แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

50.00
(ครัง้ )

100.000
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) - ไดดําเนินการจัดการฝึกซอม
แผนปองกันใหกับสํานักงานเขตตางๆ ไป
แลวรวม 25 เขต ซึ่งสํานักงานเขตไดจัด
สงรายงานผลการฝึกซอมมาแลว ผลการ
ดําเนินการ คิดเป็ นรอยละ 75%

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

2.รอยละของเจาหน าที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มข้ น
ึ

าน

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.รอยละของความสําเร็จในการสรางเสริม
ใหขาราชการและลูกจางสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดรับการฝึกทักษะการ
ดับเพลิงและกูภัยในเชิงกีฬา
(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

4.รอยละความสําเร็จของการประเมินและ
จัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพ้ น
ื ที่รับ
ผิดชอบของสถานีดับเพลิง

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/9

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). กิจกรรมฝึกซอมตามแผน
สํานักงานยุทธศาสตร
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวม การปองกันสาธารณภัย
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) - ไดดําเนินการฝึกอบรมขน
ั้
พื้นฐาน รุนที่ 16 จํานวนผูเขารับการฝึกอบ
รม 132 คน ไดฝึกอบรมที่คายนเรศวร จ.
เพชรบุรี เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10 ม.ค.
- 8 ก.พ. 2562 และไดไปฝึกอบรมภาค
สนามตออีกที่ ศูนยฝึกอบรมราชประชา อ.
ปากชอง จ.นครราชสีมา จนถึงวันที่ 10
กันยายน 2562 - โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวน ฝึ กอบรมฯ จํานวน 20
รุน ดําเนินการระหวางวันที่ 29 ม.ค. - 15
ก.ย. 2562 ผลการดําเนินงาน คิดเป็ นรอย
ละ 80

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ม

2

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึกซอม
ตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(2.1). โครงการหลักสูตรการปองกัน สํานักงานยุทธศาสตร
และบรรเทาสาธารณภัยขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน การปองกันสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(2.2). โครงการอบรมสงเสริมพัฒนา สํานักงานยุทธศาสตร
ทักษะในการปฏิบัติงานดานการ
การปองกันสาธารณภัย
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยให
กับเจาหน าที่สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - โครงการสงเสริมการ
(3.1). โครงการสงเสริมการแขงขัน กองปฏิบัติการดับเพลิง
แขงขันท
 ก
ั ษะการดบ
ั เ พลิงแ
 ละกภ
ู ย
ั  ขณะนี้ ทักษะการดับเพลิงและกูภัย
4
กําลัง กําหนด กฎ กติกา เอกสารตางๆ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
และดําเนินการตามโครงการ เมื่อวันจันทร
ที่ 10 มิถุนายน 2562 ระหวางเวลา 07.00
- 16,30 น. ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน) เขตดินแดง ผลการดําเนิน
การตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ 100%
(ไตรมาส 3) - สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาหน าที่สถานีดับเพลิง
ไดเก็บขอมูลของชุมชนเป าหมายตามแบบ
ประเมิน พรอมจัดทําแผนฯ ผลการดําเนิน
การ ตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ 75%

(4.1). กิจกรรมการประเมินและจัด
ระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชน
แออัดเป าหมายในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ
ของสถานีดับเพลิง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
1

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ขณะนี้ไดดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงโดย สถานีดับเพลิงใน
พื้นที่ ของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย
1-6 จํานวน 22 ชุมชน เสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการจัดทําแผนการปองกันของ
ชุมชน ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัด ติด
เป็ นรอยละ 75%

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

120.00
(ชุมชน)

100.000
(ชุมชน)

(ไตรมาส 3) - กิจกรรมการฝึกอบรมให
ความรูดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหกับชุมชน ขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินการฝึกอบรม ผลการดําเนินการ
ตามตัวชว
ี้ ัด คิดเป็ นรอยละ 75%

7.จํานวนครัง้ ของการรวมตรวจสอบอาคาร
สถานประกอบการตางๆ เพื่อสรางความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - กิจกรรมการรวมตรวจสอบ
ดานมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย
สําหรับอาคารของหนวยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน ไดดําเนินการรวมตรวจสอบอาคาร
ไปแลว จํานวน 36 เขต ผลการดําเนินการ
ตามตัวชว
ี้ ัด คิดเป็ นรอยละ 70%

8.รอยละความสําเร็จของการสรางพลัง
เครือขายดวยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน
เพื่อรวมกันปองกันและระงับอัคคีภัยใน
เบื้องตน

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
9.รอยละความสําเร็จของการหาแนวทาง
เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานดานการ
สงเคราะหผูประสบสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร
(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10.รอยละของผูปฏิบัติหน าที่ดานการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยผานเกณฑ
การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5.1). กิจกรรมการใหความรูดาน
สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันและการเตรียมความ
การปองกันสาธารณภัย
พรอมรับมืออัคคีภัยใหกับชุมชนที่ได
รับการประเมินวามีความเสี่ยงสูง
พรอมกับแนวทางการจัดทําแผน
เตรียมความพรอมรับมืออัคคีภัย
ของชุมชน (กปด.1 - 4)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

6.6.6

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน

าน

6.จํานวนชุมชนที่ไดรับการฝึกอบรมความรู
ดานสาธารณภัยในพ้ น
ื ที่ความรับผิดชอบ
ของสถานีดับเพลิง
(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

ผลงานลาสุด

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

เป าหมาย

ห

6

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5.รอยละความสําเร็จของชุมชนเป าหมายที่
ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงสูงจาก
อัคคีภัยมีแผนเตรียมความพรอมรับมือ
อัคคีภัย

กลยุทธ

พ

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(6.1). กิจกรรมการฝึกอบรมให
ความรูดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหกับชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
2

(7.1). กิจกรรมการรวมตรวจสอบ
สํานักงานยุทธศาสตร
ดานมาตรการปองกันและระงับอัคคี การปองกันสาธารณภัย
ภัยสําหรับอาคารของหนวยงานภาค
รัฐ หรือเอกชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - กิจกรรมจัดหาอาสาสมัคร
(8.1). กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ า กองปฏิบัติการดับเพลิง
เฝ าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้ไดจัดหาอาสา ระวังภัยในชุมชน
4
สมัครและอยูระหวางการรวบรวมเอกสาร ความกาวหน าของงาน :100.00%
ขอมูล โดยมอบหมายเจาหน าที่ของ สดพ.
ไปจัดหาอาสาสมัคร ใหไดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี  2562 ที่กําหนดไว 120 ชุมชน
ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัด คิดเป็ นรอย
ละ 75%
(ไตรมาส 3) - ดําเนินโครงการไดครบ
หลักสูตรแลวคิดเป็ นรอยละ 100 โดยมีผล
การทดสอบ Pretest คิดเป็ นรอยละ 63.
87% Posttest คิดเป็ นรอยละ 90.82%

(9.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
สํานักงานอํานวยการสา
การเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทีม ธารณภัย
งาน ดานการสงเคราะห ผูประสบ
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ดําเนินโครงการครบแลว มีผู
ผานการฝึกอบรม จํานวน 1,564 คน ใชงบ
ประมาณในการดําเนินการไปทงั ้ สน
ิ้ 
1,257,600.-บาท ผลการดําเนินการ คิด
เป็ นรอยละ 100

(10.1). โครงการพัฒนาศักยภาพเจา สํานักงานยุทธศาสตร
หน าที่ดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหา การปองกันสาธารณภัย
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

11.รอยละ 80 ของผูเขารวมการฝึกซอมมี
ความรู ความเขาใจในการฝึกซอมแผน
ป องกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวและ
อาคารถลมเพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) - ไดกําหนดโครงการฝึกซอม
แผนปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหว
และอาคารถลม เพื่อทดสอบและประเมิน
ความพรอมของแผนการปฏิบัติและ
กระบวนการดําเนินงานในการตอบโต
สถานการณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหกับ
สํานักงานเขตในกลุมกรุงเทพใตและสํานัก
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ในระหวางวันที่ 25 - 27
มิถุนายน 2562 ณ สํานักงานเขตบางนา
(สถานที่ของราชการ) ผลการดําเนินการ
ตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ น 75%

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

100.000
(นาที)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

12.เวลาเฉลี่ยในการเขาถึงจุดเกิดเหตุอัคคี
ภัย (นาที)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). โครงการฝึกซอมแผน
ป องกันและบรรเทาภัยแผนดินไหว
และอาคารถลม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(ไตรมาส 3) - สถิติการเขาถึงที่เกิดเหตุ
(12.1). กิจกรรมการจัดเก็บสถิติ
อัคคีภัย..ประจําเดือน .สถิติการเขาถึงที่
เวลาเฉลี่ยการเขาระงับเหตุอัคคีภัย
เกิดเหตุเพลิง ประจําเดือน เมษายน 2562 ความกาวหน าของงาน :100.00%
เหตุเกิด จํานวน 18 ครัง้  เวลาเฉลี่ยเขา
ถึงที่เกิดเหตุ 10.47 นาที เวลาเฉลี่ยตงั ้ แต
ต.ค.61 – ปั จจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.15 นาที /
สถิติการเขาถึงที่เกิดเหตุเพลิง
ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 เหตุเกิด
จํานวน 24 ครัง้  เวลาเฉลี่ยเขาถึงที่เกิดเหตุ
7.43 นาที เวลาเฉลี่ยตงั ้ แต ต.ค.61 –
ปั จจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.00 นาที ผลการ
ดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ น 70%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

าน

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

10.00
(นาที)

13.รอยละความสําเร็จในการเตรียมความ
พรอมของ เจาหน าที่ วัสดุ อุปกรณ ยาน
พาหนะ ตลอด 24 ชัว
่ โมง

กร
ุงเ

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

ท

13

พ

ม

ห

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ไตรมาส 3) -ไดดําเนินกิจกรรมการเตรียม
ความพรอมของเจาหน าที่ วัสดุ อุปกรณ
ยานพาหนะ ตลอด 24 ชัว
่ โมง สถานีดับ
เพลิงมีการใหโอวาทตอนเชา ฝึ กแถวตรวจ
ความพรอมของเจาหน าที่ และทดสอบ
ระบบเครื่องยนต ตรวจสอบอุปกรณที่ใชใน
การออกปฏิบัติงานใหอยูในสภาพพรอม
ปฏิบต
ั งิ าน พรอ
 มมค
ี าํ สัง่ เ วรปฏิบต
ั ใิ นสถานี
ทุกสถานีดับเพลิง ผลการดําเนินการตาม
ตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ น 75%

(13.1). กิจกรรมการเตรียมความ
พรอมของเจาหน าที่ วัสดุ อุปกรณ
ยานพาหนะ ตลอด 24 ชัว
่ โมง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
3

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

14.รอยละความสําเร็จของการศึกษา
วิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม เพื่อ
ประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจาก
อัคคีภัย

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห
สาเหตุการเกิดเพลิงไหมเพื่อประกอบ
แนวทางในการลดความเสี่ยง -ไดตรวจ
สอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม พรอมจัด
ทํารายงานการตรวจสอบสถานที่ เพื่อให
กปด. ทราบ และใชเป็ นแนวทางในการ
ศึกษา พฤติกรรมของไฟ การสังเกตจุดตน
เพลิง การเก็บและไมทําลายวัตถุพยานใน
ที่เกิดเหตุ เชน กรณี ศูนยการคาเซ็นทรัล
เวิลด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และมีผู
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย ผลการดําเนิน
การตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ น 70%

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

15.จํานวนสถานีดับเพลิงเพิ่มข้ น
ึ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห สํานักงานยุทธศาสตร
สาเหตุการเกิดเพลิงไหมเพื่อ
การปองกันสาธารณภัย
ประกอบแนวทางในการลดความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

1.00
(สถานีดับ
เพลิง)

100.000
(ไตรมาส 3) - ขณะนี้กําลังประสาน
(15.1). โครงการกอสรางอาคาร
(สถานีดับเพลิง) สํานักงานงบประมาณ กทม. เพื่อขอจัดสรร สถานีด
 ับเพลิงและกูภัยบางบอน
งบประมาณเพิ่มเติมปี 2562 และมีการ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ปรึกษาหารือเพิ่มเติมกับ มหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช เพื่อกอสราง และกําหนดโค
วตาอาคารที่พักอาศัย / 17/5/2562 เสนอ
จัดสรรงบประมาณกับสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร เพื่อกอสรางในงบประมา
ณ ปี  2563 / 21/6/2562 ขอจัดสรรเงินงบ
ประมาณจากสํานักงบประมาณกรุงเทพ
มหานคร ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิด
เป็ น 60%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
6

(16.1). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

(16.2). โครงการวันสถาปนาอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อ
ปพร.)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

(16.3). โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินการวันคลายวันสถาปนา
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

16.รอยละของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ผูสนับสนุนกิจกรรมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกรุงเทพ
มหานคร

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ท

16

พ

ม

ห

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

าน

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ไตรมาส 3) - ขณะนี้กําลังดําเนินการใน
การจัดกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนในการรวบรวมขอมูลรายช่ อ
ื อาสา
สมัครฯ จัดประชุมชี่แจงการทํางานใหตรง
ตามความรับผิดชอบของสวนราชการ
(เนื่องจากสํานักปองกีนและบรรเทา
สาธารณภัยไดรับการปรังปรุงโครงสราง
การแบงสวนราชการภายในใหม) /
4/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...มีการ
ประชุมผูบริหารสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจัดงานวัน อปพร. ใหจัดมอบ
รางวัล อปพร. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2
562 ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ น
75%

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

17.รอยละความสําเร็จของการสรางความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูพัก
อาศัยหรือปฏิบัติหน าที่ในเขตพระราชฐาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) - โครงการฝึกอบรมใหความรู
ดานการปองกันและระงับอัคคีภัยภายใน
พื้นที่เขตพระราชฐาน อยูระหวางการเตรี
ยมจัดทําโครงการฯ การของอนุมัติเงินงวด
ซึ่งกําหนดใหมีการฝึกอบรมในระหวางวัน
ที่ 11 - 26 กรกฏาคม 2562 ผลการ
ดําเนินการคิดเป็ นรอยละ 70%

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

18

18.รอยละความสําเร็จของการประชา
สัมพันธ สรางความตระหนักรูในการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเด็กนัก
เรียน และประชาชน

20.รอยละความสําเร็จของการชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบสาธารณภัย

21

21.จัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครไดภายในกําหนด

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) - อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กําลัง
ไดรับการประสานจากหนวยงานตางๆ ทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขอใหดําเนิน
การในการฝึกซอมอพยพหนีไฟ ใหกับ
หนวยงานตามที่รองขอ และสํานักปอง
กันฯ กําลังรวบรวมขอมูลเพื่อจัด
ทํารายงานตอไป ผลการดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัดคิดเป็ นรอยละ 70%

5/9

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(17.1). โครงการฝึกอบรมใหความรู สํานักงานยุทธศาสตร
ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
การปองกันสาธารณภัย
ภายในพ้ น
ื ที่เขตพระราชฐาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(18.1). กิจกรรมการประชาสัมพันธ กองปฏิบัติการดับเพลิง
สรางความตระหนักรูในการปองกัน 3
และบรรเทาสาธารณภัย แกเด็กนัก
เรียน และประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(19.1). กิจกรรมการฝึกอบรมฝึก
ซอมอพยพหนีไฟใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
1

(ไตรมาส 3) - ไดดําเนินการโครงการสง
เคราะห ผูประสบภัยและปัญหาเฉพาะหน า
ของปีงาบประมาณ 2563 ไปแลว เป็ นเงิน
3,615,445.80.-บาท - ไดดําเนินการจัดซ้ อ
ื
เครื่องอุปโภคบริโภค จํานวน 21 รายการ
เป็ นเงิน 433,823.-บาท - ผลการดําเนิน
การตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ 65%

(20.1). โครงการสงเคราะห ผู
ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพา
ะหน า
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

(ไตรมาส 3) - โครงการเร่งรัดการตรวจ
สอบฎีกาฯ ไดดําเนินการครบแลว สิน
้ สุด
โครงการจางบุคคลภายนอกตรวจสอบฎีกา
ใหงบประมาณไปทงั ้ สน
ิ้  100,480.-บาท
ผลการดําเนินการคิดเป็ นรอยละ 100

(21.1). โครงการเรงรัดการตรวจ
สอบฎีกา และการจัดทํางบการเงิน
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

ม

กร
ุงเ

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

ท

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
20

100.000
(รอยละ)

พ

19.รอยละความสําเร็จของการฝึกอบรม
และฝึกซอมอพยพหนีไฟใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน และ
ประชาชนในชุมชน

ห

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
19

(ไตรมาส 3) - ขณะนี้ไดดําเนินการ
โครงการใหความรใูั ้ นการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แกเด็กนักเรียน และ
ประชาชน ไดดังนี้ กปด.1 ดําเนินการได
16 โรงเรียน, กปด.2 ดําเนินการได 10
โรงเรียน, กปด. 3 ดําเนินการได 14 โรง
เรียน, กปด. 4 ดําเนินการได 8 โรงเรียน,
ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอย
ละ 70%

าน

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(20.2). โครงการจัดหาชวยเหลือ
สํานักงานอํานวยการสา
เครื่องอุปโภคบริโภค แกผูประสบสา ธารณภัย
ธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
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1.จํานวนครัง้ ของการใหความรูเบื้องตนใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แก
ประชาชน/ชุมชน ผูสูงอายุ ผูปวย และคน
พิการ ในพ้ น
ื ที่กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔
(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.รอยละความพึงพอใจของผูประสบภัยที่
ไดรับการชวยเหลือ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

ผลลัพธ
120.00
(Outcome) (ครัง้ /กปด.
)

100.000
(ครัง้ /กปด.)

(ไตรมาส 3) - กิจกรรมการใหความรูเบื้อง
ตนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกประชาชน/ชุมชนฯ ดําเนินการไดตาม
เป าประสงค ขณะนี้กําลังจัดทํารายงานผล
ใหเสร็จสมบูรณ ผลการดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัดคิดเป็ นรอยละ 70%

(22.1). กิจกรรมการใหความรูเบื้อง กองปฏิบัติการดับเพลิง
ตนในการปองกันและบรรเทา
4
สาธารณภัย แกประชาชน /ชุมชน
ในพ้ น
ื ที่กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(23.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง สํานักงานอํานวยการสา
พอใจจากการตอบแบบสอบถามผู
ธารณภัย
ประสบภัยที่ไดรับการชวยเหลือ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - สรุปมีผลคะแนนความพึง
พอใจอยูในระดับดีมาก คิดเป็ น 8015
คะแนนจากคะแนนเต็ม 8500 คะแนน คิด
เป็ นรอยละ 94.29 คาคะแนนเฉลี่ย 4.71
จากคาคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดําเนิน
การตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ 75%

4.รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนจากเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ผานศูนยรองทุกข ๑๕๕๕
ที่ไดรับการแกไข ภายใน ๓ วันทําการ

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ห
100.000
(รอยละ)

26

กร
ุงเ

ท

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.รอยละความสําเร็จของกาารปรับปรุง
พื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน สํานักปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการกิจกรรม/โครง
การฯ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.
ศ.2562 ไดตามเป าหมายที่กําหนดไว ผล
การดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ
80%

ม

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

25

3.รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สปภ.
และนําไปสูการปฏิบัติ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6.6.6

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
24

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี
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(ไตรมาส 3) - กิจกรรมระดับความสําเร็จ
ในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน
/ผูรับบริการ ระหวางวันที่ 1 - 20
มิถุนายน 2662 ขณะนี้อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน 1 เรื่อง คือ
เรื่องรองเรียนใหชวยจับสุนัขออกจาก
สถานีดับเพลิงบางซอน และดําเนินการ
เรียบรอยแลว 1 เรื่อง คือตรวจสอบประปา
หัวแดงที่วางเกะกะกีดขวางการจราจร ผล
การดําเนินงานตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ
75%

(ไตรมาส 3) - ขณะนี้สํานักการโยธากําลัง
ตรวจแบบและประมาณราคาคากอสราง
เพื่อของบประมาณ / 15/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนขอจัดสรรงบประมาณ /
14/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอจัดสรร
งบประมาณปี 2563 ผลการดําเนินการตาม
ตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ 40%

(24.1). กิจกรรมการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ. 2562
ของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและนําไปสูการปฏิบัติ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(25.1). กิจกรรมการตรวจสอบและ
แกไขเรื่องรองเรียนเหตุเดือดรอน
รําคาญที่ผานศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข 1555
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(26.1). โครงการปรับปรุงพ
 ้น
ื ทีส
่ ถานี
ดับเพลิงสามเสน สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
3

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

มิติท่ี
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

2.2 ความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
(รอยละ 6)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(คะแนน)

100.000
(คะแนน)

(ไตรมาส 3) - กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงินทันเวลาและถูกตอง ไดดําเนินการสง
เงินการเงินใหกองบัญชี สํานักการคลัง ได
ทันและถูกตอง ครบแลวภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 - กิจกรรมการจัด
ทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ประจําปี  2
561 ทันเวลาและถูกตอง ไดดําเนินการจัด
สงครบทันเวลาภายในกําหนดแลว - ผล
การดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ
100

2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบ
ประมาณ (รอยละ 14)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (ร้อยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
14.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ท

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

3.1 1 รอยละความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(7 คะแนน)

100.000
(ร้อยละ)

พ

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

30

าน

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) - ไดจัดสงเอกสารผลการ
ดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดให สํานักงานตรวจ
สอบภายในครบแล้ว ขณะนี้กําลังใหเจา
หน าที่ สตน. ดูความเรียบรอยของเอกสาร
ตางๆ ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ น
รอยละ 70%

ห

29

2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (5
คะแนน)

(ไตรมาส 3) - รอยละความสําเร็จในการใช
จายงบประมาณในภาพรวม กิจกรรมรอย
ละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
กิจกรรมรอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมปี
ดําเนินการไดครบทันภายในกําหนดเวลา
ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอย
ละ 75%

ม

28

(27.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงินทันเวลาและถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการ

คร

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

7/9

(ไตรมาส 3) - กิจกรรมระดับความสําเร็จ
ในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน
/ผูรับบริการ ระหวางวันที่ 1 - 20
มิถุนายน 2662 ขณะนี้อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน 1 เรื่อง คือ
เรื่องรองเรียนใหชวยจับสุนัขออกจาก
สถานีดับเพลิงบางซอน และดําเนินการ
เรียบรอยแลว 1 เรื่อง คือตรวจสอบประปา
หัวแดงที่วางเกะกะกีดขวางการจราจร ผล
การดําเนินงานตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอยละ
75%

(27.2). กิจกรรมการจัดทํารายงาน สํานักงานเลขานุการ
บัญชีมูลคาทรัพยสิน ประจําปี  2561
ทันเวลาและถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(28.1). กิจกรรมดําเนินการจัด
ทําระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(29.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ สํานักงานเลขานุการ
ของการกอหนี้ผูกพัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(29.2). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ สํานักงานเลขานุการ
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(29.3). กิจกรรมรอยละของเงินกัน
ไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(30.1). กิจกรรมระดับความสําเร็จ
ในการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

3.2 . รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (BEST
SERVICE) เป าหมาย 7 คะแนน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (ร้อยละ)

100.000
(ร้อยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล เพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

34

4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of
Work Life)

กร
ุงเ

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

ท

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) - อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การ
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ
ครัง้ ที่ 2 จากคณะผูตรวจราชการ และรอ
ผลคะแนน ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัด
คิเป็ นรอยละ 70%

(32.1). กิจกรรมการสํารวจความ
สํานักงานเลขานุการ
พึงพอใจจากการตอบแบบ สอบถาม
โดยคณะผูตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาความ
เสี่ยงฯตามโครงการฯ / 24/6/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาความ
เสี่ยงฯตามโครงการฯ ๆไดทุกสวนราชการ
ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอย
ละ 70%

(33.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ สํานักงานเลขานุการ
ของการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 34 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) - โครงการใหบริการที่ดีที่สุดปี (31.1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุดปี สํานักงานยุทธศาสตร
2562 (BEST SERVICE) จัดกิจกรรม 2 2562 (BEST SERVICE)
การปองกันสาธารณภัย
โครงการดําเนินการโครงการเยาวชนรุน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ใหมรูทันอัคคีภัยใหแกเด็กนักเรียนในโรง
เรียนฯ และ กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึก
อบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยใหแก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 68 ศูนย
ผลการดําเนินการคิดเป็ นรอยละ 70%

ม
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3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เป าหมาย 6 คะแนน

พ

32

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

(สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) - สวนราชการดําเนินการตาม
โครงการ สปภ. รวมใจ สรางสุขภาพ
ประจําปี งบประมาณ 2562 ไดจัดกิจกรรม
ทุกสัปดาห โดยรายงานผลการการออก
กําลังกายเป็ นประจําทุกสัปดาห และ
ประชาสัมพันธการสงเสริมกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
(ผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดคิดเป็ นรอย
ละ 70%)

(34.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ สํานักงานเลขานุการ
ของการดําเนินการดานความปลอด
ภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

-

(34.2). กิจกรรม/โครงการสราง
สํานักงานเลขานุการ
เสริมสุขภาพแกบุคลากร “กิจกรรม
สงเสริมการออกกําลังกายทุกวันพุธ
และการใหความรูดานโภชนาการกับ
บุคลากร”
ความกาวหน าของงาน :100.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

าน

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

ม

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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