** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
-------- ย่อย : มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
3. คำนิยาม :
:: ตามที่สำนักอนามัยกำหนด
4. วิธีการคำนวณ :
:: ตามที่สำนักอนามัยกำหนด
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : - แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว
- เชิญคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 / ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดยุง การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และการปฏิบัติตนหลังฉีดพ่นสารเคมี
2. จัดกิจรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บป้ายโฆษณา
และจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมออกปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : - ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5
- ซึ่งได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 : ข้อ 5.1 (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : - ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5
- ซึ่งได้ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: - ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5
- ซึ่งได้ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: - ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความร่วมมือ
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: - ไม่มี--9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2 หนังสือที่ 8004/-ลว.18 ธ.ค.62
2. ข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว หนังสือที่ กท 8004/8425 ลว. 23 ธ.ค. 62
3. รายงานประเมินผลสำเร็จของโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว หนังสือที่ กท 8004/- ลว. 5 พ.ค.
2563
4. รายงานการกำ กับ ติดตามการดำเนินโครงการฯ (แบบ Occ 3(63))
5. การประเมินผลสำเร็จของโครงการ (แบบ Occ 4(63))
6. รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย

หน้าที่ 1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:11:52 น.)
00000000000-25-9-2563

** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว หนังสือที่ กท 8004/- ลว. 4 มิ.ย. 63
7. แบบสรุปผลการติดตามผลความคืบหน้าการปฏิบัติ/การนำข้อปฏิบัติ แนวทางฯ ไปใช้งาน หนังสือที่ กท 8004/- ลว. 24 ก.ค.63
8. ข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว แบบ
Occ 5 (63))
9. แบบสรุปผลการติดตามความคืบหน้า ฯ (แบบ Occ 6(63)) / สรุปรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการกลางการใช้รถยนต์ราชการ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 หนังสือที่ กท 8004/- ลว. 11 ส.ค.63
10. สรุปผลการดำเนินตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว หนังสือที่ กท 8004/- ลว. 5 ส.ค. 63
11. ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน หนังสือที่ กท 8004/5524 ลว. 11 ส.ค.63
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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