สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กอนามัย
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4

5

6

7

8

9

10

11
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0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

(2). โครงการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (กสภ.)

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

2,246,600.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

1,149,000.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

(ผลงานลาสุด :30.00%)

รอยละของผูเขารวมโครงการฯที่อวนลงพุงมี (1). โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ
รอบเอวหรือคาดัชนี มวลกาย (BMI) เกิน ลด (กสภ.)
ลงจากเดิม (ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของอาสาสมัครสาธารณสุข
(1). โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการเป็ น
กรุงเทพมหานครท่ไี ดรับการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (กสภ.)
ในการปฏิบัติงาน
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (≥รอยละ)
(2). โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มหานคร รวมใจขจัดภัยสุขภาพ (กสภ.)
จํานวนภาคีเครือขายท่เี ขามามีสวนรวมใน
การดําเนิ นกิจกรรมสุขภาพ (ผลผลิต)

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(1). โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับเขต (กสภ.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 18.00 (เครือขาย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :15.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 13.00 (แหง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :15.00%)

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขท่ม
ี ีการจัดตง
ั ้ (1). โครงการปองกันและแกไขปัญหาการตงั ้
หน วยบริการท่เี ป็ นมิตรกับเยาวชน(ผลผลิต) ครรภใ นวัยรุน (กสภ.)

กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแล (ผล
ลัพธ)

(1). กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน (กสภ.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 70.00 (≥รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน
(กสภ.)

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(ผลงานลาสุด :18.00%)

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการดูแล (1). กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดําเนินงานการ
ตามเกณฑ (ผลลัพธ)
ดูแลผูปวยโรคเบาหวานตามเกณฑ (ภายใต
โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
(กสภ.)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :15.00%)
รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ค
ี วบคุมได
(ผลลัพธ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 35.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). กิจกรรมที่ 2 ดําเนินงานสรางสุขภาวะแกผู
ป วยโรคเบาหวาน (ภายใตโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง)(กสภ.)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดรับ (1). กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการดูแลผูปวยโรค
การดูแลตามเกณฑ (ผลลัพธ)
ความดันโลหิตสูงตามเกณฑ (ภายใตโครงการ
ป องกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง)(กสภ.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :15.00%)
รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมได (ผลลัพธ)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 35.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สตรีในชวงอายุ 30-70 ปี  ไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานม (ผลผลิต)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 12,500.00 (>คน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

งบประมาณ (บาท)

สตรีในชวงอายุ 30-60 ปี  ไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลผลิต)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 7,500.00 (>คน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). กิจกรรมที่ 4 ดําเนินงานสรางสุขภาวะแกผู
ป วยโรคความดันโลหิตสูง (ภายใตโครงการ
ป องกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง) (กสภ.)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(1). กิจกรรมรณรงคการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา
นมและมะเร็งปากมดลูก (มะเร็งเตานม)(กสภ.)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). โครงการกรุงเทพฯ หวงใย ใสใจสุขภาพ
(กสภ.)

0.00

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(1). กิจกรรมรณรงคการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา
นมและมะเร็งปากมดลูก(มะเร็งปากมดลูก)(กสภ.
)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

รอยละของผูสูงอายุท่เี ป็ นสมาชิกชมรมผูสูง (1). กิจกรรมตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
อายุของศูนยบริการสาธารณสุข สํานั ก
ของสํานักอนามัย (กสภ.)
อนามัย ไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจําปี  (ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ
(กสภ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ประชาชนอายุ 15 ปี ขน
ึ ้ ไป ไดรับการคัด
(1). โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป (กสภ.)
(ผลผลิต)
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 255,000.00 (ราย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
14

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขท่พ
ี ัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณ
สุข (PHCA) (ผลลัพธ)

(1). โครงการการพัฒนาประเมินและรับรอง
คุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข (กพส.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ศูนยบริการ
สาธารณสุข)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการการพัฒนาหองปฏิบัติการศูนย
บริการสาธารณสุขเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย 2560 (สชส.)

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสง
ตอจาก BMA Home Ward Referral Center
ไดรับการพยาบาลตอเนื่ องท่บ
ี านตามเกณฑ
(ผลลัพธ)

0.00

775,000.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

กองสรางเสริมสุขภาพ

กองสรางเสริมสุขภาพ

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

(ผลงานลาสุด :15.00%)

1,771,600.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

(ผลงานลาสุด :20.00%)

0.00

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

(1). กิจกรรมที่ 2 ภายใตโครงการบูรณาการเครือ
ขายระบบสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
(BMA Home Ward Referral System)

139,500.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

182,800.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

193,500.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

946,800.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

18,917,300.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

1,000,000.00

กองทันตสาธารณสุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

กร
ุงเ

16

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

ท

15

0.00

สวนราชการ

คร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 66.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

โครงการ/กิจกรรม

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
(1). กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุ
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดไดรับการเฝ า พโภชนาการในโรงเรียน (กสภ.)
ระวังภาวะโภชนาการ (ผลผลิต) รอยละของ
เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ม
ห

1

พ

ลําดับ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

18

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและโรง
พยาบาลในเครือคายสามารถเขาถึงบริการ
และประสานงานผานศูนยสงตอเพื่อการ
พยาบาลตอเนื่ องท่บ
ี าน (ผลลัพธ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูดูแลเพื่อชวยเหลืองานพยาบาล
ผูปวยและผูสูงอายุท่ต
ี องไดรับการดูแลตอ
เนื่ องท่บ
ี าน ท่ป
ี ฏิบัติงานจริงไดรับการติด
ตาม กํากับ ดูแล จากพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพและผูตรวจการพยาบาล (ผลลัพธ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). กิจกรรรม.... ภายใตโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผูปวยและผูสูงอายุระยะทายแบบบูรณ
าการสูการปฏิบัติอยางยงั ่ ยืน (กพส.)
(ผลงานลาสุด :47.00%)

(1). กิจกรรมที่ 1 ภายใตโครงการบูรณาการเครือ
ขายระบบสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
(BMA Home Ward Referral System) (กพส.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(1). กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผูตรวจการ
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแล
ตเนื่องที่บาน (Supervise Nurse Home Ward
) ภายใตโครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home
(1). โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อชวย
Ward ไดรับการเฝ าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะ เหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับ
แทรกซอนจากผูดูแลเพื่อชวยเหลืองาน
การดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.)
ี องไดรับการ
ตัวชว
ี้ ัด พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ต
ดู
แ
ล
ต
อ

เ

นื
่
อง
ท
่
ี
บ

า

น

(

ผล
ล
พ
ั
ธ
)

(ผลงานลาสุด :15.00%)
เจรจา
19

20

21

22

23

24

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผูสูงอายุท่ม
ี ีอายุ 60 ปี ขน
ึ ้ ไป และ ผูท่ม
ี ีอายุ
40-59 ปี  ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
และฝึกทักษะการทําความสะอาดชองปาก
(ผลลัพธ)

(1). โครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน (เพื่อเขาสูวัยสูง
อายุฟันดี) (กทส.)
(ผลงานลาสุด :30.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 30,000.00 (คน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของสัตวท่ผ
ี านการตรวจสุขภาพกอน (1). กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตวในโรงฆาสัตวที่
เขาฆาและผานการตรวจเนื ้ อหลังฆาเพื่อ
กรุงเทพมหานคร กํากับดูแล (สสธ.)
อนุญาตใหนําเนื ้ อนัน
้ ไปจําหน ายตามกฎ
หมาย (ผลลัพธ)
(ผลงานลา สุด :35.14%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของตัวอยางสัตวปีกท่ไี ดรับการสุม
ตรวจไมพบเชือ
้ โรคไขหวัดนก (ผลลัพธ)

(1). กิจกรรมการเฝ าระวังและสอบสวนโรคไข
หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร (สสธ.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 97.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :22.25%)

รอยละของตัวอยางเนื ้ อสัตวท่ไี ดรับการสุม
ตรวจไมพบยาตานจุลชีพตกคาง (ผลลัพธ)

(1). กิจกรรมเฝ าระวังยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อ
สัตว (สสธ.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :20.50%)

รอยละของตัวอยางเนื ้ อสัตวท่ไี ดรับการสุม (1). กิจกรรมเฝ าระวังเชื้อโรคอาหารเป็ นพิษใน
ตรวจไมพบเชือ
้ โรคอาหารเป็ นพิษ (S.aureas เนื้อสัตว (สสธ.)
และหรือ Salmonella spp.) (ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :20.20%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/5

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข
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ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (แสนตัว)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (ไมเกินคา
เปอรเซ็นไทลที่ 80 ของ 5 ปี ยอนหลัง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความ
พรอมรับมือสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(กคร.)

0.00

กองควบคุมโรคติดตอ

รอยละของการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ
ในกลุมเป าหมาย (ผลผลิต)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

กองควบคุมโรคติดตอ

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
ความรูเรื่องโรคติดตอท่ส
ี ําคัญตามฤดูกาล
(ผลผลิต)

0.00

กองควบคุมโรคติดตอ

0.00

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กองควบคุมโรคติดตอ

29

รอยละดัชนี ลูกนํ ้ายุงลายของกลุมเป าหมาย
อยูในเกณฑท่ก
ี ําหนด (ผลลัพธ)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 70.00 (>รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว

23,192,200.00

กองควบคุมโรคติดตอ

30

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

31

492,400.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

32

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

33

2,741,200.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

34

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

35

917,200.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

36

740,600.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

1,005,200.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(1). กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซีน
(กคร.)
(ผลงานลาสุด :4.00%)
(1). โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ (กคร.)
(ผลงานลาสุด :7.00%)

(2). โครงการฟ้ ื นฟูศักยภาพผูปฏิบัติงานสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค (กคร.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (กคร.)
(ผลงานลาสุด :11.00%)

จํานวนชุมชนมีความสามารถในการปองกัน
แกไขปัญหายาเสพติด (ผลผลิต)

(1). กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดําเนิน
งานชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1,200.00 (ชุมชน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :7.00%)

ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการ
สนั บสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแกไข
ปั ญหายาเสพติด (ผลลัพธ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดใน
ชุมชน (สยส.)
(ผลงานลาสุด :25.00%)

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝ า (1). โครงการอบรม ครู ก เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ระวังยาเสพติด (ผลลัพธ)
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดานยา
และสารเสพติด (สยส.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :20.00%)
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและ (1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนิ นกิจกรรมเฝ า ระวังภัยและยาเสพติด (สยส.)
ระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ (ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 60.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของสถานประกอบการท่ร
ี วมดําเนิ น
การเฝ าระวังภัยและยาเสพติด (ผลลัพธ)

(1). กิจกรรมสนับสนุนการเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในสถานประกอบการ (สยส.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 55.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :20.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 36.00 (แหง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :30.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :8.00%)

จํานวนของสถานศึกษาในพน
ื ้ ที่
(1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครใน
กรุงเทพมหานครท่ร
ี วมดําเนิ นการ (ผลลัพธ) สถานศึกษา (สยส.)

รอยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
(1). โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกันภัย
สังกัดกรุงเทพมหานครท่ร
ี วมดําเนิ นการ (ผล ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแบบ
ลัพธ)
ครบวงจร (สยส.)
(2). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(สยส.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). โครงการเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่ (สยส.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). โครงการรณรงค ลด เลิก การบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาลสําคัญ (สยส.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(5). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม
เครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(6). โครงการ ลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบ
สําหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.)
(ผลงานลาสุด :15.00%)
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ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 67.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผูติดเชือ
้ เอชไอวีท่ม
ี ารับบริการ ณ ศูนย
บริการสาธารณสุข ไดรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัส

(1). โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดําเนินงาน
ดานเอดสและการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผู
ป วยเอดส (กอพ.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (>รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :5.00%)

รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค
(ผูปวยวัณโรคปิด/นอกปอด รายใหม/กลับ
เป็ นซาํ ้ ทัง้ เสมหะพบเชือ
้ และไมพบเชือ
้ ) (ผล
ลัพธ)

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

(2). กิจกรรมการปองกันการติดเชื้อเอดสจากแม
สูลูก (กอพ.)

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

(ผลงานลาสุด :20.00%)

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

(1). กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบยาระยะ
สัน
้ ภายใตการสังเกตโดยตรง (DOT) (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). ศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณโรค (TB
Referral Center) (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

กร
ุงเ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 89.00 (>รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

149,200.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

ท
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0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

พ

37 (1.1) รอยละการบําบัดของผูท่เี ขาโปรแกรม (1). โครงการพัฒนาการบําบัดฟ้ ื นฟูผูติดยาเสพ
การบําบัดรักษาแบบครบกําหนด (ผลลัพธ) ติดในชุมชน (สยส.)
(1.2) รอยละของผูผานการบําบัด รักษาตาม
(ผลงานลาสุด :25.00%)
ตัวชว
ี้ ัด โปรแกรมไดรับการติดตามหลังการบําบัด
 ่ก
ี ําหนด (ผลลัพธ)
เจรจา ตามเกณฑท

0.00

คร

26

สวนราชการ

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

(6.1) จํานวนสุนัขและสัตวเลี ้ยงท่ไี ดรับการ (1). กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
ฉี ดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (ผลผลิต)
สุนัขแ
 ละแมว
(6.2) ตรวจพบเชือ
้ โรคพิษสุนัขบาในตัวอยาง
ี งตรวจลดลง 10% ของ (ผลงานลาสุด :13.00%)
ตัวชว
ี้ ัด ซากสุนัขและแมวท่ส
เจรจา คา Median 5 ปี ยอนหลัง (ผลลัพธ) (6.3)
อัตราปวยตายดวยโรคพิษสุนัขบา (ผลลัพธ)
25

ม
ห

ลําดับ

40 (4.1) รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชาย
เขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณ ปองกัน (ผล
ผลิต)(4.2) ผูติดเชือ
้ เอชไอวีทราบสถานะการ
้ เอชไอวีของตนเอง (ผลลัพธ)(4.3)ผู
ตัวชว
ี้ ัด ติดเชือ
้ เอชไอวีท่ท
ี ราบสถานะการติดเชือ
้ เอ
เจรจา ติดเชือ
ชไอวีของตนเองไดรับการรักษาดวยยาตาน
ไวรัส (ผลลัพธ)

41

42

43

44

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (≥รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เครือขายความรวมมือในการเฝ าระวังความ
ปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
สํานั กอนามัย มีจํานวนเพิ่มขน
ึ ้  (ผลลัพธ)

(1). โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ น
ื ที่เป า
หมาย (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :4.00%)

(2). กิจกรรมการติดตามขอมูลการใหบริการผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดส Bangkok Smart Monitoring
System : BSMS (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(1). กิจกรรมเครือขายความรวมมือในการเฝ า
ระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุข
ภาพ สํานักอนามัย (กภก.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (ไมนอยกวา (ผลงานลาสุด :7.00%)
รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ศูนยบริการสาธารณสุขมีการดําเนิ นกิจกรรม (1). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผู
การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ บริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (กภก.)
(ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :7.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (ไมนอยกวา
รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของสถานประกอบการท่ไี ดรับการ
(1). โครงการเฝ าระวังความปลอดภัยของ
ตรวจคุณภาพนํ้า/นํ ้าแข็งทางหองปฏิบัติการ นํ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ํ าแข็ง
และผานเกณฑมาตรฐาน (ผลลัพธ)
ในพ้ น
ื ทีก
่ รุงเทพมหานคร (สชส.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานั กอนามัย (ผลลัพธ)

(1). โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ปี  2563 (สพธ.)

(ผลงานลาสุด :18.00%)
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รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาสท่ข
ี อรับการชวยเหลือไดรับอุปกรณ
ชวยในการดํารงชีวิตประจําวันตามท่จ
ี ําเป็ น
(ผลลัพธ)
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รอยละของผูถูกกระทําและ/หรือผูไดรับผลก (1). โครงการการจัดกิจกรรม “การขับเคลื่อน
ระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไดรับ
งานและเสริมสรางพลังชุมชนดานการปัองกัน
ความชวยเหลือ (ผลผลิต)
และแกไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดาน
สาธารณสุข” (สพธ.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่ประสบ
ปั ญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). กิจกรรมการชวยเหลือผูถูกกระทําและ/หรือ
ผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
ของศูนยจัดการปองกันและแกไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว (ศจร.) (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละความสําเร็จการจัดการเรื่องรองเรียน (1). โครงการการควบคุมระดับเสียงจากการจัด
เกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของกลุมเป าหมาย ใหมม
ี หรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวงฯ
(ผลลัพธ)
(สสว.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

0.00

กองเภสัชกรรม

0.00

กองเภสัชกรรม

0.00

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

1,000,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

2,042,200.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

(ผลงานลาสุด :32.00%)

(2). โครงการสัมมนาและดูงานเครือขายผูปฏิบัติ
งานดานการปัองกันและแกไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวดานสาธารณสุข (สพธ.)
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กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

(ผลงานลาสุด :5.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (ไดเผยแพร (ผลงานลาสุด :14.00%)
อยางนอย 20 เรื่อง)
(2). กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาบริการฯ (ภายใต
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการ
พยาบาล (ดานบริหารอนามัย) (กพส.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

(ผลงานลาสุด :7.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/5

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
0.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 5 สง
เสริมและพัฒนาสุขลักษณะหองนํ้ าสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุมเป าหมาย) (สสว.)

472,550.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

8,253,750.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

337,800.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

290,600.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

420,000.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

678,800.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

0.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

418,300.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

10,579,370.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

4,584,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

18,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

40,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

รอยละสถานประกอบการท่ไี ดรับการ
(1). โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
สนั บสนุนในการเสริมความรู ความเขาใจ
ปฎิบต
ั ิงานดานอาชีวอนามัยของสถานประกอบ
เพื่อการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยอยางถูก การกลุมเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร (สสว.)
ตองเหมาะสม(ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของหองนํ ้าสาธารณะในกลุมเป า
หมายมีสุขลักษณะเป็ นไปตามเกณฑท่ี
กําหนด

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดําเนินงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของสํานักงานเขตภายใต
โครงการโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)
(ผลงานลาสุด :14.00%)

(3). กิจกรรมที่ 3 สงเสริมพัฒนาสุขลักษณะ
โรงแรมและสถานที่ใหบริการที่พักชว
ั ่ คราว
(Guesthouses)ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย
(สสว.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการบังคับใชกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.
2560 ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). กิจกรรมที่ 6 สงเสริมความรูดานการจัดการ
สารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉินและการ
จัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายระดับเขตภายใตโครงการกรุง
เทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาด
ปลอดภัย (สสว.)
(ผลงานลาสุด :9.00%)

(6). กิจกรรมที่ 7 สงเสริมความรูเรื่องการปองกัน
และบรรเทาภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตรายใน
สถานการณฉุกเฉินฯ ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอด
ภัย (สสว.)
(ผลงานลาสุด :9.00%)

รอยละของสถานประกอบกิจการและอาคาร (1). โครงการการพัฒนาสุขลักษณะของสถาน
สาธารณะกลุมเป าหมายมีการจัดการอนามัย ประกอบการผลิตน้ํ าแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
สิ่งแวดลอมในอาคารสถานท่ใี หมีสุขลักษณะ (สสว.)
ตัวชว
ี้ ัด ปลอดโรคปลอดภัย (ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :15.00%)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (ไมนอยกวา (2). กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการสุขาภิบาลสิ่ง
รอยละ)
แวดลอมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายตอ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
สุขภาพภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
50

สวนราชการ

คร

ลําดับ

รอยละของตัวอยางอาหารท่ไี ดรับการสุม
ตรวจไมพบการปนเปื ้ อนเชือ
้ โรค (ผลลัพธ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

52

53

54

รอยละของตัวอยางอาหารท่ไี ดรับการสุม
ตรวจไมพบการปนเปื ้ อนสารเคมี (ผลลัพธ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษสิทธิ์ใน
การเลือกซอ
ื ้ กระเชาของขวัญในชวงเทศกาล
ปี ใหม (ผลลัพธ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร (ผลลัพธ)(ตัวชว
ี ้ ัดบูรณาการสํานั กงาน
เขต)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมที่ 2 การเฝ าระวังและประเมินความ
เสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้ อนสารพิษ
ของอาหารและน้ํ า โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหาร
ปลอดภัย (กสอ.)
(ผลงานลาสุด :22.00%)

(1). กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต
แผนยุทธศาสตรกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
(กสอ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและ
จําหนายกระเชาของขวัญปีใหมในชวงเทศกาลปี
ใหม ภายใตโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอด
ภัย (กสอ.)
(ผลงานลาสุด :11.00%)

(1). กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาล
อาหารฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงาน
เขต ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กสอ.)
(ผลงานลาสุด :9.00%)

(2). กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชแ
ี้ จงการดําเนิน
งานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
(กสอ.)
(ผลงานลาสุด :90.00%)

(3). กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.)
(ผลงานลาสุด :14.00%)

(ผลงานลาสุด :8.00%)

(5). กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กสอ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

500,000.00

770,820.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

กองสุขาภิบาลอาหาร

กองสุขาภิบาลอาหาร

พ

(4). กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารใน
ตลาดภายใตแผนยุทธศาสตรกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย

18,000.00

ม
ห

51

าน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย

กองสุขาภิบาลอาหาร

7,220,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

ท

(6). กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมความรูดานการ
สุขาภิบาลอาหาร แกผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.)

438,000.00

(ผลงานลาสุด :30.00%)

(7). กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานยานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

กองสุขาภิบาลอาหาร

96,750.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

กร
ุงเ

(8). กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในสถาน
ศึกษาภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กสอ.)

56,000.00

(ผลงานลาสุด :35.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการอบรมขาราชการสายงานพยาบาล
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติการพยาบาล สาธารณสุขพ้ น
ื ฐานใน
หนวยบริการปฐมภูมิ (กพส.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูดานสงเสริม
ทันตสุขภาพสําหรับเด็ก (กทส.)
(ผลงานลาสุด :25.00%)

(3). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัดฟ้ ื นฟู
ผูเสพผูติดยาเสพติด (สยส.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอม (สสว.)
(ผลงานลาสุด :7.00%)

(5). กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ
(สพธ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(6). โครงการจัดพิมพหนังสือการดูแลสุขภาพ
สําหรับประชาชน (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :17.00%)

(7). โครงการจัดทําวารสารสุขภาพสํานักอนามัย
(สพธ.)
(ผลงานลาสุด :17.00%)

(8). เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(9). โครงการทําหมันสุนัขจรจัดและปลอยกลับที่
เดิม (สสธ.)
(ผลงานลาสุด :26.61%)

(10). โครงการกอสรางอาคารศูนยควบคุมสุนัข
กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (สสธ.)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(11). โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตร
และศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรัง
สรรค (สชส.)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(12). โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข
30 (แหงใหม)(ศบส.30)
(ผลงานลาสุด :2.00%)

(13). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ (ศบส.39)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(14). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 47 คลองขวาง (ศบส.47)
(ผลงานลาสุด :11.00%)

(15). ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคศูนยบริการ
สาธารณสุข 35 หัวหมาก ตอเติมหองประชุมชน
ั้ 
3 (ดาดฟา)(ศบส.35)
(ผลงานลาสุด :3.00%)

(16). โครงการยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการ
บริหารแผนงานโครงการและการติดตามประเมิน
ผลแผน สํานักอนามัย (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(17). โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริม
สรางองคความรูเชิงกลยุทธความคิดสรางสรรค
ประยุกตใชในกระบวนการจัดทําแผนงาน
/โครงการของสํานักอนามัยที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :35.00%)

(18). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุข
ภาวะเขตเมือง รุนที่ 2 (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :57.00%)

(19). โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
การพยาบาล (ดานบริหารอนามัย) รุนที่ 20
(กพส.)
(ผลงานลาสุด :18.00%)

(20). โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่
บาน (Nurse Care Manager in Home
Ward)(กพส.)
(ผลงานลาสุด :70.00%)

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(22). โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ทางการแพทย (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :13.00%)

สวนราชการ

0.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

0.00

กองทันตสาธารณสุข

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

0.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

214,126,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

15,600,000.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

12,330,000.00

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

1,000,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัด
เจาอาม

9,000,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 39
ราษฎรบูรณะ

11,000,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 47
คลองขวาง

2,578,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัว
หมาก

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

814,000.00

1,284,400.00

1,078,500.00

657,700.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข
กองการพยาบาลสาธารณสุข

กองการพยาบาลสาธารณสุข

กองการพยาบาลสาธารณสุข

พ

(21). โครงการการสรางงานวิจัยของขาราชการ
สายงานพยาบาลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
บริการพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข (กพส.)

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

าน

55

ม
ห

ลําดับ

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

0.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

กองทันตสาธารณสุข

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

0.00

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

43,560.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

7,700,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

657,700.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

0.00

กองเภสัชกรรม

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

ท

(23). โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศหอง
ปฏิบัติการสํานักงานชันสูตรสาธารณสุข เขาสู
Cloud (สชส.)

0.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(24). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี (สสว.)
(ผลงานลาสุด :9.00%)

กร
ุงเ

(25). กิจกรรมสาระสุขภาพทางส่ อ
ื สาธารณะ
(สพธ.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(26). กิจกรรมการใหบริการเคลือบหลุมรองฟัน
(กทส.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(27). กิจกรรมเฝ าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ใน
กลุมหญิงฝากครรภ (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(28). กิจกรรมควบคุมและพักพิงสุนัข (สสธ.)
(ผลงานลาสุด :20.10%)

(29). กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัขและแมว (สสธ.
)
(ผลงานลาสุด :26.61%)

(30). กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหาร เพื่อ
สนับสนุนการแกไขปัญหาของขอรองเรียน (สชส.
)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(31). กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ
(Proficiency Testing) ของเจาหน าที่ศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัยและสํานักงานเขต ใน
การตรวจคัดกรองหายาบา
(Methamphetamine) ในปัสสาวะ (สชส.)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(32). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 12 สงเสริมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหน าที่ตรวจวิเคราะหคุณภาพ
อาหาร)(กสอ.)
(ผลงานลาสุด :11.00%)

(33). โครงการการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย (สยส.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(34). กิจกรรมการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการสาธารณสุข (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :54.00%)

(35). โครงการจัดบริการศูนยเพื่อการคัดกรองผู
เสพยาเสพติดและศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
(ผลงานลาสุด :35.00%)

(36). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฟ้ ื นฟู
(สยส.)
(ผลงานลาสุด :7.00%)

(37). โครงการการสรางงานวิจัยของขาราชการ
สายงานพยาบาลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
บริการพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข (กพส.)
(ผลงานลาสุด :25.00%)

(38). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงาน
เภสัชกรรม (กภก.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(39). โครงการติดตงั ้ ระบบเครือขายภายใน
อาคารและโปรแกรมระบบบําบัดและรักษาผูติด
ยาและสารเสพติดของคลินิกบําบัดยาเสพติด 2
ลาดพราวและสถานฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดประเวศ (สยส.)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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56

57

58

59

60

61

62

63

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (มิติท่ี 2.1 ของ สงม.)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ไี ดรับ (1). กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียน
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ (มิติท่ี 3.1
ของทุกสวนราชการ (สก.สนอ.)
ของสลป.)
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองเภสัชกรรม

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มิติท่ี
3.3 ของ คณะผูตรวจราชการฯ และ กงต.)

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

การจัดทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.
ศ.2562 (2.2.1 ของ สนค.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.50 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี  (ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม) (สก.สนอ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัด
ทํางบการเงินของสํานักอนามัย (สก.สนอ.)
(ผลงานลาสุด :11.00%)

คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
(1). กิจกรรมการจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
สรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ทรัพยสินประจําปี  (สก.สนอ.)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ) (2.2.2 (ผลงานลาสุด :38.00%)
ของ สนค.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.50 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการ (1). โครงการฉลากยาออนไลนใสใจสุขภาพ
ใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service) (มิติท่ี 3.2 (กภก.)
ของ สกก.)
(ผลงานลาสุด :12.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 6.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :4.00%)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล (1). กิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาฐานขอมูล
(มิติท่ี 4.1 ของ สยป.)
(สพธ.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 6.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :6.00%)

ระดับความสําเร็จของการดําเนิ นการดาน
(1). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
แวดลอมในการทํางานของหน วยงาน (มิติท่ี ของหนวยงาน (สสว.)
4.2 ของ สนอ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 4.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คร

ลําดับ

าน

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 63 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 133 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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