔.๓๐%
-ค่าสาธารณูปโภค ๑๑.๔๖%
-ค่าครุภัณฑ์ ๖.๕๕%
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐%
-เงินอุดหนุน ๐.๑๑%
-รายจ่ายอื่น ๐.๕๖%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้
-เงินเดือนและค่าจ้าง
15.37 %
-ค่าจ้างชั่วคราว
15.66 %
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
9.03 %
- ค่าสาธารณูปโภค
12.64 %
- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
'- ค่าครุภัณฑ์
19.38%
'- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-เงินอุดหนุน
4.96%

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
- รายจ่ายอื่น
3.07%
คิดเป็นร้อยละ 9.32
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.1111111
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
รายงานครั้งที่ 5 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายต่างๆ ดังนี้
-เงินเดือนและค่าจ้าง ๒๒.๘๔%
-ค่าจ้างชั่วคราว ๒๓.๖๘%
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑๘.๔๐%
-ค่าสาธารณูปโภค ๑๘.๔๔%
-ค่าครุภัณฑ์ ๒๒.๐๗
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐%
-เงินอุดหนุน ๑๔.๕๕ %
-รายจ่ายอื่น ๙.๗๖%
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๖.๒๙%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

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