สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

3

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน)ประจําปี งบประมาณ พ
.ศ.2562(แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ (รอยละ
1.5)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

18.รอยละความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ สรางความตระหนักรู
ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกเด็กนักเรียน และประ
ชาชน

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงและ ความกาวหน าของงาน :15.00%
(สถานีดับเพลิง กูภัยบางบอน
และกูภัย)
21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารเพื่อโอนงบประมาณใหสํานักการโยธา
:: กองปฏิบัติการดับเพลิง 6

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.00
(สถานีดับเพลิง
และกูภัย)

ผลการดําเนิ น
งาน

(2.1). กิจกรรมการประชาสัมพันธสรางความ
ความกาวหน าของงาน :15.00%
ตระหนักรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกเด็กนักเรียน และประชาชน
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กองปฏิบัติ
การดับเพลิงไดแจงใหสถานีดับเพลิงและกูภัยใน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สังกัด จัดสงเจาหน าที่เพื่อทําการฝึกอบรมให
:: กองปฏิบัติการดับเพลิง 3
ความรูเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเฉพาะอัคคีภัย แกเด็กนักเรียน เพื่อมุงหวัง
ใหนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดความ
ปลอดภัยตอตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชนของตนเองไดถูกตอง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคี
ภัย

ห

2

15.จํานวนสถานีดับเพลิงและกูภัย
เพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

คร

สํานั กปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

1.50
(รอยละ)

(2.2). โครงการประชาสัมพันธใหความรูดานการ ความกาวหน าของงาน :30.00%
ป องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การเผยแพร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอกสารจางดวยวิธี e-bidding เพื่อวิจารณ
:: สํานักงานเลขานุการ

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.รอยละความสําเร็จของชุมชนเป า
หมายที่ไดรับการประเมินวามีความ
เสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียม
ความพรอมรับมืออัคคีภัย
(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(4.1). กิจกรรมฝึกซอมตามแผนปองกันและ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการทําหนังสือ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เสนอผูวาฯเห็นชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย

7.จํานวนครัง้ ของการรวมตรวจสอบ
อาคาร สถานประกอบการตางๆ เพื่อ
สรางความปลอดภัยจากอัคคีภัย
(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

าน

(5.1). กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความ
เสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนแออัดเป าหมายในพ้ น
ื ที่
รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

80.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

(ครัง้ )

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4.รอยละความสําเร็จของการ
ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจาก
อัคคีภ
 ย
ั ใ นพ้ น
ื ทีร่ บ
ั ผ
 ด
ิ ช
 อบของสถานี
ดับเพลิง

50.00
(ครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม

ม

5

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

(6.1). กิจกรรมการใหความรูดานการปองกันและ
การเตรียมความพรอมรับมืออัคคีภัยใหกับชุมชน
ที่ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงสูงพรอมกับ
แนวทางการจัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมือ
อัคคีภัยของชุมชน (กปด.1 - 6)

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึก
ซอมตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ

เป าหมาย

ท

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย

ความกาวหน าของงาน :10.00%
8/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวางขน
ั้
ตอนการดําเนินการ

ความกาวหน าของงาน :20.00%
19/11/2562 : สยภ.มีหนังสือ ที่ กท 1802/1135
ลว 8 พ.ย. 62 เวียนแจง กปก.1-6 ดําเนินการให
ความรูดานการปองกันและการเตรียมความ
พรอมรับมืออัคคีภัยใหกับชุมชนที่ไดรับการ
ประเมินวามีความเสี่ยงสูงพรอมกับแนวทางการ
จัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมืออัคคีภัยของ
ชุมชน

(7.1). กิจกรรมการรวมตรวจสอบดานมาตรการ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ป องกันและระงับอัคคีภัยสําหรับอาคารของหนวย
งานภาครัฐ หรือเอกชน
19/11/2562 : อยูระหวางจัดทําหนังสือประสาน
ใหสํานักงานเขตจัดทําแผนการตรวจอาคาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย

2/9
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(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.รอยละของเจาหน าที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีระดับ
สมรรถนะที่เพิ่มข้ น
ึ

(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(8.1). กิจกรรมการศึกษาวิเคราะหสาเหตุการเกิด ความกาวหน าของงาน :10.00%
เพลิงไหมเพื่อประกอบแนวทางในการลดความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําราย
ละเอียดแนวทางในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เพลิงไหม ขัน
้ ตอนและวิธีการวิเคราะห
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย
(9.1). โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการ
ป องกันและระงับอัคคีภัยภายในพ้ น
ื ที่เขตพระ
ราชฐาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย

90.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

าน

17.รอยละความสําเร็จของการสราง
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของผูพักอาศัยหรือปฏิบัติหน าที่ใน
เขตพระราชฐาน

80.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ความกาวหน าของงาน :10.00%
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําราง
รายละเอียดโครงการเพื่อหารือรวมกับสํานักพระ
ราชวัง

ม

9

14.รอยละความสําเร็จของการศึกษา
วิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม
เพื่อประกอบแนวทางในการลดความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย

เป าหมาย

(10.1). โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขน
ั้
ความกาวหน าของงาน :15.00%
กาวหน า
19/11/2562 : อยูระหวางขออนุมัติคําสัง่ ให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขาราชการเขารับการฝึกอบรม คําสัง่ แตงตงั ้ คณะ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการ
และคณะกรรมการรับ-สง และเก็บรักษาเงิน

พ

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(10.2). โครงการหลักสูตรการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย
(10.3). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการ
กูภัยในอาคาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย

3/9

ความกาวหน าของงาน :15.00%

19/11/2562 : อยูระหวางจัดทําคําสัง่ ให
ขาราชการเขารับการฝึกอบรม คําสัง่ แตงตงั ้ คณะ
กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการ
และคณะกรรมการรับ-สง และเก็บรักษาเงิน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติโครง
การ
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(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16.รอยละของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน (อปพร.) ผูสนับสนุน
กิจกรรมของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(11.1). โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่ดับ
เพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(12.1). โครงการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

(12.2). โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

กร
ุงเ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย

13

11.รอยละ 80 ของผูเขารวมการฝึก
ซอมมีความรู ความเขาใจในการฝึก
ซอมแผนปองกันและบรรเทาภัย
แผนดินไหวและอาคารถลมเพิ่มข้ น
ึ
(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :45.00%

คร

10.รอยละของผูปฏิบัติหน าที่ดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผานเกณฑการประเมินสมรรถภาพ
ทางจิตใจ

เป าหมาย

าน

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(12.3). โครงการคาใชจายในการดําเนินการวัน
คลายวันสถาปนาสํานักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ฝึ กอบรมตรามกําหนดการทัง้ หมด จํานวน 10
รุน ขณะนี้ไดดําเนินการฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 1
ไปแลว จํานวน 4 รุน และกําลังจะดําเนินการใน
รุนที่ 5 วันที่ 18 พ.ย. 62 ซึ่งจะแลวเสร็จทงั ้ หมด
ในวันที่ 27 พ.ย. 62
ความกาวหน าของงาน :10.00%

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนิน
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการขออนุมติ
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :80.00%
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การจัด
ทําฎีกาชดใชเงินยืม

(13.1). โครงการฝึกซอมการปองกันและบรรเทา ความกาวหน าของงาน :20.00%
สาธารณภัย
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประชุมคณะทํางานครัง้ ที่ 2 ประมาณเดือน
:: สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย
ธันวาคม 2562 และจะมีการฝึกซอมรุนที่ 1
ความรุนแรงของภัยระดับ 1 วันที่ 30 มกราคม
2563

4/9
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14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

20.รอยละความสําเร็จของการชวย
เหลือ สงเคราะหผูประสบสาธารณ
ภัย

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(14.1). โครงการสงเคราะห ผูประสบสาธารณภัย ความกาวหน าของงาน :15.00%
และปัญหาเฉพาะหน า
20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการมอบเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ชวยเหลือผูประสบภัยประจํางวดที่ 1
:: สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย

าน

(14.2). โครงการจัดหาชวยเหลือเครื่องอุปโภค
บริโภค แกผูประสบสาธารณภัย

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

5/9

ความกาวหน าของงาน :15.00%

20/11/2562 : สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดดําเนินการสงั ่ ซ้ อ
ื เครื่องอุปโภค
บริโภคเพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
จํานวน 22 รายการ จาก บริษท
ั  กูดวูดมอเตอร
คอรปอเรชัน
่  จํากัด ตามใบสัง่ ซ้ อ
ื เลขที่ สอภ.
2/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 1.ขาวสาร จํานวน 460 ถุง 2.
ปลากระปอง จํานวน 780 กระปอง 3.ผักกาด
ดอง จํานวน 690 กระปอง 4.น้ํ าพริกปลาปน
จํานวน 230 ขวด 5.โจกจํานวน 1450 ซอง 6.
บะหมี่ก่ งึ สําเร็จรูป จํานวน 2550 ซอง 7. กาแฟ
สําเร็จรูปแบบซอง จํานวน 2700 ซอง 8.เครื่อง
ดื่มมอลตสกัดช็อกโกแลตรูปแบบซอง จํานวน
3000 ซอง 9. จาน จํานวน 314 ใบ 10.ชาม
จํานวน 313 ใบ 11.ชอน จํานวน 30 โหล 12.มุง
จํานวน14 หลัง 13.ขัน จํานวน 39 ใบ 14.สบู
จํานวน 319 กอน 15.ยาสีฟัน จํานวน 312 หล
อด 16.แปรงสีฟัน จํานวน 312 ดาม 17. ผาหม
จํานวน 289 ผืน 18 .ผาขนหนู จํานวน 289 ผืน
19.ผานุง จํานวน 40 ผืน 20. .ผาถุง จํานวน 81
ผืน 21.ซีเรียล จํานวน 30 กลอง 22.แครกเกอร
จํานวน 30 กลอง

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

12.เวลาเฉลี่ยในการเขาถึงจุดเกิด
เหตุอัคคีภัย (นาที)

เป าหมาย
10.00
(นาที)

ผลการดําเนิ น
งาน

(15.1). กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการ
เขาระงับเหตุอัคคีภัย

(นาที)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
19

8.รอยละความสําเร็จของการสราง
พลังเครือขายดวยการจัดหาอาสา
สมัครชุมชน เพื่อรวมกันปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเบื้องตน

ห

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 5)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.รอยละของความสําเร็จในการ
สรางเสริมใหขาราชการและลูกจาง
สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดรับการฝึกทักษะการ
ดับเพลิงและกูภัยในเชิงกีฬา

(17.1). กิจกรรมการเตรียมความพรอมของเจา
หน าที่ วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชัว
่
โมง

ม

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 3)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16.1). กิจกรรมการฝึกอบรมใหความรูดานการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองปฏิบัติการดับเพลิง 2

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 2)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
13.รอยละความสําเร็จในการเตรียม
ความพรอมของ เจาหน าที่ วัสดุ อุป
กรณ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชัว
่ โมง

(ชุมชน)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองปฏิบัติการดับเพลิง 3

พ

17

140.00
(ชุมชน)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.จํานวนชุมชนที่ไดรับการฝึกอบรม
ความรูดานสาธารณภัยในพ้ น
ื ที่ความ
รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย

กร
ุงเ

16

โครงการ/กิจกรรม

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%

คร

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(รอยละ)

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สถิติการเขา
ถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2
562 เหตุเกิด จํานวน 26 ครัง้  เวลาเฉลี่ยเขาถึงที่
เกิดเหตุ 8.58 นาที เวลาเฉลี่ยตงั ้ แต ต.ค.61 –
ปั จจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.38 นาที
ความกาวหน าของงาน :10.00%

22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการวาง
แผน และจัดหาขอมูลชุมชน เพื่อดําเนินการ
ประสานและวางแผนการจัดฝึกอบรม (กปก.ละ 2
4 ชุมชน รวม 144 ชุมชน)
ความกาวหน าของงาน :10.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สถานีดับ
เพลิงมีการเตรียมความพรอมดวยการจัดชุดเจา
หน าที่ เตรียมยานพาหนะ และอุปกรณตางๆ พ
รอมปฏิบัติหน าที่ตลอด 24 ชัว
่ โมง

(18.1). กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ าระวังภัยใน ความกาวหน าของงาน :10.00%
ชุมชน
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขัน
้ ตอนการดําเนินงานตามโครงการ
:: กองปฏิบัติการดับเพลิง 4
(19.1). โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะการ
ดับเพลิงและกูภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองปฏิบัติการดับเพลิง 6

ความกาวหน าของงาน :15.00%
21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมขอมูล
เพื่อจัดทําคําสัง่ คณะทํางานและคณะกรรมการ
กําหนดประเภทกีฬา กฎ กติกาการแขงขัน

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 6)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6/9
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20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม (รอยละ
7)

เป าหมาย
14.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(20.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จของการเบิก ความกาวหน าของงาน :40.00%
จายงบประมาณในภาพรวม
20/11/2562 : ครุภัณฑสวนใหญอยูระหวางขอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อนุมัติเงินประจํางวด
:: สํานักงานเลขานุการ

าน

(20.2). กิจกรรมรอยละความสําเร็จของการกอ
หนี้ผูกพัน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

ห

(20.3). กิจกรรมรอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื
มปี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

24/10/2562 : คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
24/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการ

ม
(คะแนน)

กร
ุงเ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.50
(คะแนน)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(21.1). โครงการเรงรัดการตรวจสอบฎีกา และ ความกาวหน าของงาน :5.00%
การจัดทํางบการเงินสํานักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
29/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

พ

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563
(รอยละ 1.5)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

ท

21

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(21.2). กิจกรรมการจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสิน ประจําปี  2562 ทันเวลาและถูกตอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(21.3). กิจกรรมการจัดทํางบการเงินทันเวลา
และถูกตอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

7/9

ความกาวหน าของงาน :5.00%
29/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
20/11/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

3.1 (ก) รอยละความสําเร็จในการ
จัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา
ชน/ผูรับบริการ (7 คะแนน)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(22.1). กิจกรรมระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

3.2 . รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(BEST SERVICE) เป าหมาย 7
คะแนน

(23.1). กิจกรรมการสํารวจความ พึงพอใจจาก
การตอบแบบ สอบถามโดยคณะผูตรวจราชการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(รอยละ)

(24.1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุดปี 2563
(BEST SERVICE)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณภัย

กร
ุงเ

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกัน
สาธารณภัย)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(ร้อยละ)

ม

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(ร้อยละ)

พ

24

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ (รอยละ 6)

ท

23

ห

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
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22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตรวจสอบ
เรื่องรองเรียนรองทุกขระหวางวันที่ 1 - 22
พฤศจิกายน 2562 ปรากฎวา มีเรื่องรองเรียน
รองทุกขผานระบบ MIS จํานวน 2 เรื่อง ดําเนิน
การเรียบรอยแลว 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ
1 เรื่อง คือ เลขที่รับแจง 149366/62 (รท.28)
ขณะนี้อยูระหวางเจรจาจายคาชดเชยความเสีย
หาย ตามหนังสือกองปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย
2 ที่ กท 1805/3313 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2
562
ความกาวหน าของงาน :10.00%

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
รอรับนโยบายและคําชีแ
้ จงจากกองงานผูตรวจ
ราชการ
ความกาวหน าของงาน :20.00%

19/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการโดยใหเจา
หน าที่ปองกันฯ ลากตระเวนในแมน้ํ าเจาพระยา
เพื่อดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนโดย
เฉพาะนักทองเที่ยว และใหเจาหน าที่เฝ าระวัง
เหตุทางน้ํ า 4 จุด ไดแก 1.บริเวณสะพานพระรา
ม8 ฝั ่ งธนบุรีเขตบางพลัด 2.บริเวณสวนสันติชัย
ปราการ เขตพระนคร 3.บริเวณวัดอรุณ
ราชวรารามบวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ 4.
บริเวณหางสรรพสินคาไอคอนสยาม เขตคลอง
สาน

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

4.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Quality of Work Life)
(รอยละ 4)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

าน

ห

100.00
(คะแนน)

(25.2). กิจกรรมรอยละความสําเร็จของการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
รอรับนโยบายและศึกษาขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(คะแนน)

(26.1). กิจกรรมการดําเนินการจัดทําฐานขอมูล ความกาวหน าของงาน :10.00%
ดานสาธารณภัยของสํานักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
29/11/2562 :อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ไดดําเนินการจัดการประชุมผูเกี่ยวของ และได
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กําหนดหัวขอฐานขอมูลที่จะดําเนินการเรียบรอย
:: สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย
แลว คือ ขอมูลสถิติการเกิดเหตุสาธารณภัยตางๆ
ของกรุงเทพมหานคร ตัง้ แตปี 2560-ปั จจุบัน

ม

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(25.1). กิจกรรม/โครงการสรางเสริมสุขภาพแกบุ ความกาวหน าของงาน :5.00%
คลากร “กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายทุก
วันพุธ และการใหความรูดานโภชนาการกับบุคลา 29/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
กร”

พ

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล (รอยละ 6)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

26

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 26 ตัวชว
ี้ ัด //

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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