แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)
0.0.

0.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (สถานีดับ
เพลิงและกู
ภัย)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ )

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) สํานักการโยธาจัดทํา TOR
(สถานีดับเพลิง แบบรูปรายการ และประมาณราคา
และกูภัย)
(รอยละ )

รอยละความสําเร็จของการประเมินและจัด
ระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
แออัดในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ระดับความสําเร็จในการจัด ทําแผนดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan – BCP)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของชุมชนเป าหมายที่
ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงสูงจาก
อัคคีภัยมีแผนเตรียมความพรอมรับมือ
อัคคีภัย

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ )

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00
(ครัง้
/สํานักงาน
เขต)

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(นาที)

(รอยละ )

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

7

8

(ไตรมาส 3) เนื่องจากมีการแพรระบาด
ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
ตองชลอการออกไปใหความรูกับทาง
โรงเรียนในสังกัด

(2.1). โครงการประชาสัมพันธให
ความรูดานการปองกันสาธารณภัย
ในสถานศึกษา
ความกาวหน าของงาน :60%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) สํานักงานยุทธศาสตรการ
ป องกันสาธารณภัย กลุมงานนโยบายและ
แผน นํ าแผนที่จะสงมาวิเคราะหและจัด
ลําดับความเสยง และไดรับการประสาน
จากสํานักงานเขตคลองสานวามีการยกเลิก
ประกาศกรุงเทพมหานครชุมชนแออัดใน
กลุมเป าหมายดังกลาว จํานวน 2 ชุมชน
คือ ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 แขวง
บางลําภูลาง และชุมชนปากคลองตนไทร
แขวงคลองตนไทร

(3.1). กิจกรรมประเมินและจัดระดับ สํานักงานยุทธศาสตร
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
การปองกันสาธารณภัย
ชุมชนแออัดในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :90%

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนครัง้ ของการรวมตรวจสอบอาคาร
สถานประกอบการตางๆ เพื่อสรางความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระยะเวลาเฉลี่ยของการเขาถึงพ้ น
ื ที่เกิด
เหตุเพื่อชวยเหลือประชาชนตามแผน
ป องกันอุบัติภัยทางน้ํ าตามเกณฑที่
กรุงเทพมหานครกําหนด
(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) หนวยงานในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร จัดสงแผนบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan
- BCP) ของหนวยงานใหสํานักปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหนวยงาน
เรียบรอยแลว

(4.1). กิจกรรมจัดทําแผนดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการ
บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan –
BCP)
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจงใหกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 1-6 ตรวจสอบชุมชนที่
มีความเสี่ยงสูง 10 อันดับแรก จากการ
ประเมินความเสี่ยงที่อยูในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ
จัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมืออัคคี
ภัยชุมชน สงใหสํานักงานยุทธศาสตรการ
ป องกันสาธารณภัย ภายในวันที่ 14
พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.
กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สงแผนเตรียม
ความพรอมรับอัคคีภัยของชุมชน ตามเอก
สาร ข และ 8 เรียบรอยแลว จํานวน 5 ชุม
ชน คงเหลือ 1 ชุมชนคือ ชุมชนสันประเสริ
ฐ อยูในพ้ น
ื ที่ความรับผิดชอบของสถานีดับ
เพลิงหัวหมาก ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดไวรัส
โคโรนา 2019 2. กองปฏิบัติการดับเพลิง
6 จํานวน 4 ชุมชน ไมสามารถดําเนินการ
ได

(5.1). กิจกรรมการใหความรูดาน
สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันและการเตรียมความ
การปองกันสาธารณภัย
พรอมรับมืออัคคีภัยใหกับชุมชนที่ได
รับการประเมินวามีความเสี่ยงสูง
พรอมกับแนวทางการจัดทําแผน
เตรียมความพรอมรับมืออัคคีภัย
ของชุมชน(กปก.1 - 6)
ความกาวหน าของงาน :40%

(ไตรมาส 3) สํานักการโยธาอยูระหวางการ
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแบบรูป
รายการและราคากลาง สําหรับจัดซ้ อ
ื จัดจาง
และดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัดซ้ อ
ื
จัดจาง และทบทวนเอกสารประกอบการ
จัดซ้ อ
ื จัดจางโครงการฯ

(ไตรมาส 3) ไมสามารถตรวจสอบอาคาร
(ครัง้ /สํานักงาน ดานมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย
เขต)
สําหรับอ
 าคารได เนื่องจากการสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

(นาที)

(2.2). กิจกรรมการประชาสัมพันธ กองปฏิบัติการดับเพลิง
สรางความตระหนักรูในการปองกัน 5
และบรรเทาสาธารณภัย แกเด็กนัก
เรียน และประชาชน
ความกาวหน าของงาน :25%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(6.1). กิจกกรรมติดตามการกอสราง สํานักงานยุทธศาสตร
ศูนยฝึกอบรมดับเพลิงและกูภัย
การปองกันสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
ความกาวหน าของงาน :100%

(7.1). กิจกรรมการรวมตรวจสอบ
สํานักงานยุทธศาสตร
ดานมาตรการปองกันและระงับอัคคี การปองกันสาธารณภัย
ภัยสําหรับอาคารของหนวยงาน ภาค
รัฐหรือเอกชน
ความกาวหน าของงาน :20%

(ไตรมาส 3) สรุปเหตุการออกปฏิบัติหน าที่ (8.1). กิจกรรมชวยเหลือประชาชน สํานักงานอํานวยการสา
ชวยเหลือประชาชนประจําเดือนเมษายน 2 ตามแผนปองกันอุบัติภัยทางน้ํ าตาม ธารณภัย
564 จํานวน 2 เหตุ 1.เมื่อวันที่ 29
เกณฑที่กรุงเทพมหานครกําหนด
มีนาคม 2654 เวลา 19.53 น. รับแจงเหตุ ความกา วหน าของงาน :90%
ชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจา
หน าที่พรอมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน าที่
เวลา 19.55 น ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.58
น. กลุมเจาหน าที่นักเรียนพยาบาลได
ทําการเกลี่ยกลอม ปลอดภัย และเจา
หน าที่ตํารวจ สน.บวรมงคลนําตัวกลับไปที่
สน.บวรมงคล รอใหญาติมารับตัว 2.เมื่อ
วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 23.05 น.
รับแจง ญ กระโดดสะพานพระปิ่ นเกลาฯ
(กระโดดลงไปแลว) เจาหน าที่พรอมเรือดับ
เพลิงออกปฏิบัติหน าที่เวลา 23.07 น. ถึงที่
เกิดเหตุเวลา 23.11 น. เรือดับเพลิง เรือกู
ชีพ รพ.วชิระ รวมทําการคนหาประมาณ
30 นาที ไมพบ 25/05/2564 : รายางยก
ารออกปฏิบัติหน าที่ จํานวน 2 เหตุ 1. เมื่อ
เวันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 21.41 น. ไดรับแจง
วามีหญิงขูทํารายตัวเองจะกระโดดสะพาน
พระปกเกลา เจาหน าที่ไดนําเรือดับเพลิง
ออกปฏิบัติหน าที่ เวลา 21.45 น. ขณะ
นํ าเรือดับเพลิงถึงสะพานพระราม 8 (เวลา
21.49) ไดรับแจงจากอาสาสมัครที่รวม
ตรวจสอบบนสะพาน ยืนยันไมพบ จึง
ยกเลิกภาระกิจ 2. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64
เวลา 21.16 น. ไดรับแจงวามีคนกระโดด
สะพานพระราม 8 (กระโดดลงไปแลว)
ลอยคอมุงหน ามาทางทาเทเวศน เจาหน าที่
ไดนําเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน าที่ เวลา 2
1.17 น. ถึงบริเวณทาเทียบเรือเทเวศ
นเวลา 21.21 น. ทําการคนหารวมกับเรือกู
ชีพวชิระพยาบาล ใชเวลาคนหาประมาณ
30 นาที ไมพบ จึงยกเลิกภาระกิจ 2
5/06/2564 : สรุปเหตุการออกปฏิบัติหน าที่
ชวยเหลือประชาชน จํานวน 4 เหตุ 1. เมื่อ
วันที่ 7 มิ.ย.64 เหตุคนผลัดตกริม
แมน้ํ าเจาพระยาแลวสูญหายบริเวณเอเชีย
ทีค ฝั ่ งพระนคร เจาหน านําเรือดับเพลิง
พระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.30 น.
ถึงเวลา 17.49 น. ใชเวลาถึงที่เกิดเหตุ 19
นาที ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เจา
หน าที่อาสาไดดําเนินการคนหาใชเวลาประ
มาณ 1 ชัว
่ โมง ไมพบ จึงยกเลิกการคนหา
2. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 09.56 น.
รับแจงมีหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ เจา
หน านําเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิด
เหตุเวลา 09.58 น. ขณะเดินทางไปที่เกิด
เหตุรับแจงจากเจาหน าที่อาสา วามี
พลเมืองดีเขาทําการชวยเหลือปลอดภัย
และเจาหน าที่ตํารวจ สน.ปากคลองสานรับ
ดําเนินการตอ นํ าตัวหญิงดังกลาว กลับ
สน. จึงยกเลิกภาระกิจ 3. เมื่อวันที่ 21 มิ.
ย.64 เวลา 23.18 น. รับแจงมีชายกระโดด
สะพานพระปิ่ นเกลา ลอยคออยูกลาง
แมน้ํ าเจาพระยา เจาหน านําเรือดับเพลิง
พระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 23.20 น.
ถึงเวลา 23.26 น. ใชเวลาถึงที่เกิดเหตุ 6
นาที ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร
ชายดังกลาวไดกระโดดลงไปใน
แมน้ํ าเจาพระยาและไดวายน้ํ าเขาฝั่งเอง
เจาหน าอาสาพยาบาลเขาชวยปฐมพยาบาล
และนําสง รพ.ศิริราช 4. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.
64 เวลา 14.32 น. รับแจงหญิงจะกระโดด
สะพานพุทธ ขณะเจาหน านําเรือดับเพลิง
พระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 14.33 น
ไดรับแจงจากอาสาวามีพลเมืองดีชวยเหลือ
ไวทัน เจาหน าที่ตํารวจ สน.ปากคลองสาน
รับตัวหญิงดังกลาวไปที่ สน. จึงยกเลิก
ภาระกิจ และเมื่อเวลา 15.40 น.ของวัน
เดียวกัน หญิงคนเดิมไดกลับมาจะกระโดด
สะพานพุทธ อีกครัง้  แตมีพลเมืองดีชวยไว
ทัน ญาติ และเจาหน าที่ สน.ปากคลองสาน
ทําการเกลี่ยกลอม และนําตัวไป สน.

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการติดตามผลการ
ดําเนินงานกอสรางศูนยฝึกอบรมดับเพลิง
และกูภัยกรุงเทพมหานคร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(1.1). โครงการกอ
 สรางอาคารสถานี
ดับเพลิงและกูภัยหนองจอก
ความกาวหน าของงาน :35%

คร

รอยละความสําเร็จของการประชาสัมพันธ
สรางความตระหนักรูในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกเด็ก นักเรียน และ
ประชาชน

กลยุทธ

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ห

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนสถานีดับเพลิงและกูภัยเพิ่มข้ น
ึ

ม

1

พ
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9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จของการจัดหาพ้ น
ื ที่
กอสรางสถานีดับเพลิงและกูภัยทางน้ํ า
จํานวน 2 แหง

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของหนวยงานทงั ้ ภาครัฐ ภาคเอก
ชน และชุมชนที่ไดรับการฝึกอบรมและฝึก
ซอมอพยพหนีไฟ

0.0.

(ไตรมาส 3) ในระหวางเดือนเมษา ยน มิถุนายน 2564 สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดรับหนังสือจากหนวยงาน
ตางๆ มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรจาก
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แต
ไมดําเนินการได เนื่องจากสถานการณโรค
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19)
ทําใหไมสามารถดําเนินการใหการ
สนับสนุนวิทยากรแกหนวยงานตางๆได

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). กิจกรรมจัดหาพ้ น
ื ที่กอสราง
สถานีดับเพลิงและกูภัยทางน้ํ า
จํานวน 2 แหง
ความกาวหน าของงาน :55%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

(10.1). กิจกรรมการฝึกอบรมฝึก
ซอมอพยพหนีไฟใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :25%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
1

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 1)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท
1803/345 ลว.15 มี.ค.64 ขอความ
อนุเคราะหสํานักการโยธาดําเนินการออก
แบบ และประมาณราคางานกอ
 สรางสถานี
ดับเพลิงและกูภัยทางน้ํ า นัน
้  สํานักการ
โยธา ไดมีหนังสือ ที่ กท.0905/อ.788 ลว.
9 มิ.ย. 64 ถึงสํานักปองกันฯ ขอใหดําเนิน
การสงเอกสารเพิ่มเติมประกอบการออก
แบบ รายการ และประมาณราคางานกอ
สรา้งสถานีดับเพลิงและกูภัยทางน้ํ า ใน
สวนของพ้ น
ื ที่บริเวณทางเขาตลาดยอด
พิมาน เชิงสะพานพุทธฝั่งพระนคร แขวง
วังบูรพาภิรมย เขตพระนคร ดังนี้ 1.
ประสานสํานักงานเขตพระนครออกหนังสือ
แจงไมขัดของในการใชพ้ น
ื ที่ดังกลาว 2.
ประสานกรมเจาทาออกเอกสารเพื่อยืนยัน
ตําแหนงที่ใชสําหรับกอสรางอาคาร ขนาด
พื้นที่ พรอมรูปแบบจํานวนชน
ั ้ ที่สามารถ
กอสรางได 3. หากดําเนินการแลว ขอให
สงเอกสารรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63
(พ.ศ.. 2537) ขอ 2 (2) วาดวยการสง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชา
ติ

คร
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ผลงานลาสุด
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู (11.1). กิจกรรมจัดหาอาสาสมัคร
ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกูภัยภูเขาทอง เฝ าระวังสาธารณภัยในชุมชุน
จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน 2. ความกาวหน าของงาน :46%
สถานีดับเพลิงและกูภัยพญาไท จํานวน 0
ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน 3. สถานีดับ
เพลิงและกูภัยสามเสน จํานวน 3 ชุมชน
3.1 ชุมชนซอยสีคาม จํานวนอาสาสมัคร
52 คน 3.2 ชุมชนทานํ้ าสามเสน จํานวน
์ ารี
อาสาสมัคร 15 คน 3.3 ชุมชนวัดสวัสดิว
สีมาราม จํานวนอาสาสมัคร 11 คน 4.
สถานีดับเพลิงและกูภัยดุสิต จํานวน 0 ชุม
ชน -ยังไมมีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิง
และกูภัยสวนมะลิ จํานวน 2 ชุมชน 5.1
ชุมชนตลาดนอย จํานวนอาสาสมัคร 20
คน 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จํานวนอาสา
สมัคร 10 คน 6. สถานีดับเพลิงและกูภัย
หวยขวาง จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการ
รายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกูภัยสุทธิ
สาร จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน
8. สถานีดับเพลิงและกูภัยบางกะปิ  จํานวน
0 ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน สรุป คาเป า
หมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน)
ดําเนินการแลว 5 ชุมชน เทากับ 25%
จํานวนอาสาสมัคร 108 คน กองปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกูภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและ
กูภัยถนนจันทร จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมี
การรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกูภัย
พระโขนง จํานวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชน
รวมพัฒนาบานปา จํานวนอาสาสมัคร 30
คน 3. สถานีดับเพลิงและกูภัยคลองเตย
จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน 4.
สถานีดับเพลิงและกูภัยทุงมหาเมฆ จํานว
น 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2
จํานวนอาสาสมัคร 15 คน 5. สถานีดับ
เพลิงและกูภัยบรรทัดทอง จํานวน 3 ชุม
ชน 5.1 ชุมชนจรัสเมือง จํานวนอาสา
สมัคร 4 คน 5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จํานวน
อาสาสมัคร ไมระบุจํานวน 5.3 ชุมชนชัย
มงคล จํานวนอาสาสมัคร ไมระบุจํานวน 6.
สถานีดับเพลิงและกูภัยบอนไก จํานวน 0
ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน 7. สถานีดับ
เพลิงและกูภัยยานนาวา จํานวน 1 ชุมชน
7.1 ชุมชนบางคอแหลม จํานวนอาสาสมัคร
28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกูภัยบางรัก
จํานวน 2 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดมวงแคและ
มัสยิดฮารูญ จํานวนอาสาสมัคร 13 คน 8.
2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จํานวนอาสา
สมัคร 26 คน สรุป คาเป าหมาย 120 ชุม
ชน (กองละ 20 ชุมชน) ดําเนินการแลว 8
ชุมชน เทากับ 40% จํานวนอาสาสมัคร
116 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย
3 1. สถานีดับเพลิงและกูภัยบางซอน
จํานวน 5 ชุมชน (90 คน) 1.1 ชุมชนวัด
เสาหิน จํานวนอาสาสมัคร 20 คน 1.2
ชุมชนวัดหลวง จํานวนอาสาสมัคร 25 คน
1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จํานวน
อาสาสมัคร 8 คน 1.4 ชุมชนหนองจุฬา
จํานวนอาสาสมัคร 26 คน 1.5 ชุมชน
หมูบานไพฑูรยนิเวศ จํานวนอาสาสมัคร
11 คน 2. สถานีดับเพลิงและกูภัยลาดยาว
จํานวน 8 ชุมชน (9 คน) 2.1 ชุมชน
สะพานปูน จํานวนอาสาสมัคร 9 คน 2.2
ชุมชนคลองเปรมประชา จํานวนอาสา
สมัคร คน 2.3 ชุมชนศิษยหลวงปูขาว
จํานวนอาสาสมัคร คน 2.4 ชุมชนรวมใจ
รักคลองเปรมประชา จํานวนอาสาสมัคร
คน 2.5 ชุมชนอยูดีมีสุข จํานวนอาสา
สมัคร คน 2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99
จํานวนอาสาสมัคร คน 2.7 ชุมชน
มิตรประชาพัฒนา จํานวนอาสาสมัคร คน
2.8 ชุมชนไทรงาม จํานวนอาสาสมัคร คน
3. สถานีดับเพลิงและกูภัยบางเขน จํานวน
5 ชุมชน (92 คน) 3.1 ชุมชนพหลโยธิน
46 จํานวนอาสาสมัคร ไมระบุ 3.2 ชุมชน
รามอินทรา 83, 85 จํานวนอาสาสมัคร 34
คน 3.3 ชุมชนรวมมิตรแรงศรัทธา จํานวน
อาสาสมัคร ไมระบุ 3.4 ชุมชนซอยผูใหญ
ชม (คูบอน 19) จํานวนอาสาสมัคร 26 คน
3.5 ชุมชนจินดาบํารุงพัฒนา (คูบอน 13)
จํานวนอาสาสมัคร 32 คน 4. สถานีดับ
เพลิงและกูภัยบางโพ จํานวน 4 ชุมชน
(57 คน) 4.1 ชุมชนซอยโจก จํานวนอาสา
สมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต
จํานวนอาสาสมัคร 8 คน 4.3 ชุมชนวัดเชิง
หวาย จํานวนอาสาสมัคร 25 คน 4.4
ชุมชนสีน้ํ าเงิน 1 จํานวนอาสาสมัคร 12
คน 5. สถานีดับเพลิงและกูภัยลาดพราว
จํานวน 5 ชุมชน (36 คน) 5.1 ชุมชนวัง
หิน จํานวนอาสาสมัคร 10 คน 5.2 ชุมชน
อาคารสงเคราะหลาดพราว 71 จํานวน
อาสาสมัคร 7 คน 5.3 ชุมชนหมูบานมหา
ลาภ จํานวนอาสาสมัคร 8 คน 5.4 ชุมชน
หมูบานเอื้อประชา 2 จํานวนอาสาสมัคร 5
คน 5.5 ชุมชนหมูบานโอษธีศ จํานวนอาสา
สมัคร 6 คน สรุป คาเป าหมาย 120 ชุมชน
(กองละ 20 ชุมชน) ดําเนินการแลว 27
ชุมชน เทากับ 135% จํานวนอาสาสมัคร 2
84 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย 4
1. สถานีดับเพลิงและกูภัยบางชัน จํานวน
5 ชุมชน 1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ ์ 1
จํานวนอาสาสมัคร 9 คน 1.2 ชุมชน
สุวรรณประสิทธิ ์ 2 จํานวนอาสาสมัคร 11
คน 1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จํานวน
อาสาสมัคร 10 คน 1.4 ชุมชนสยามพัฒนา
จํานวนอาสาสมัคร 7 คน 1.5 ชุมชนนวล
จันทร จํานวนอาสาสมัคร 7 คน 2. สถานี
ดับเพลิงและกูภัยลาดกระบัง จํานวน 0
ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน 3. สถานีดับ
เพลิงและกูภัยหัวหมาก จํานวน 0 ชุมชน ยังไมมีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและ
กูภัยประเวศ จํานวน 6 ชุมชน 4.1 ชุมชน
สามัคคีธรรม จํานวนอาสาสมัคร 15 คน 4.
2 ชุมชนเกาะกลาง จํานวนอาสาสมัคร 13
คน 4.3 ชุมชนสุเหราจรเขขบ จํานวนอาสา
สมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนออนนุช 19 ไร
จํานวนอาสาสมัคร 23 คน 4.5 ชุมชน
รวมใจพัฒนา จํานวนอาสาสมัคร 23 คน 4.
6 ชุมชนคลองทับชางฝั่งธน จํานวนอาสา
สมัคร 32 คน สรุป คาเป าหมาย 120 ชุม
ชน (กองละ 20 ชุมชน) ดําเนินการแลว
11 ชุมชน เทากับ 55% จํานวนอาสาสมัคร
210 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย
5 1. สถานีดับเพลิงและกูภัยดาวคะนอง
จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน 2.
สถานีดับเพลิงและกูภัยตลาดพลู จํานวน 0
ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน 3. สถานีดับ
เพลิงและกูภัยธนบุรี จํานวน 0 ชุมชน -ยัง
ไมมีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและ
กูภัยปากคลองสาน จํานวน 0 ชุมชน -ยัง
ไมมีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและ
กูภัยบวรมงคล จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมี
การรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกูภัย
บางขุนนนท จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการ
รายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกูภัยบางออ
จํานวน 2 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบาง
พลัด จํานวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2
ชุมชนจรัญสนิทวงศ 74 จํานวนอาสาสมัคร
14 คน 8. สถานีดับเพลิงและกูภัยตลิ่งชัน
จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน สรุป
คาเป าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุม
ชน) ดําเนินการแลว 2 ชุมชน เทากับ
10% จํานวนอาสาสมัคร 27 คน กอง
ปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย 6 1. สถานี
ดับเพลิงและกูภัยบางแค จํานวน 2 ชุมชน
1.1 ชุมชนกระถินทอง จํานวนอาสาสมัคร
8 คน 1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย จํานวนอาสา
สมัคร 17 คน 2. สถานีดับเพลิงและกูภัย
บางขุนเทียน จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมี
การรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกูภัยทุง
ครุ จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน
4. สถานีดับเพลิงและกูภัยหนองแขม
จํานวน 0 ชุมชน -ยังไมมีการรายงาน สรุป
คาเป าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุม
ชน) ดําเนินการแลว 2 ชุมชน เทากับ
10% จํานวนอาสาสมัคร 25 คน สรุปใน
ภาพรวม คาเป าหมาย 120 ชุมชน ดําเนิน
การแลว 55 ชุมชน เทากับ 45.83% ของ
เป าหมายทงั ้ หมด จํานวนอาสาสมัคร 770
คน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองปฏิบัติการดับเพลิง
4

คร

เป าหมาย

าน

ระดับ

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ห

0.0.

ม

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 4)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการสรางเครือขาย
ดวยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อรวม
ดําเนินการปองกันและระงับสาธารณภัย
เบื้องตน

พ

11

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

0.0.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของเจาหน าที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มข้ น
ึ

1.00
(ครัง้
/สํานักงาน
เขต)

(ไตรมาส 3) เนื่องจากสถานการณการแพร (13.1). กิจกรรมฝึกซอมตามแผน
สํานักงานยุทธศาสตร
(ครัง้ /สํานักงาน ระบาดโรคโควิด-19 จึงทําใหไมสามารถจัด ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวม การปองกันสาธารณภัย
เขต)
กิจกรรมฝึกซอมตามแผนปองกันและ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่
ความกาวหน าของงาน :40%
เกี่ยวของได

(รอยละ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

15

16

17

18

รอยละความสําเร็จของการศึกษาวิเคราะห
สาเหตุการเกิดเพลิงไหม เพื่อประกอบ
แนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย
(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละความสําเร็จของการสรางความ
ปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของผูพัก
อาศัยหรือปฏิบัติหน าที่ในเขตพระราชฐาน

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละของผูปฏิบัติหน าที่ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยผานเกณฑการ
ประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของสํานัก
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนําไป
สูการปฏิบัติ

รอยละของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) ผูสนับสนุนกิจกรรมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกรุงเทพ
มหานคร

0.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ )

(รอยละ )

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ )

(รอยละ )

0.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

20

รอยละความสําเร็จของการชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบสาธารณภัย

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

21

เวลาเฉลี่ยในการเขาถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย
(นาที)
(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการเรียบรอยแลว (14.1). โครงการหลักสูตรการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยขน
ั้
พื้นฐาน
ความกาวหน าของงาน :40%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(14.3). โครงการอบรมการบริหาร
จัดการภัยพิบัติจากสารเคมี
ความกาวหน าของงาน :100%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(14.2). โครงการอบรมหลักสูตรการ สํานักงานยุทธศาสตร
ดับเพลิงขน
ั ้ กาวหน า
การปองกันสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :40%

(สํานักงานยุทธศาสตรการปองกันสาธารณ
ภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

19

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

10.00
(นาที)

(นาที)

(ไตรมาส 3) จัดทํารายงานการศึกษา
วิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหมบานเลข
ที่ 138/12 หมูบานกฤษดานคร 31 เมื่อวัน
ที่ 3 เมษายน 2564 และเวียนแจงสวน
ราชการในสังกัด เรียบรอยแลว

(15.1). กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห สํานักงานยุทธศาสตร
สาเหตุการเกิดเพลิงไหมเพื่อ
การปองกันสาธารณภัย
ประกอบแนวทางในการลดความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :45%

(ไตรมาส 3) การแพรระบาดของเชื้อไวรัส (16.1). โครงการฝึกอบรมใหความรู สํานักงานยุทธศาสตร
COVID-19 จึงไมสามารถจัดการประชุมได ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
การปองกันสาธารณภัย
ภายในพ้ น
ื ที่เขตพระราชฐาน
ความกาวหน าของงาน :0%

(ไตรมาส 3) เสร็จสน
ิ้ โครงการ และ
(17.1). โครงการพัฒนาศักยภาพเจา สํานักงานยุทธศาสตร
รายงานผลการดําเนินโครงการให ป.กทม. หน าทีด
่ ับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหา การปองกันสาธารณภัย
ทราบแลว
นคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) หทุกสวนราชการ และนําไปสู
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
พ.ศ.2564 ของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พรอมเตรียมขอมูลสําหรับการ
ประชุมในครัง้ ตอไป และในชวงเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เกิด
สถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ทําใหไมสามารถจัดการประชุมคณะทํางาน
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ได ตองเลื่อนออกไปอยาไมมีกําหนด

(ไตรมาส 3) -โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...ศูนยอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน กทม.ไดมีคําสัง่ ที่ 5/2564
ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 และใหสมาชิก
อปพร. ปฏิบัติหน าที่ตามคําสัง่ ดังกลาวเป็ น
ที่เรียบรอยแลว และเบิกจายประจําเดือน
พฤษภาคม 2564 รวมเป็ นจํานวนเงินทงั ้
สิน
้  24,800 บาท ความกาวหน าโครงการ
50% -โครงการคาใชจายในการดําเนินการ
วันคลายวันสถาปนาสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จัดสงฎีกาเรียบรอย
แลว ความกาวหน าโครงการ 95% โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน (อปพร.) ไดจัดทํารางวารสาร
"วัน อปพร." ประจําปี  2564 เพื่อนําเสนอ
ขอสารจาก ผว.กทม. ในฐานนะผูอํานวย
การศูนย และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะ
รองผูอํานวยการศูนย อปพร.กทม. ความ
กาวหน าโครงการ 50%

(ไตรมาส 3) -โครงการสงเคราะหผูประสบ
สาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน า ดําเนิน
การเบิกจายเงินสงเคราะหผูประสบภัย
ประจํางวดที่ 7 ประจําเดือน เมษายน –
พฤษภาคม 2564 เป็ นเงิน 780,572.-บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คาที่พักอาศัย
ชัว
่ คราว จํานวน 146 ครอบครัว เป็ นเงิน
480,000.-บาท 2. เงินสมทบสรางหรือ
ซอมแซมที่พักอาศัยฯ จํานวน 7 ครอบครัว
เป็ นเงิน 186,587.-บาท 3. เงินทุน
ประกอบอาชีพ จํานวน 11 ครอบครัว เป็ น
เงิน 109,985.-บาท 4. เงินปลอบขวัญ
จํานวน 2 ราย เป็ นเงิน 4,000.-บาท ควา
มกาวหน าโครงการ 64% -โครงการจัดหา
ชวยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แกผู
ประสบสาธารณภัย อยูระหวางลงนามใน
สัญญาจาง ความกาวหน าโครงการ 50%

(18.1). กิจกรรมการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564
ของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และนําไปสูการปฏิบัติ
ความกาวหน าของงาน :90%

สํานักงานยุทธศาสตร
การปองกันสาธารณภัย

(19.1). โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินการวันคลายวันสถาปนา
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :98%

สํานักงานเลขานุการ

(19.2). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :65%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

(19.3). โครงการวันสถาปนาอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อ
ปพร.)
ความกาวหน าของงาน :65%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

ห
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จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึกซอมตาม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(12.1). กิจกรรมการตรวจสอบและ
แกไขเรื่องรองเรียนเหตุเดือดรอน
รําคาญที่ผานศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข 1555
ความกาวหน าของงาน :80%

ม
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ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1. ระหวางวันที่ 1-21
เมษายน 2564 มีเรื่องรองเรียนรองทุกข
ในระบบ mis จํานวน 3 เรื่อง ดําเนินการ
เรียบรอยแลว 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องขอใหไป
ชวยจับงู ส.ดพ.บางขุนนนท ดําเนินการ
เรียบรอยแลว 2. เรื่องส.ดพ.เฉลิมพระเกีย
รติ สงเสียงดังเดือดรอนรําคาญ การแกไข
ไดมีการกําชับใหระมัดระวังเรื่องการใช
เสียง การทดลองเครื่องยนต เป็ นตน
เรียบรอยแลว และอยูระหวางดําเนินการ 1
เรื่อง คือ การขอใหยกเลิกการตรวจเยี่ยม
สถานีในชวงสถานการณ โควิด 2.
กิจกรรมการตรวจสอบและแกไขเรื่องรอง
เรียนเหตุเดือดรอนรําคาญที่ผานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข 1555 ระหวางวันที่
1-21 พฤษภาคม 2564 ปรากฎวา มีเรื่อง
รองเรียนผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
1555 จํานวน 2 เรื่อง สวนราชการเจาของ
เรื่องดําเนินการเรียบรอยแลว 3. กิจกรรม
การตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียนเหตุ
เดือดรอนรําคาญที่ผานศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข 1555 ระหวางวันที่ 1-21 มิถุนายน
2564 ปรากฎวา มีเรื่องรองเรียนผานศูนย
รับเรื่องราวรองทุกข 1555 จํานวน 4 เรื่อง
สวนราชการเจาของเรื่องดําเนินการ
เรียบรอยแลว 2 เรื่อง อยูระหวางดําเนิน
การ 2 เรื่อง

คร

ระดับ

7.0.

าน

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนจากเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ผานศูนยรองทุกข ๑๕๕๕
ที่ไดรับการแกไขภายใน ๓ วันทําการ.

ท

12

(20.1). โครงการสงเคราะหผูประสบ สํานักงานอํานวยการสา
สาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน า
ธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :80%

กร
ุงเ

มิติท่ี

(20.2). โครงการจัดหาชวยเหลือ
สํานักงานอํานวยการสา
เครื่องอุปโภคบริโภค แกผูประสบสา ธารณภัย
ธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :65%

(ไตรมาส 3) สถิติการเขาถึงที่เกิดเหตุเพ (21.1). กิจกรรมการจัดเก็บสถิติ
ลิง ประจําเดือน มีนาคม 2564 เหตุเกิด
เวลาเฉลี่ยการเขาระงับเหตุอัคคีภัย
จํานวน 21 ครัง้  เวลาเฉลี่ยเขาถึงที่เกิดเหตุ ความกาวหน าของงาน :90%
8.26 นาที เวลาเฉลี่ยตงั ้ แต ต.ค.63 –
ปั จจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.47 นาที
04/05/2564 : สถิติการเขาถึงที่เกิดเหตุเพ
ลิง ประจําเดือน เมษายน 2564 เหตุเกิด
จํานวน 21 ครัง้  เวลาเฉลี่ยเขาถึงที่เกิดเหตุ
9.23 นาที เวลาเฉลี่ยตงั ้ แต ต.ค.62 –
ปั จจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.51 นาที
08/06/2564 : สถิติการเขาถึงที่เกิดเหตุเพ
ลิง ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 เหตุเกิด
จํานวน 22 ครัง้  เวลาเฉลี่ยเขาถึงที่เกิดเหตุ
10.35 นาที เวลาเฉลี่ยตงั ้ แต ต.ค.63 –
ปั จจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.04 นาที

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักงานอํานวยการสา
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ผลงานลาสุด
(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

148.00
(ชุมชน)

(ชุมชน)

1.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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จํานวนชุมชนที่ไดรับการฝึกอบรมความรู
ดานสาธารณภัย ในพ้ น
ื ที่ความรับผิดชอบ
ของสถานีดับเพลิงและกูภัย

25

รอยละความสําเร็จในการเตรียมความ
พรอมของ เจาหน าที่ วัสดุ อุปกรณ ยาน
พาหนะ ตลอด 24 ชัว
่ โมง
(กองปฏิบัติการดับเพลิง 3)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของความสําเร็จในการสรางเสริมให
ขาราชการและลูกจางสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดรับการฝึกทักษะการ
ดับเพลิงและกูภัยในเชิงกีฬา

27

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.2ิ รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ

0.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสถานีดับ
เพลิงและกูภัยมีการเตรียมความพรอม
ดวยการจัดชุดเจาหน าที่ เตรียมยานพาห
นะ และอุปกรณตางๆ พรอมปฏิบัติหน าที่
ตลอด 24 ชัว
่ โมง

(24.1). กิจกรรมการเตรียมความ
พรอมของเจาหน าที่ วัสดุ อุปกรณ
ยานพาหนะ ตลอด 24 ชัว
่ โมง
ความกาวหน าของงาน :100%

กองปฏิบัติการดับเพลิง
2

กองปฏิบัติการดับเพลิง
3

(ไตรมาส 3) ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ (25.1). โครงการสงเสริมการแขงขัน กองปฏิบัติการดับเพลิง
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ทักษะการดับเพลิงและกูภัย
6
โคโรนา 2019 ตามหนังสือ กองปฏิบัติการ ความกาวหน าของงาน :0%
ดับเพลิงและกูภัย 5 ที่ กท 1808/1218 ลง
วันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการคาใชจายในการสงเสริมฝึก
ทักษะการแขงขันการดับเพลิงและกูภัย
เนื่องจากสถานการณการระบาดระลอก
ใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 6)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(22.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง สํานักงานอํานวยการสา
พอใจจากการตอบแบบสอบถามผู
ธารณภัย
ประสบภัยที่ไดรับการชวยเหลือ
ความกาวหน าของงาน :86%

(ไตรมาส 3) รายงานความคืบหน าการฝึก (23.1). กิจกรรมการฝึกอบรมให
อบรมใหความรูดานสาธารณภัยใหกับ
ความรูดานการปองกันและบรรเทา
ชุมชนในพ้ น
ื ที่ความรับผิดชอบของสถานี สาธารณภัยใหกับชุมชน
ดับเพลิงฯ (เป าหมาย 148 ชุมชน (37 ส. ความกา วหน าของงาน :55%
ดพ.ๆ ละ 4 ชุมชน) * สรุป จากเป าหมาย
148 ชุมชน ดําเนินการแลวเสร็จ รวม 52
ชุมชน คิดเป็ น 35.14% และความคืบหน า
ของโครงการฯ ในภาพรวม คิดเป็ น 55.
14% -รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดําเนิน
การแลวเสร็จ จํานวน 17 ชุมชน -รายงาน
ณ 14 พ.ค. 2564 ดําเนินการแลวเสร็จเพิ่ม
จํานวน 14 ชุมชน -รายงาน ณ 18 มิ.ย.
2564 ดําเนินการแลวเสร็จเพิ่ม จํานวน 21
ชุมชน หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ
ปั จจุบัน มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 จึงไมสามารถดําเนินโครงการ
ฯ ได ซึ่งถือเป็ นอุปสรรคตอการดําเนิน
โครงการฯ

(กองปฏิบัติการดับเพลิง 2)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) สรุปผลความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหน าที่ฝายสงเคราะหผู
ประสบภัย ประจําเดือนมิถุนายน 2564 มี
ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทงั ้ สน
ิ้  40 ราย
โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จํานวน 10
ขอ ดังนี้ 1.เจาหน าที่ใหคําแนะนํ าและตอบ
ขอซักถามอยางชัดเจน คาคะแนนเฉลี่ย 4.
93 2.เจาหน าที่ใหบริการดวยความสะดวก
รวดเร็ว คาคะแนนเฉลี่ย 4.93 3.เจาหน าที่
มีความมุงมน
ั ่  ยินดี เต็มใจใหบริการ คา
คะแนนเฉลี่ย 4.93 4.เจาหน าที่ใหบริการ
แกผูประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิ
ที่ไดรับโดยไมเลือกปฏิบัติ คาคะแนนเฉลี่ย
4.95 5.เจาหน าที่ใหบริการดวยความสุภาพ
เป็ นมิตร คาคะแนนเฉลี่ย 4.91 6.ระยะ
เวลาและขน
ั ้ ตอนในการใหบริการมีความ
เหมาะสม คาคะแนนฉลี่ย 4.9 7.การให
บริการผูประสบภัยเป็ นไปดวยตามลําดับ
กอนหลัง เชน มากอนไดกอน คาคะแนน
เฉลี่ย 4.93 8.มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ขัน
้ ตอนหลักเกณฑและรูปแบบในการให
ความชวยเหลือผูประสบภัย คาคะแนนเฉลี่
ย 4.91 9.เจาหน าที่อํานวยความสะดวกใน
การติดตอประสานหลักเกณฑและรูปแบบ
งานใหความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ
คาคะแนนเฉลี่ย 4.91 10.รูปแบบการให
บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให
กับผูประสบภัยไดทุกกลุมเป าหมาย เชน ผู
สูงอายุ เด็ก ฯลฯ คาคะแนนเฉลี่ย 4.91
สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ
ดีมาก คิดเป็ น 2855 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 2900 คะแนน คิดเป็ นรอยละ 98.44
คาคะแนนเฉลี่ย 4.92 จากคาคะแนนเฉลี่ย
เต็ม 5

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

ระดับ

0.0.

ห

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) - อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติ (26.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ สํานักงานเลขานุการ
เงินประจํางวด - ดําเนินการตามสัญญา - ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
อยูระหวางดําเนินการเบิกจายเงิน
วม
ความกาวหน าของงาน :77%
(ไตรมาส 3) ระหวางวันที 1 เมษายน 2
564 - 30 มิถุนายน 2564 ไดดําเนินการใน
ขัน
้ ตอนที่ 2 ขัน
้ ตอนที่ 3 และอยูระหวาง
ดําเนินการขน
ั ้ ตอนที่ 4

(รอยละ)

(สํานักงานอํานวยการสาธารณภัย)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 27 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(27.1). กิจกรรมการดําเนินการจัด
ทําฐานขอมูลดานสาธารณภัยของ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ความกาวหน าของงาน :90%

สํานักงานอํานวยการสา
ธารณภัย

-

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความพึงพอใจของผูประสบ
สาธารณภัยที่ไดรับการชวยเหลือ

พ

22

ท

มิติท่ี

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

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

คร

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

ม

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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