แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานกฎหมายและคดี สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
2

..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
95.052
(รอยละ)

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(สกค.*)จํานวนเรื่องของการบูรณาการดาน
วิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาที่เป็ น
ประโยชนตอการบริหารราชการกรุงเทพ
มหานคร

..

ผลผลิต
(Output)

3.00
(เรื่อง)

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

3.000
(เรื่อง)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน.. (1.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ สํานักงานกฎหมายและ
ดําเนินการทอดแบบสํารวจความพึงพอใจ ตอก
 ารใหบริการดานกฎหมาย
คดี
ตอการใหบริการของสํานักงานกฎหมาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และคดี ใหผูที่มาติดตองานดานกฎหมายที่
สํานักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสํารวจ
อยูระหวางเก็บสติถิขอมูล
(ไตรมาส 3) 1. ศึกษา คนควา รวบรวม
(2.1). กิจกรรมบูรณาการดาน
ขอมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงาน
วิชาการกฎหมาย
ราชการในอํานาจหน าที่ของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานครที่เป็ นประโยชนตอการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.
วิเคราะหงานวิชาการกฎหมายและ
นิติกรรมสัญญาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการใหแกหนวยงานและสวน
ราชการของกรุงเทพมหานคร - เสนอผู
บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สัง่ การ
เพื่อเผยแพรขอมูลทางหนังสือเวียน
กรุงเทพมหานครตอไป - เวียนเว็บไซต
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง ที่
กท 0405/2423 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2
562 เรื่อง การย่ น
ื บัญชีทรัพยสินและหนี้
สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ.2561

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

(สกค.)รอยละของการพิจารณาตรวจสอบ
กลัน
่ กรอง และใหความเห็นทางกฎหมาย
แกหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

95.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

3

ท

พ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สกค.**)ความพึงพอใจของหนวยงานตอ
การใหบริการดานกฎหมายของสํานักงาน
กฎหมายและคดี

กลยุทธ

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) 1. รับเรื่องเพื่อพิจารณา 2.
ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร และขอกฎ
หมาย 3. สรุปเรื่องโดยจัดทําหนังสือเสนอ
4. เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา เดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายน ดําเนินการแลว
95 เรื่อง
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(3.1). กิจกรรมการพิจารณาตรวจ
สอบ กลัน
่ กรอง และใหความเห็น
ทางกฎหมาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

มิติท่ี
4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(สกค.)รอยละของรางกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คําสัง่ และประกาศที่ดําเนินการ
ตรวจรางแลวเสร็จ

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

90.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) การพิจารณาตรวจรางกฎ
หมาย กฎ และระเบียบ 1. หนวยงาน
เจาของเรื่องเสนอรางกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ ตอป.กทม. เพื่อพิจารณาสงั ่
การนํ าเขาพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายตามกลุมภารกิจของกรุงเทพมหา
นคร ซึ่งมี รป.กทม.เป็ นประธาน 2. รป.
กทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกลุมภารกิจของ
กรุงเทพมหานครแตละคณะจะสงั ่ ใหหนวย
งานซ่ งึ เป็ นฝายเลขานุการของคณะกรรม
การ นํ ารางกฎหมาย กฎ และระเบียบเขา
พิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ตามกลุมภารกิจของกรุงเทพมหานคร
แตละคณะ ซึ่งกลุมงานพัฒนากฎหมาย สก
ค. เป็ นฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกลุมภารกิจของ
กรุงเทพมหานครจํานวน 2 คณะ 3. คณะ
กรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุมภารกิจ
ของกรุงเทพมหานครจะพิจารณารางกฎ
หมาย กฎ และระเบียบ เพื่อใหเกิดความ
รอบคอบและถูกตองตามกฎหมาย ขอ
บัญญัติ หรือระเบียบที่ไดใหอํานาจไว การ
พิจารณาตรวจรางคําสัง่  หรือรางประกาศ
1. หนวยงานเจาของเรื่องเสนอรางคําสัง่ ฯ
หรือรางประกาศฯ ตอ ป.กทม. เพื่อ
พิจารณาลงนาม หรือเรียน ป.กทม. เพื่อ
พิจารณานําเรียน ผว.กทม. ลงนาม 2. เมื่อ
ผว.กทม. หรือ ป.กทม.เห็นวารางคําสัง่ ฯ
หรือรางประกาศฯ ควรที่จะผานการตรวจ
พิจารณาจาก สกค. ก็จะสงั ่ การใหสกค.
เป็ นผูพิจารณาเสนอ 3. สกค. ซึ่งมีกลุมงาน
พัฒนากฎหมายเป็ นผูรับผิดชอบ จะเป็ นผู
ดําเนินการตรวจพิจารณารางคําสัง่ ฯ หรือ
รางประกาศฯ เพื่อใหเกิดความรอบคอบ
และถูกตองตามกฎหมาย ขอบัญญัติฯ หรือ
ระเบียบฯ ซึ่งเป็ นฐานอํานาจ 4. สกค. จะ
เสนอรางคําสัง่ ฯ หรือรางประกาศฯ ที่ได
แกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแลว ตอ ป.
กทม.เพื่อพิจารณาลงนาม หรือ เรียน ป.
กทม. เพื่อพิจารณานําเรียน ผว.กทม. ลง
นามในรางคําสัง่ ฯ หรือรางประกาศฯ ดัง
กลาว 5. เมื่อ ป.กทม. หรือ ผว.กทม. ลง
นามในรางคําสัง่ ฯ หรือรางประกาศฯ แลว
สกค.จะดําเนินการ สงเรื่องดังกลาวคืนไป
ยังหนวยงานเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการ
ตอไป สงเรื่องดังกลาวคืนไปยังหนวยงาน
เจาของเรื่องเพื่อดําเนินการตอไป เดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายน รับเรื่องใหม 21
เรื่อง เรื่องยกมา 18 เรื่อง ดําเนินการแลว
เสร็จ 21 เรื่อง

(4.1). กิจกรรมการตรวจรางกฎ
หมาย กฎ ระเบียบ คําสัง่ และ
ประกาศที่หนวยงาน สังกัด
กรุงเทพมหานครสงใหสํานักงาน
กฎหมายและคดีตรวจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/11

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สกค.**)รอยละของรางพระราชบัญญัติ พ
ระราชกฎษฎีกา ขอบัญญัติกรุงเทพมหา
นคร ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสัง่
กรุงเทพมหานคร ที่หนวยงานขอรับความ
ชวยเหลือในการยกราง แกไข ปรับปรุง ได
รับการดําเนินการจนแลวเสร็จ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

55.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม (6.1). กิจกรรมการผลักดันและ
- เวียนแจงหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพ สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย
มหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง ความกาวหน าของงาน :100.00%
: การสํารวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พ
ระราชกฤษฏีกา ขอบัญญัติกรุงเทพมหา
นคร ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสัง่
กรุงเทพมหานคร ที่ไมเอื้อตอการปฏิบัติ
งานในปัจจุบัน เพื่อใหหนวยงานสํารวจและ
ทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ขอ
บังคับ ประกาศ และคําสัง่ กรุงเทพมหานคร
ที่ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ได
รับเรื่องจากหนวยงานตางๆ ที่ สงเขามา
ครบทุกหนวยงานแลว (77 หนวยงาน)

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

2.000
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 1. (7.1). กิจกรรมการสกัดคําพิพากษา สํานักงานกฎหมายและ
ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลคําพิพากษา ศาลยุติธรรม/ศาลชํานัญพิเศษ
คดี
ศาลยุติธรรม/ศาลชํานัญพิเศษ คัดเลือก
ความกา วหน าของงาน :100.00%
คําพิพากษาศาลฯ เพื่อนํามาสกัดขอเท็จจริง
2. วิเคราะหขอกฎหมายตามคําวินิจฉัยของ
ศาล โดยปรับใชกับขอกฎหมายของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการโดยเฉพาะใหแกหนวยงาน
และสวนราชการของกรุงเทพมหานคร 3.
เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
/สัง่ การ 4. เผยแพรขอมูลทางหนังสือเวียน
กรุงเทพมหานคร - ดําเนินการสกัด
คําพิพากษาแลว เสนอกลุมบรรณาธิการฯ
พิจารณา 1 เรื่อง - และอยูระหวางดําเนิน
การเพื่อเวียนเผยแพรเว็บไซตหนังสือเวียน
กรุงเทพมหานคร และเว็บไซตหนวยงาน
ตอไป จํานวน 1 เรื่อง

ท

..

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สกค.*)การสกัดคําพิพากษาศาลยุติธรรม
/ศาลชํานัญพิเศษเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของหนวนงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

พ

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน
(5.1). กิจกรรมการพิจารณายกราง
รวบรวมเรื่องจากหนวยงานตางๆ ที่ สงเขา แกไ ข ปรับปรุงกฎหมาย
มา และศึกษาวิเคราะหขอเท็จจริงและราง ความกาวหน าของงาน :100.00%
กฎหมายเพื่อดําเนินการจัดทําระเบียบวาระ
และรายละเอียดตาง ๆ เสนอ อยูระหวาง
พิจารณาเพื่อดําเนินการตามขน
ั ้ ตอน 1.
พิจารณาขอมูลการตรวจสอบกฎหมายของ
หนวยงานที่มีความจําเป็ นตองแกไข
ปรับปรุง 2. แจงใหหนวยงานดําเนินการ
ยกรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.
เป็ นผูชวยเหลือในการยกราง 3. ติดตามให
หนวยงานสงเรื่องให สกค.เตรียมนําเขาที่
ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย 4. ดําเนิน
การนํ ารางกฎหมายฯ ที่หนวยงานสงมาเขา
สูการพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สกค.**)ความสําเร็จในการผลักดันและ
สนับสนุนใหหนวยงานสํารวจและทบทวน
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ขอ
บัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ขอบัง
คับ ประกาศ และคําสัง่ กรุงเทพมหานคร ที่
ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ห

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

ผลการดําเนิ นงาน

คร

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี
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(สกค.*)จํานวนครัง้ ที่มีการสนับสนุนการให
ความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

2.000
(ครัง้ )

..

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ครัง้ )

3.000
(ครัง้ )

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอน.... 1.
(8.1). กิจกรรมสนับสนุนการให
รวบรวมขอมูล/จํานวน จากหนวยงานของ ความรูทางดานกฎหมาย
กรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สนับสนุนการใหความรูดานกฎหมายที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 2.
เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวมรวม
เนื้อหาจากความรูหรือขอมูลที่มีอยูดวยวิธี
ตางๆ 3.การวิเคราะหผูฟัง เพื่อกําหนดเนื้อ
หา/ภาษา การใหความรูที่เหมาะสม 4.จัด
เตรียมเอกสารเพื่อใหประกอบการใหความ
รู 5.ดําเนินการไปใหความรูดานกฎหมาย
เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ดําเนินการ
2 ครัง้  ครัง้ ที่ 1 - ดําเนินไปใหความรู
หลักสูตรกฎหมายสําหรับการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ครัง้ ที่ 2 ดําเนินไปใหความรูหลักสูตรการบริหารงาน
เขต (ผูอํานวยการเขต) วันที่ 28 มิถุนายน
2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม
ตะวันนา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

(ไตรมาส 3) การดําเนินการรวบรวม
(9.1). กิจกรรมสกัดคําพิพากษา
คําพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาล คําสัง่ ศาลปกครอง
ปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
หนวยงานเป็ นคูกรณี เพื่อนํามาพิจารณาคัด
เลือกและสกัดคําพิพากษาเพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบัติราชการตอไป 1. ศึกษา คนควา
คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือก
คําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสําคัญเพื่อ
นํ ามาสกัดขอเท็จจริง 3. วิเคราะหขอ
กฎหมายตามคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
กลาง นํ ามาเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหแกเจาหน าที่ของหนวยงานและสวน
ราชการที่เกี่ยวของกับการใช กฎ กฎหมาย
ในเรื่องนัน
้  ๆ 4. เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ/สัง่ การ เดือนเมษายน มิถุนายน อยูระหวางเสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สัง่ การ

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สกค.*)การคัดเลือกและสกัดคําพิพากษา
คําสัง่ ศาลปกครองเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการแกหนวยงานของกรุงเทพ
มหานคร

พ

9

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (รอยละ)

20.833
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

95.830
(รอยละ)

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สกค.)รอยละของรางสัญญาหรือบันทึกขอ
ตกลงที่ไดรับการพิจารณาแลวเสร็จ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
(10.1). กิจกรรมการตรวจสอบ
ายน...1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยว ภูมิลาํ เนาของลูกหนี้
ของในคดีเพื่อทราบภูมิลําเนาและที่ตงั ้
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทรัพยของลูกหนี้ 2. ทําบันทึกขออนุมัติตอ
ผูบังคับบัญชา เพื่อเดินทางไปยังภูมิลําเนา
ของลูกหนี้ 3. เดินทางไปตรวจสอบ
ภูมิลําเนาของลูกหนี้และที่ตงั ้ ทรัพย พรอม
จัดทําแผนที่ และภาพถาย 4. ทํารายงาน
เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ - ไปบานลูก
หนี้แลว รวม 2 คดี (เป็ นคดีที่ศาลมี
คําพิพากษาในปี 2560 ที่มีภูมิลําเนาในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน
รวม 8 คดี)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

(ไตรมาส 3) ก. การตรวจรางสัญญา 1.
(11.1). กิจกรรมการตรวจรางสัญญา สํานักงานกฎหมายและ
ตรวจแบบรายละเอียดของคูสัญญา วงเงิน หรือบน
ั ทึกขอตกลง
คดี
กําหนดเวลาสงมอบ ใหตรงตามอนุมัติ 2. ความกา วหน าของงาน :100.00%
ตรวจสอบรายละเอียดของหลักประกัน คา
ปรับ การจายเงินลวงหน าใหถูกตองตาม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ.2538 และตรงตามอนุมัติ 3. ตรวจ
สอบรายละเอียดอ่ น
ื  โดยใชแบบที่คณะ
กรรมการวาดวยการพัสดุกําหนดในสัญญา
แตละประเภทเป็ นหลัก และปรับขอความ
ใหตรงตามวัตถุประสงค ในการดําเนิน
กิจการนัน
้  ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดย
เฉพาะขอที่อาจทําให กทม.เสียประโยชน
ภายใตหลักการของ นิติกรรมสัญญา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
กฎหมายอ่ น
ื ที่เกี่ยวของ 4. ตรวจสอบ
เอกสารแนบทายสัญญาใหถูกตองครบถวน
และไมขัดหรือแยงกับสัญญา 5. เสนอผู
อํานวยการสํานักงานกฎหมายและคดี 6.
สงคืนหนวยงาน ข.การตรวจรางบันทึกขอ
ตกลง 1. ตรวจสอบรูปแบบ และประเภท
ของบันทึกขอตกลง ให เป็ นไปตามหลัก
การของนิติกรรมสัญญา ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ 2. ตรวจสอบรายละเอียด
ของบันทึกขอตกลง ใหเป็ นไปตาม
วัตถุประสงคและเจตนารมณของการจัด
ทําบันทึก ขอตกลง ภายใตกรอบของกฎ
หมาย 3. เสนอผูอํานวยการสํานักงาน
กฎหมายและคดี 4. เรียนปลัด
กรุงเทพมหานครและสงคืนหนวยงาน
เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รับเรื่อง 2
2 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 22 เรื่อง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สกค.*)รอยละของคดีที่นิติกรเดินทางไป
ตรวจสอบภูมิลําเนาของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา

กลยุทธ

าน

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(สกค.)รอยละของการตรวจสอบและ
ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาในศาลชน
ั ้ ตน
ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ที่ดําเนินการแลวเส
ร็จ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

95.830
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

95.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1. รับเรื่องจากหนวยงานหรือ (12.1). กิจกรรมการดําเนินการ
หมายศาล 2. ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอ เกี่ยวกับคดี
กฎหมาย 3. ขอเอกสารเพิ่มเติมจากหนวย ความกา วหน าของงาน :100.00%
งานที่เกี่ยวของ 4. พิจารณาเสนอความ
เห็นตอผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติตอผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครให 4.1 อนุมัติให
วาตางคดี 4.2 อนุมัติใหแกตางคดี 4.3
อนุมัติใหอุทธรณ/ไมอุทธรณคําพิพากษา
ของศาล 4.4 อนุมัติใหฎีกา/ไมฎีกา
คําพิพากษาของศาล 4.5 อนุมัติใหยุติเรื่อง
4.6 อนุมัติใหถอนฟอง 4.7 อนุมัติให
ประนีประนอมยอมความ 4.8 อนุมัติใหจัด
สงเรื่องใหคณะกรรมการยุติการดําเนิน คดี
แพงฯ 4.9 อนุมัติใหชําระหนี้ตาม
คําพิพากษา/คําชีข
้ าดของ กยบ. 5. ฝ าย
บริหารงานทว
ั ่ ไป สํานักงานกฎหมายและ
คดี ออกเลขหนังสือ เพื่อสงเรื่องเดิมคืน
เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รับเรื่อง
เขา 217 เรื่อง ดําเนินการแลว 217 เรื่อง

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

คร

มิติท่ี

(สกค.)รอยละของเรื่องอุทธรณภาษีผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

กร
ุงเ

ท

พ

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการดําเนินการ... (13.1). กิจกรรมการพิจารณาเรื่อง
1. ตรวจสอบขอเท็จจริง/ขอกฎหมาย
อุทธรณภาษี
คํารองอุทธรณและคําชีแ
้ จงของพนักงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
เจาหน าที่ และพิจารณาเสนอคณะ
กรรมการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณา
การประเมินใหมและพิจารณาอุทธรณ 2.
เตรียมจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณา
การประเมินใหมและพิจารณาอุทธรณภาษี
นํ าเขาประชุมคณะกรรมการฯ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคํารองขอใหพิจารณาการประเมิน
ใหมและพิจารณาอุทธรณภาษี ครัง้ ที่
3/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
จํานวน 11 เรื่อง นํ าเขาประชุมคณะกรรม
การฯ ตามระเบียบวาระการประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณา
การประเมินใหมและพิจารณาอุทธรณภาษี
ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2
562 จํานวน 20 เรื่อง เดือนเมษายน – มิ
ถุนายน เรื่องเขา13 เรื่อง เรื่องยกมา 38
เรื่อง เรื่องดําเนินการแลว 24 เรื่อง

ม

13

ห

าน

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(สกค.)รอยละของการตรวจสอบและ
พิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหน าที่ซ่ งึ ดําเนิน
การแลวเสร็จ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

90.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. รับเรื่องจากปลัดกรุงเทพ
มหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หรือหนวยงานเจาของเรื่อง 2. ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 3. ขอขอเท็จ
จริงหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) 4.
พิจารณาเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชน
ั ้  อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 4.1
ใหหนวยงานเจาของเรื่องทบทวนหรือ
สอบสวนเพิ่มเติม 4.2 ขอความเห็นชอบตอ
ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามคําสัง่ กรุงเทพมหานคร ที่ 2746/2540
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 กรณีเจาหน าที่
กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 4.3 ขอ
ความเห็นชอบตอผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร กรณีเจาหน าที่กระทําละเมิดตอบุคคล
ภายนอก 4.4 เสนอยุติเรื่อง 5. ฝ ายบริหาร
งานทว
ั ่ ไป สํานักงานกฎหมายและคดีออก
เลขหนังสือ เพื่อสงเรื่องเดิมคืน เดือน
เมษายน - มิถุนายน เรื่องยกมา 36 เรื่อง
รับเรื่องเขา 36 เรื่อง ดําเนินการแลว 41
เรื่อง

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). กิจกรรมการดําเนินการ
สํานักงานกฎหมายและ
เกี่ยวกับสํานวนการสอบขอเท็จจริง คดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหน าที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

(สกค.)รอยละของการตรวจสอบและการ
แกตางคดีทางปกครองที่ดําเนินการแลวเส
ร็จ

(ไตรมาส 3) การแกต
 า งคดีป
 กครอง กรณี (15.1). กิจกรรมการดําเนินการ
หนวยงานของกรุงเทพมหานครตกเป็ นผู เกี่ยวกับการแกตางคดีปกครอง
ถูกฟองคดี เชน ผูอํานวยการเขต, หัวหน า ความกา วหน าของงาน :100.00%
สํานักงาน ฯลฯ 1. รับเรื่องจากหนวยงานที่
ถูกฟอง 2. ตรวจสอบสํานวน ซ่ งึ ตอง
ปรากฏเอกสาร ดังนี้ ตนฉบับคําสัง่ เรียกให
ทําคําใหการ, ตนฉบับคําสัง่ เรียกคูกรณี,
สําเนาคําฟ อง, ใบมอบอํานาจซ่ งึ ลงนามโดย
ผูถูกฟองคดี จํานวน 2 ฉบับ 3. ขอทราบ
ชื่อผูประสานงานที่ทราบรายละเอียดขอ
เท็จจริงในเรื่องที่ถูกฟองเป็ นอยางดี 4. ขอ
อนุมัติสงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อแกตางคดีนี้ 5. ประสานหนวยงาน
เจาของเรื่อง เพื่อจัดทําสรุปขอเท็จจริงใน
ประเด็นที่ถูกฟองคดีนี้ เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน รับเรื่องใหม 13 เรื่อง
ดําเนินการ 13 เรื่อง

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

95.830
(รอยละ)

พ

15

ม

ห

าน

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(สกค.)รอยละของเรื่องที่สงฟองคดี แกตาง
คดี ยื่นขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย คดี
ฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ และการขอเฉลี่ย
ทรัพยของลูกหนี้

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

94.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

88.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

5.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (รอยละ)

(สกค.)รอยละของคดีที่มีหนังสือแจงใหลูก
หนี้ชําระหนี้ตามคําสัง่ หรือคําพิพากษา

21

95.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน...ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบการชําระหนี้ และมีหนังสือแจง
ทวงหนี้ลูกหนี้แลว (มีจํานวนคดีอยูใน
เกณฑที่ตองมีหนังสือทวงหนี้ จํานวน 2
คดี)

(18.1). กิจกรรมการประสานงาน
สํานักงานกฎหมายและ
แจงใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามคําสัง่ หรือ คดี
คําพิพากษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - ไดรับมอบครุภัณฑครบทุก (19.1). กิจกรรมการกอหนี้ผูกพัน
รายการเรียบรอยแลว และดําเนินการเบิก ตามกําหนด
จายเงินเรียบรอยแลว
ความกา วหน าของงาน :100.00%

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

7.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เบิกจายงบประมาณในภาพ
รวมในหมวดตาง ๆ ไดรอยละ 61.26 (ณ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562)

(20.1). กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

2.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (21.1). กิจกรรมการกันเงินไวเบิก
แผนงานที่วางไวแลว สํานักงานกฎหมาย เหลื่อมปีและใชจายในกําหนด
และคดีไมมีการกันเงินไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
ความกา วหน าของงาน :100.00%

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

กร
ุงเ

20

(สกค.2.1.1)รอยละความสําเร็จของการกอ
หนี้ผูกพัน
(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(สกค.2.1.2)รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(สกค.2.1.3)รอยละของเงินก
 น
ั ไ วเ หล่ อ
ื ม
 ปี
(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

ม

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
19

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
(17.1). กิจกรรมการประสานงานขอ สํานักงานกฎหมายและ
ายน...ไมมีคดีที่จะต่องรองขอขอออก
หมายตงั ้ เจาพนักงานบังคับคดี
คดี
หมายตงั ้ เจาพนักงานบังคับคดี อยูระหวาง ความกาวหน าของงาน :100.00%
ดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

พ

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) 1.รับเรื่องจากหนวยงาน และ (16.1). กิจกรรมการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย สรุป
เกี่ยวกับคดีภาษี
สํานวน เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ ความกา วหน าของงาน :100.00%
ขออนุมัติฟองคดี แกตางคดี ตอผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร พรอมลงนามใน
ใบแตงทนายความ/เสนอปลัดกรุงเทพมหา
นคร เพื่อขอย่ น
ื คําขอรับชําระหนี้ในคดีลม
ละลาย คดีฟ้ ื นฟูกิจการของลูกหนี้ และการ
ขอเฉลี่ยทรัพยของลูกหนี้ ตอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พรอมลงนามในใบมอบ
อํานาจ 2. สงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ดําเนินคดีใหแกกรุงเทพมหานคร เดินทาง
ไปย่ น
ื คําขอรับชําระหนี้พรอมพยานเอกสาร
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด เดือนเมษายน - เดือนมิ
ถุนายน รับเรื่องใหม 29 เรื่อง เรื่องยกมา
3 เรื่อง ดําเนินการแลว 31 เรื่อง

ท

18

(สกค.)รอยละของคดีที่มีหนังสือสง
ประสานงานขอหมายตงั ้ เจาพนักงานบังคับ
คดี ในคดีที่พนระยะคําบังคับแลวและลูก
หนี้ไมปฏิบัติตามคําพิพากษา ประกอบกับ
ศาลยังมิไดมีหมายตงั ้ เจาพนักงานบังคับ
คดี

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ห

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

17

ผลการดําเนิ นงาน

คร

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี
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25

(สกค.2.3)ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(สกค.3.2)รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(สกค.3.3)ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

เป าหมาย

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

6.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการตามเกณฑที่
กําหนด

..

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

5.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวม (23.1). กิจกรรมการจัดทําระบบการ สํานักงานกฎหมายและ
และดําเนินการตามเกณฑตัวชว
ี้ ัดที่กําหนด บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
คดี
ภายในไดตามเกณฑที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

7.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน - (24.1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
นํ าแบบสอบถาม Pre-test ลงเว็บไซต และ (Best Service)
ประชาสัมพันธใหสมาชิกเขามาทําแบบสอบ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ถาม - เก็บรวบรวมสถิติ ประมวลผล...การ
ทําแบบทดสอบ Pre-test ของสมาชิก

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

..

ผลลัพธ
(Outcome)

6.000
(ระดับ)

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
(25.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
ายน...นําผลไดรับแจงจากการสํารวจความ พอใจของผูรับบริการ
พึงพอใจ ครัง้ ที่ 1 เพื่อพิจารณาดําเนินการ ความกา วหน าของงาน :100.00%
ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของ
ผตร. และมีการดําเนินการทอดแบบสํารวจ
ครัง้ ที่ 2 โดยกองงานผูตรวจราชการเป็ นผู
ดําเนินการ

6.00
(ระดับ)

(22.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงินทันเวลาและถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

7.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน
(26.1). กิจกรรมการรายงานเรื่องที่ สํานักงานกฎหมายและ
ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียน
รับรองเรียน
คดี
ประจําเดือน และสงรายงานใหกองกลาง - ความกา วหน าของงาน :100.00%
เวียนหนังสือ..การเผยแพรความรูตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของสํานักงานกฎหมายและคดี ..เผย
แพรความรูเกี่ยวกับเอกสารที่ตองใชในการ
ดําเนินงาน 3 หัวขอ คือ 1. หลักฐานที่
ใขประกอบการฟองคดีแพง 2. หลักฐานที่
ใขประกอบการพิจารณาสํานวนการสอบขอ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ประเภท
ตนไมลม 3. หลักฐานที่ใขประกอบการ
พิจารณาการตงั ้ เรื่องขออายัดสิทธิเรียกรอง
บัญชีเงินฝากของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เก็บสถิติ รวบรวมขอมูล

พ

(สกค.3.1)การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผลการดําเนิ นงาน

..

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
26

ผลงานลาสุด

คร

24

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

าน

23

(สกค.2.2)ความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงิน

กลยุทธ

ห

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

27

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(สกค.4.1)รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวย
งาน

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

7.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวมเพื่อสงสํานักงา
น ก.ก. และดําเนินการตามเกณฑตัวชว
ี้ ัดที่
กําหนด

(27.1). กิจกรรมการดําเนินการตาม สํานักงานกฎหมายและ
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ คดี
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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29

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00
(ระดับ)

4.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน อยู (28.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน สํานักงานกฎหมายและ
ระหวางขน
ั ้ ตอน....รวบรวมและดําเนินการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ คดี
ตามเกณฑตัวชว
ี้ ัดที่กําหนด
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

..

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (รอยละ)

4.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน......
ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย ทุกวันพุธ เวลา
14.30 - 14.50 น. เชน การเตนแอโรบิค
การแกวงแขวนลดพุง เพื่อยืด เหยียดราง
กาย

(สกค.4.2.1)ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(สกค.4.2.2)รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน
(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 29 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(29.1). กิจกรรมการดําเนินการสราง สํานักงานกฎหมายและ
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวย คดี
งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

-

กร
ุงเ

ท

ตําแหนง ............................................................

พ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

ม

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

............................................................

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

คร

28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................
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าน

คร

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)
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