** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด

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 : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3. คำนิยาม :
:: 1.งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา หมายถึง งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
(2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
(3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
2.จำนวนนักเรียน หมายถึง จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
3.เวลาที่กำหนด หมายถึง ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
4. วิธีการคำนวณ :
:: นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาครบทุกคน
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 45 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0001
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่
10 มิถุนายน 2562 ได้แก่
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน
สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 100)
2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50)
3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50)
3. สำนักการศึกษามีหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10786 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
โดยระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นเวลา 44 วัน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
4.
สำนักการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโ
รงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10664 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : (6.3) ไตรมาสที่ 3 : (6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: 1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
3. จัดทำตารางการติดตามงาน (Time line) และให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ไม่มี--9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2024/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานร
2.
รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
3.
รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
4. หนังสือขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (หนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท
0803/10664 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
5. หนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0001 (หนังสือสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0701/255 ลงวันที่ 1
ตุลาคม 2562)
6. หนังสืออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (หนังสือสำนักการศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10049 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1308/6792 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562)
7. หนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (หนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10786 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2562)
8. ตารางการติดตามงาน (Time line) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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