แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอยละ 70)

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

..

ผลผลิต
(Output)

2.00
(สถานีดับ
เพลิงและกู
ภัย)

(สถานีดับเพลิง
และกูภัย)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน(งบทรัพยสิน
)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562(แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
(รอยละ 1.5)
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึกซอม
ตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

..

ผลลัพธ
1.50
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

4.รอยละความสําเร็จของการประเมินและ
จัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพ้ น
ื ที่รับ
ผิดชอบของสถานีดับเพลิง

(รอยละ)

50.00
(ครัง้ )

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(ครัง้ )

(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3)

(1.1). โครงการกอ
 สรางอาคารสถานี
ดับเพลิงและกูภัยบางบอน
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(ไตรมาส 3)

(2.1). กิจกรรมการประชาสัมพันธ กองปฏิบัติการดับเพลิง
สรางความตระหนักรูในการปองกัน 3
และบรรเทาสาธารณภัย แกเด็กนัก
เรียน และประชาชน
ความกาวหน าของงาน :15.00%

าน

..

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ผลงานลาสุด

ห

3

18.รอยละความสําเร็จของการประชา
สัมพันธ สรางความตระหนักรูในการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเด็กนัก
เรียน และประชาชน

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

(2.2). โครงการประชาสัมพันธให
ความรูดานการปองกันสาธารณภัย
ในสถานศึกษา
ความกาวหน าของงาน :30.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
6

สํานักงานเลขานุการ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

2

15.จํานวนสถานีดับเพลิงและกูภัยเพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี
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(ไตรมาส 3)

(4.1). กิจกรรมฝึกซอมตามแผน
สํานักงานยุทธศาสตร
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวม การปองกันสาธารณภัย
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(5.1). กิจกรรมการประเมินและจัด
ระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชน
แออัดเป าหมายในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ
ของสถานีดับเพลิง
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
1

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

9

10

14.รอยละความสําเร็จของการศึกษา
วิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม เพื่อ
ประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจาก
อัคคีภัย

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
17.รอยละความสําเร็จของการสรางความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูพัก
อาศัยหรือปฏิบัติหน าที่ในเขตพระราชฐาน

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

2.รอยละของเจาหน าที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มข้ น
ึ

(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). กิจกรรมการใหความรูดาน
สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันและการเตรียมความ
การปองกันสาธารณภัย
พรอมรับมืออัคคีภัยใหกับชุมชนที่ได
รับการประเมินวามีความเสี่ยงสูง
พรอมกับแนวทางการจัดทําแผน
เตรียมความพรอมรับมืออัคคีภัย
ของชุมชน (กปด.1 - 6)
ความกาวหน าของงาน :20.00%

คร

..

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

าน

8

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

(7.1). กิจกรรมการรวมตรวจสอบ
สํานักงานยุทธศาสตร
ดานมาตรการปองกันและระงับอัคคี การปองกันสาธารณภัย
ภัยสําหรับอาคารของหนวยงานภาค
รัฐ หรือเอกชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(8.1). กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห
สาเหตุการเกิดเพลิงไหมเพื่อ
ประกอบแนวทางในการลดความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(ไตรมาส 3)

(9.1). โครงการฝึกอบรมใหความรู
ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
ภายในพ้ น
ื ที่เขตพระราชฐาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(ไตรมาส 3)

(10.1). โครงการอบรมหลักสูตรการ สํานักงานยุทธศาสตร
ดับเพลิงขน
ั ้ กาวหน า
การปองกันสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7.จํานวนครัง้ ของการรวมตรวจสอบอาคาร
สถานประกอบการตางๆ เพื่อสรางความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย

เป าหมาย

ม

7

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5.รอยละความสําเร็จของชุมชนเป าหมายที่
ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงสูงจาก
อัคคีภัยมีแผนเตรียมความพรอมรับมือ
อัคคีภัย

กลยุทธ

ท

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(10.2). โครงการหลักสูตรการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยขน
ั้
พื้นฐาน
ความกาวหน าของงาน :15.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(10.3). โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สํานักงานยุทธศาสตร
เทคนิคการกูภัยในอาคาร
การปองกันสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :10.00%

2/8
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10.รอยละของผูปฏิบัติหน าที่ดานการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยผานเกณฑ
การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ
(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16.รอยละของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ผูสนับสนุนกิจกรรมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกรุงเทพ
มหานคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

20.รอยละความสําเร็จของการชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบสาธารณภัย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

พ

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

..

..

ท

14

11.รอยละ 80 ของผูเขารวมการฝึกซอมมี
ความรู ความเขาใจในการฝึกซอมแผน
ป องกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวและ
อาคารถลมเพิ่มข้ น
ึ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

13

ม

ห

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

12.เวลาเฉลี่ยในการเขาถึงจุดเกิดเหตุอัคคี
ภัย (นาที)

..

ผลลัพธ
(Outcome)

10.00
(นาที)

(ไตรมาส 3)

(นาที)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/8

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). โครงการพัฒนาศักยภาพเจา สํานักงานยุทธศาสตร
หน าที่ดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหา การปองกันสาธารณภัย
นคร
ความกาวหน าของงาน :45.00%

คร

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(12.1). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

(12.3). โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินการวันคลายวันสถาปนา
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :80.00%

สํานักงานเลขานุการ

(14.1). โครงการสงเคราะห ผู
ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพา
ะหน า
ความกาวหน าของงาน :15.00%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

(15.1). กิจกรรมการจัดเก็บสถิติ
เวลาเฉลี่ยการเขาระงับเหตุอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :15.00%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

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

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

(13.1). โครงการฝึกซอมการปองกัน สํานักงานอํานวยการสา
และบรรเทาสาธารณภัย
ธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(14.2). โครงการจัดหาชวยเหลือ
สํานักงานอํานวยการสา
เครื่องอุปโภคบริโภค แกผูประสบสา ธารณภัย
ธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
19

20

21

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
(Outcome)

140.00
(ชุมชน)

(ชุมชน)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 2)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 3)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8.รอยละความสําเร็จของการสรางพลัง
เครือขายดวยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน
เพื่อรวมกันปองกันและระงับอัคคีภัยใน
เบื้องตน
(กองปฏิบัติการดับเพลิง 5)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.รอยละของความสําเร็จในการสรางเสริม
ใหขาราชการและลูกจางสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดรับการฝึกทักษะการ
ดับเพลิงและกูภัยในเชิงกีฬา
(กองปฏิบัติการดับเพลิง 6)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนจากเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ผานศูนยรองทุกข ๑๕๕๕
ที่ไดรับการแกไข ภายใน ๓ วันทําการ
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สปภ.
และนําไปสูการปฏิบัติ

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

าน

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

4/8

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(16.1). กิจกรรมการฝึกอบรมให
ความรูดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหกับชุมชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
2

(17.1). กิจกรรมการเตรียมความ
พรอมของเจาหน าที่ วัสดุ อุปกรณ
ยานพาหนะ ตลอด 24 ชัว
่ โมง
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
3

(18.1). กิจกรรมจัดหาอาสาสมัคร
เฝ าระวังภัยในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
4

คร

(ไตรมาส 3)

ห

18

เป าหมาย

ม

17

ระดับ

(ไตรมาส 3)

(19.1). โครงการสงเสริมการแขงขัน กองปฏิบัติการดับเพลิง
ทักษะการดับเพลิงและกูภัย
6
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(ไตรมาส 3)

(20.1). กิจกรรมการตรวจสอบและ
แกไขเรื่องรองเรียนเหตุเดือดรอน
รําคาญที่ผานศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข 1555
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3)

(21.1). กิจกรรมการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ. 2563
ของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและนําไปสูการปฏิบัติ
ความกาวหน าของงาน :80.00%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.จํานวนชุมชนที่ไดรับการฝึกอบรมความรู
ดานสาธารณภัยในพ้ น
ื ที่ความรับผิดชอบ
ของสถานีดับเพลิง

กลยุทธ

ท

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี
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6.รอยละความสําเร็จของการฝึกอบรมและ
ฝึ กซอมอพยพหนีไฟใหแกหนวยงานตาง ๆ
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชน
ในชุมชน
(กองปฏิบัติการดับเพลิง 5)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1.จํานวนครัง้ ของการใหความรูเบื้องตนใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แก
ประชาชน/ชุมชน ผูสูงอายุ ผูปวย และคน
พิการ ในพ้ น
ื ที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและ
กูภัย 1-6
(กองปฏิบัติการดับเพลิง 5)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (รอยละ 7)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
120.00
(Outcome) (ครัง้ /กปก.
)

(ครัง้ /กปก.)

..

ผลลัพธ
14.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(22.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง สํานักงานอํานวยการสา
พอใจจากการตอบแบบสอบถามผู
ธารณภัย
ประสบภัยที่ไดรับการชวยเหลือ
ความกาวหน าของงาน :22.00%

คร

..

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 1)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

กร
ุงเ

26

5.รอยละความสําเร็จของกาารปรับปรุง
พื้นที่สถานีดับเพลิงและกูภัยสามเสน
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป าหมาย

ห

24

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

(23.1). โครงการปรับปรุงพ
 ้น
ื ทีส
่ ถานี
ดับเพลิงสามเสน สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :35.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
1

(24.1). กิจกรรมการฝึกอบรมฝึก
ซอมอพยพหนีไฟใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
1

(ไตรมาส 3)

(25.1). กิจกรรมการใหความรูเบื้อง กองปฏิบัติการดับเพลิง
ตนในการปองกันและบรรเทา
5
สาธารณภัย แกประชาชน /ชุมชน
ในพ้ น
ื ที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและ
กูภัย 1-6
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(26.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ สํานักงานเลขานุการ
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม
ความกาวหน าของงาน :40.00%

ม

23

2.รอยละความพึงพอใจของผูประสบภัยที่
ไดรับการชวยเหลือ

กลยุทธ

พ

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(26.2). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ สํานักงานเลขานุการ
ของการกอหนี้ผูกพัน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(26.3). กิจกรรมรอยละของเงินกัน
ไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
ความกาวหน าของงาน :10.00%
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอยละ 1.
5)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

1.50
(คะแนน)

(คะแนน)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

31

3.2 . รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (BEST
SERVICE) เป าหมาย 7 คะแนน
(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

..

ห

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (ร้อยละ)

4.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of
Work Life) (รอยละ 4)

(ร้อยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(27.1). โครงการเรงรัดการตรวจ
สอบฎีกา และการจัดทํางบการเงิน
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :5.00%

สํานักงานเลขานุการ

(27.3). กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงินทันเวลาและถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(27.2). กิจกรรมการจัดทํารายงาน สํานักงานเลขานุการ
บัญชีมูลคาทรัพยสิน ประจําปี  2562
ทันเวลาและถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :5.00%

(28.1). กิจกรรมระดับความสําเร็จ
ในการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3)

(29.1). กิจกรรมการสํารวจความ
สํานักงานเลขานุการ
พึงพอใจจากการตอบแบบ สอบถาม
โดยคณะผูตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(30.1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุดปี สํานักงานยุทธศาสตร
2563 (BEST SERVICE)
การปองกันสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(ไตรมาส 3)

(31.1). กิจกรรม/โครงการสราง
สํานักงานเลขานุการ
เสริมสุขภาพแกบุคลากร “กิจกรรม
สงเสริมการออกกําลังกายทุกวันพุธ
และการใหความรูดานโภชนาการกับ
บุคลากร”
ความกาวหน าของงาน :5.00%

ม

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

..

(รอยละ)

พ

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(รอยละ 6)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ท

30

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

..

กร
ุงเ

29

3.1 (ก) รอยละความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(7 คะแนน)

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

28

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(31.2). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ สํานักงานเลขานุการ
ของการดําเนินการดานความปลอด
ภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

6/8

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

มิติท่ี
32

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล (รอยละ 6)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(คะแนน)

(คะแนน)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

คร

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(32.1). กิจกรรมการดําเนินการจัด
ทําฐานขอมูลดานสาธารณภัยของ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :10.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 32 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

ห

าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ท

พ

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

ม

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

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

กร
ุงเ

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

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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