สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กอนามัย (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

65.00
(≥ รอยละ)

100.000
(≥ รอยละ)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2.1). โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน
(กสภ.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(2.2). กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน (กสภ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

3

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ได
รับการดูแลตามเกณฑ (ผลลัพธ)
รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงที่
ไดรับการดูแลตามเกณฑ (ผลลัพธ)

70.00
(≥ รอยละ)

70.500
(≥ รอยละ)

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

สตรีในชวงอายุ 30 – 70 ปี  ไดรับ
12,500.00
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม (ผล (มากกวา12500
ผลิต)สตรีในชวงอายุ 30 – 60 ปี  ได
คน)
รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมด
ลูก (ผลผลิต)
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ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป ไดรับการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง (ผลผลิต)

200,000.00
(ราย)

209.000
(ราย)

80.00
(≥รอยละ)

82.600
(≥รอยละ)

75.00
(รอยละ)

76.850
(รอยละ)

(7.1). โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ
(กสภ.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่
เขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพกับ
สรพ. (ผลลัพธ)

10.00
(รอยละ)

26.670
(รอยละ)

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(8.1). โครงการการพัฒนาประเมินและรับรอง
คุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข (กพส.)(ขอ
บัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(8.2). โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ปี  2562 (สพธ.)(ขอ
บัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

9

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในเครือคายสามารถ
เขาถึงบริการและประสานงานผาน
ศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่อง
ที่บาน (ผลลัพธ)

85.00
(≥ รอยละ)

93.780
(≥ รอยละ)

(9.2). เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร (สพธ.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
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11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุไดรับ
การสงตอจาก BMA Home Ward
Referral Center ไดรับการพยาบาล
ตอเนื่องที่บานตามเกณฑ (ผลลัพธ)

85.00
(≥รอยละ)

91.630
(≥รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน
Home Ward ไดรับการเฝ าระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจาก
ผูดูแล (Caregiver) (ผลลัพธ)
(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :100.00%

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ไมใชงบประมาณ - วางแผน
และจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
/การคัดกรองสุขภาพที่จําเป็ นสําหรับผูสูงอายุ รวบรวมขอมูลชมรม และสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ของสํานักอนามัย - รวบรวมและสรุปขอมูลการ
คัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําปี ของ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว งบประมาณที่ใช 533,650 บาท
สรุปผลการจัดทําโครงการวัยทํางานสดใส ใสใจ
สุขภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Bangkok
Health Working Age ใหแกแกนนําขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ณ ศูนยฝึกอบรม สถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร แบบพักคาง
2 วัน 1 คืน แบงออกเป็ น 3 รุน รวมผูเขารวมอบ
รมฯ ทัง้ สน
ิ้  232 คน สรุปการติดตามรวบรวม
ขอมูลและประเมินผลโครงการวัยทํางานสดใส
ใสใจสุขภาพ ผูเขารวมโครงการ ฯ จํานวน 8,843
คน มีคารอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน
จํานวน 5,080 คน และหลังเขารวมโครงการ มี
คารอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกินลดลง
จากเดิม จํานวน 3,904 คน คิดเป็ นรอยละ 76.
85
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว การดําเนินงานเป นไปดวยความ
เรียบรอย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

24/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1.ทําหนังสือถึงผูอํานวยการ
สํานักอนามัย เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณ
สุข สํานักอนามัย ปี  พ.ศ.2562 2.สรุปผลการ
ดําเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ปี  พ.ศ.2562

(9.1). กิจกรรมที่ 1 (ภายใตโครงการพัฒนาเครือ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ขายศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
(BMA Home Ward Referral Center) (กพส.
)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10/9/2562 : ดําเนินกิจกรรมการคัดกรองภาวะ
ซึมเศราเพื่อเขารับบริการและดูแลชวยเหลือกลุม
เสี่ยงตงั ้ แต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2
562 โดยดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และจะ
สามารถสรุปยอดผูรับบริการและการดูแลชวย
เหลือกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราของปีงบประมาณ 2
562 ไดหลังจาก 30 กันยายน 2562

(6.1). โครงการการสงเสริมการมีสวนรวมของผู ความกาวหน าของงาน :100.00%
สูงอายุ (กสภ.) (ขอบัญญัติฯ)
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว - จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุสากล
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
ในเดือนตุลาคม 2561 ผูรวมงานมีความพึงพอใจ
รอยละ 92.04 - จัดกิจกรรมเนื่องในวันผูสูงอายุ
แหงชาติและเผยแพรภูมิปัญญาผูสูงอายุ ในเดือน
เมษายน 2562 ผูรวมงานมีความพึงพอใจรอยละ
94 - จัดทําจุลสารผูสูงอายุ เพื่อเผยแพรความรู
และเป็ นส่ อ
ื สําหรับผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ
8,000 ฉบับ ใชงบประมาณทงั ้ สน
ิ้  890,500 บาท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

(5.1). โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป (กสภ.)
5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว - รวบรวมและสรุปผลการ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
ดําเนินงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป จาก
ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง - จัดกิจกรรม
รณรงคสรางเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตาม
แผนที่กําหนด จํานวน 8 ครัง้  ณ สถานที่
สาธารณะในกรุงเทพมหานคร ใชงบประมาณทงั ้
สิน
้  44,150 บาท

(6.2). โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ
(กสภ.)

รอยละของผูเขารวมโครงการฯที่
อวนลงพุงมีรอบเอวหรือคาดัชนีมวล
กาย (BMI) เกิน ลดลงจากเดิม (ผล
ลัพธ)

21/6/2562 : ดําเนินการจัดทําสิ่งสนับสนุนการ
ดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนเรียบรอยแลว
ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
สุขภาพจิตชุมชนแกอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร จํานวน 272 คน และบุคลากร
สาธารณสุข จํานวน 68 คน เรียบรอยแลว และ
ไดจัดทําสรุปการประเมินความพึงพอใจในการจัด
อบรมและประเมินความรูหลังการจัดอบรม
เรียบรอยแลว

12.000
(4.1). โครงการรณรงคคัดกรองมะเร็งเตานมและ ความกาวหน าของงาน :100.00%
(มากกวา12500 มะเร็งปากมดลูก (กสภ.)
คน)
5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานท่ว
ี างไวแลว - ศูนยบริการสาธารณสุขจัด
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
กิจกรรมรณรงคเชิญชวนใหสตรีมารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
อยางนอย 1 ครัง้  - จัดทําสิ่งสนับสนุนการดําเนิน
งานใหกับศูนยบริการสาธารณสุข - รวบรวมและ
สรุปผลการใหบริการคัดกรองมะเร็งสตรีในศูนย
บริการสาธารณสุขและการออกหนวยคัดกรองเชิง
รุก ใชงบประมาณทงั ้ สน
ิ้  52,925 บาท

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

(3.3). โครงการไทยนิยมยงั ่ ยืน เพื่อชุมชนอยูดีมี ความกาวหน าของงาน :20.00%
สุข (กสภ.)
13/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กทม. เติมความสุขสูชุมชน (ไทยนิยม ยัง่ ยืน
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อชุมชนอยูดีมีสุข) ไมไดดําเนินการตอใน
ปี งบประมาณ 2562 เนื่องจากโครงการดังกลาว
เป็ นโครงการตามนโยบายผูบริหารราช
กรุงเทพมหานครแตไมไดงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินงาน ลักษณะการดําเนินงานเชนเดียว
กับโครงการกรุงเทพฯ หวงใยใสใจสุขภาพ ซึ่งผล
การดําเนินงานแลวเสร็จเป็ นไปตามเป าหมายและ
ตัวชว
ี้ ัดที่กําหนดเรียบรอยแลวดําเนินการกอง
สรางเสริมสุขภาพพิจารณาแลวเห็นวาโครงการ
กทม.เติมความสุขสูชุมชน (ไทยนิยม ยัง่ ยืน เพื่อ
ชุมชนอยูดีมีสุข) เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
2562 จึงเห็นควรยกเลิกโครงการ กทม. เติม
ความสุขสูชุมชน (ไทยนิยม ยัง่ ยืน เพื่อ-ชุมชน
อยูดีมีสุข) ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูสูงอายุที่เป็ นสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัยได
รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจําปี  (ผลผลิต)

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สรุปผลการรวบรวมผลการ
ดําเนินการเฝ าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนโดย
การชงั ่ น้ํ าหนัก วัดสวนสูง ประเมินภาวะโภชนา
การ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดไดรับการเฝ า
ระวังภาวะโภชนาการการศึกษา 1/2561 จํานวน
450,678 คน และมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน
307,862 คน คิดเป็ นรอยละ 68.31

(3.2). โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เรื้อรัง
5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว ไมใชงบประมาณ - จัดทําสิ่ง
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
สนับสนุนและสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน
และควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง - ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน
ป องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง
เพื่อเตรียมวางแผนการดําเนินงานในปีถัดไป

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

(3.1). โครงการกรุงเทพฯหวงใย ใสใจสุขภาพ
(กสภ.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

รอยละของกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา
ไดรับการดูแล (ผลลัพธ)

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุ
พโภชนาการในโรงเรียน (กสภ.)

คร

68.310
(รอยละ)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

66.00
(รอยละ)

ม

2

เป าหมาย

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
(ผลลัพธ)

ท

1

กร
ุงเ

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

11/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ โอนเงินเขาบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี งบประมาณ 2562
อัตรา 45 บาท ตอประชากร สําหรับประชากรทุก
สิทธิของกรุงเทพมหานคร จํานวน 7,930,589
คน เป็ นเงินจํานวน 356,876,505.- บาท เมื่อวัน
ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และกรุงเทพมหานคร
โอนเงินสมทบคิดเป็ นรอยละ 60 เขาบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
เป็ นจํานวน 214,125,903.- บาท เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562

(9.3). โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทายของชีวิตที่บานในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(กพส.)
12/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(10.1). กิจกรรมที่ 2 (ภายใตโครงการพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เครือขายศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บา
น (BMA Home Ward Referral Center)
24/7/2562 : ไดจัดกิจกรรมการฦึกอบรมเพื่อการ
(กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
พัฒนาความรูและทักษะการใชโปรแกรมการสง
ตอผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน (BMA
สวนราชการที่รับผิดชอบ
Home Ward Referral Program) ระหวางวันที่
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข
10 - 14 และ 17 - 21 มิถุนายน 2562 โดยมีผู
เขารวมการฝึกอบรมเป็ นขาราชการกรุงเทพมหา
นคร ระดับปฏิบัติการถึงชํานาญการพิเศษ เป็ น
พยาบาลวิชาชีพจากศูนยบริการสาธารณสุข 68
แหง และบุคลากรจากโรงพยาบาลภาคีเครือขาย
ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากร ที่
เกี่ยวของ รวมจํานวนทงั ้ หมด 188 คน การ
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแล
ว
(11.1). โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.)(ขอบัญญัติฯ 2/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
)
งานท่ว
ี างไวแลว การดําเนินงานเป็ นไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองทันตสาธารณสุข

รอยละของสัตวที่ผานการตรวจ
สุขภาพกอนเขาฆาและผานการ
ตรวจเนื้อสัตวหลังฆาเพื่ออนุญาตให
นํ าเนื้อนัน
้ ไปจําหนายไดตามกฎ
หมาย (ผลลัพธ)

93.00
(≥ รอยละ)

99.990
(≥ รอยละ)

95.00
(≥ รอยละ)

100.000
(≥ รอยละ)

70.00
(≥ รอยละ)

92.850
(≥ รอยละ)

(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

รอยละของตัวอยางสัตวปีกที่ไดรับ
การสุมตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัด
นก (ผลลัพธ)
(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับ
การสุมตรวจไมพบเชื้อโรคอาหาร
เป็ นพิษ (S.aureas และหรือ
Salmonella spp.) (ผลลัพธ)

16

รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับ
การสุมตรวจไมพบยาตานจุลชีพตก
คาง (ผลลัพธ)

85.00
(≥ รอยละ)

99.260
(≥ รอยละ)

17

อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผล
ลัพธ)
(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(14.1). กิจกรรมการเฝ าระวังและสอบสวนโรคไข ความกาวหน าของงาน :100.00%
หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร (สสธ.)
13/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ลงพื้นที่ออกตรวจสัตวปีกเพื่อเฝ าระวังโรคไข
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข
หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม
2562 จํานวน 26 ครัง้  ตรวจสัตวปีกจํานวน 560
ตัวอยาง ผลการตรวจเป็ นลบ จํานวน 560 ตัว
อยาง ผลการตรวจเป็ นผลบวก จํานวน 0 ตัว
อยาง ผลการดําเนินงานตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2
561 ลงพื้นที่ออกตรวจสัตวปีกเพื่อเฝ าระวังโรค
ไขหวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนรวม 2
81 ครัง้  ตรวจสัตวปีกจํานวน 5,573 ตัวอยาง ผล
การตรวจเป็ นลบ จํานวน 5,573 ตัวอยาง ผลการ
ตรวจเป็ นผลบวก จํานวน 0 ตัวอยาง ผลการ
ดําเนินงานเกินกวาเป าหมายที่กําหนด เป าหมาย
กําหนดจํานวนสัตวปีกที่ไดรับการสุมตรวจหาเชื้อ
โรคไขหวัดนก จํานวน 4,000 ตัวอยาง สามารถ
ดําเนินการสุมตรวจหาเชื้อโรคไขหวัดนก จํานวน
5,573 ตัวอยาง...//
(15.1). กิจกรรมตรวจเฝ าระวังเชื้อโรคอาหาร
เป็ นพิษในเนื้อสัตว (สสธ.)

(16.1). กิจกรรมตรวจเฝ าระวังยาตานจุลชีพ
ตกคางในเนื้อสัตว (สสธ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข

(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
122.620
(17.1). กิจกรรมที่ 1(ภายใตโครงการบูรณาการ
(ไมเกินเปอรเซ็น (ไมเกินเปอรเซ็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
ไทลที่ 80 ของ 5 ไทลที่ 80 ของ 5 เลือกออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร)(กคร.)(ขอ
ปี ยอนหลัง)
ปี ย
 อนหลัง)
บัญญัตฯ
ิ )
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(17.2). โครงการพัฒนากระบวนการเฝ าระวัง
สอบสวนและควบคุมโรค (กคร.)(ขอบัญญัติฯ)

18

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริม
สรางความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญ
ตามฤดูกาลมีความรูเรื่องโรคติดตอที่
สําคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต)

80.00
(รอยละ)

89.210
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(18.1). โครงการคนเมืองยุคใหมปลอดภัยจาก
โรคติดตอตามฤดูกาล (กคร.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(18.2). โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ
(กคร.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

19

รอยละความครอบคลุมของการได
รับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
(ผลผลิต)

60.00
(รอยละ)

72.820
(รอยละ)

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

21

22

ดัชนีลูกนํ้ ายุงลายของกลุมเป าหมาย
อยูในเกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ)

70.00
(>รอยละ)

79.670
(>รอยละ)

1,000.00
(ชุมชน)

1.000
(ชุมชน)

25.00
(รอยละ)

31.370
(รอยละ)

65.00
(รอยละ)

72.310
(รอยละ)

75.00
(แหง)

75.000
(แหง)

34.00
(แหง)

34.000
(แหง)

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนชุมชนมีความสามารถในการ
ป องกันแกไขปัญหายาเสพติด (ผล
ผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการเฝ าระวังยาเสพติด (ผลลัพธ)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

23

24

ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดได
รับการสนับสนุนและสามารถขับ
เคลื่อนงานแกไขปัญหายาเสพติด
(ผลลัพธ)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนของสถานประกอบการที่รวม
ดําเนินการ (ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25

จํานวนของสถานศึกษาที่รวมดําเนิน
การ (ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตรวจวิเคราะหเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว
ทางหองปฏิบัติการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
รวมทงั ้ สน
ิ้  60 ตัวอยาง ผานเกณฑการตรวจ 47
ตัวอยาง ไมผานเกณฑการตรวจ 13 ตัวอยาง ดําเนินการตรวจวิเคราะหเชื้อ Staphylococcus
aureus ในเนื้อสัตวทางหองปฏิบัติการ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 รวมทงั ้ สน
ิ้  134ตัว
อยาง ผาานเกณฑการตรวจ 134ตัวอยาง ไมผาน
เกณฑการตรวจ 0 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน
สะสมตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2561 รวมทงั ้ สน
ิ้  2
,365 ตัวอยาง คิดเป็ นรอยละ 118.25 (ผาน
เกณฑการตรวจ 2,196ตัวอยาง ไมผานเกณฑ
การตรวจ 169 ตัวอยาง) ตัวอยางเนื้อสัตวที่ได
รับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคอาหารเป็ นพิษคิด
เป็ นรอยละ 92.85 ผลการดําเนินการ ตรวจ
วิเคราะหเชื้อ Salmonella spp. และเชื้อ
Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตวทางหอง
ปฏิบัติการ ไดเกินกวาเป าหมายกําหนดไว เป า
หมายกําหนด 2,000 ตัวอยาง สามารถดําเนิน
การตรวจวิเคราะหเชื้อ ได 3,362 ตัวอยาง ...//
ความกาวหน าของงาน :100.00%

8/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตรวจวิเคราะหสารตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตว
ทางหองปฏิบัติการ ประจําเดือนกรกฎาคม2562
รวมทงั ้ สน
ิ้  134 ตัวอยาง ผานเกณฑการตรวจ
134 ตัวอยาง ไมผานเกณฑการตรวจ 0 ตัวอยาง
ผลการดําเนินงานสะสมตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2561
จํานวนตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจหายา
ตานจุลชีพตกคางรวมทงั ้ สน
ิ้  1,501 ตัวอยาง คิด
เป็ นรอยละ 107.21 (ผานเกณฑการตรวจ 1,489
ตัวอยาง ไมผานเกณฑการตรวจ 12 ตัวอยาง)
ตัวอยางเนืัอสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบยา
ตานจุลชีพตกคางคิดเป็ นรอยละ 99.20 ผลการ
ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตานจุลชีพตกคาง
ในเนื้อสัตวทางหองปฏิบัติการ สามารถดําเนิน
การไดเกินกวาเป าหมายกําหนด เป าหมายกําหน
ด ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตานจุลชีพตกคาง
ในเนื้อสัตวทางหองปฏิบัติการ จํานวน 1,400 ตัว
อยาง สามารถดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตาน
จุลชีพตกคางในเนื้อสัตวทางหองปฏิบัติการ
จํานวน 1,501 ตัวอยาง...//
ความกาวหน าของงาน :100.00%

25/3/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :100.00%
11/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1. สนับสนุนส่ อ
ื ประชาสัมพันธ
ใหกับศูนยบริการสาธารณสุข สํานักงานเขต
สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ 2. ออก
ปฏิบัติงานเชิงรุกสอนสุขศึกษาและวิธีการปองกัน
โรคติดตอแกนักเรียน 3. ผลการดําเนินงาน รอย
ละ 89.21 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูในเรื่อง
การปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

14/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(19.1). กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซี ความกาวหน าของงาน :100.00%
น (กคร.)
11/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง
:: กองควบคุมโรคติดตอ
ใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญฟรีแกประชาชน
กลุมเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โดยผลการดําเนินการขณะนี้ รอยละ 72.82 กลุม
เป าหมายที่สํารวจไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ ขอมูล ณ วันที่ 9 กย. 2562 และยัง
ดําเนินการใหบริการฉีดวัคซีนอยางตอเนื่อง คาด
วาจะดําเนินการฉีดวัคซีนแลวเสร็จในเดือน
กันยายน 2562

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

(18.3). โครงการการใหบริการวัคซีนไวรัสโร
ความกาวหน าของงาน :37.00%
ตาในศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย (กคร.
)
26/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทําหนังสือถึงผู
อํานวยการสํานักอนามัยเพื่อขอยกเลิกโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การใหบริการวัคซีนไวรัสโรตาในศูนยบริการ
:: กองควบคุมโรคติดตอ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ปี งบประมาณ 2562
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ. 2562 ของ
สํานักอนามัยและยกเลิกการรายงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหา
นคร (Daily Plan)

(19.2). โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค (กคร.)(ขอบัญญัติฯ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

19/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
คนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อผูสูงวัยฟันดี)
ปี งบประมาณ 2562 เสนอ ผูอํานวยการสํานัก
อนามัย วันที่ 13 ส.ค.2562 สรุปผลงานตามตัวชี้
วัด รอยละ 154.51 ของกลุมเป าหมาย(จํานวน
46,353 คน) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและ
ฝึ กทักษะการทําความสะอาดชองปาก

(13.1). กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตวในโรงฆาสัตว ความกาวหน าของงาน :100.00%
ที่กรุงเทพมหานคร กํากับดูแล (สสธ.)
10/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ผลการดําเนิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานไดเกินเป าหมายที่กําหนดไว ซึ่งตงั ้ เป าหมาย
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข
สัตวที่ผานทงั ้ การตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาและ
ตรวจเนื้อสัตวหลังฆาเพื่ออนุญาตใหนําเนื้อนัน
้ ไป
จําหนายไดครมกฎหมาย จํานวน 700,000 ตัว
ซึ่งผลการดําเนินงานตงั ้ แตเดือนตุลาคม 5261 มิถุนายน 2562 มีสัตวที่ผานทงั ้ การตรวจสุขภาพ
สัตวกอนฆาและตรวจเนื้อสัตวหลังฆาเพื่อ
อนุญาตใหนําเนื้อนัน
้ ไปจําหนายไดตรมกฎหมาย
รวมจํานวน 1,078,124 ตัว ตัว และมีสัตวที่ตาย
กอนฆาหรือไมอนุญาตใหเขาฆาเนื่องจากตรวจ
สุขภาพไมผาน รวมจํานวน 2 ตัว คิดเป็ นรอยละ
99.99...//

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข

(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

(กองทันตสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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โครงการ/กิจกรรม
(12.1). โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อผูสูง
วัยฟันดี) (กทส.)(ขอบัญญัติฯ)

าน

154.510
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เสร็จสน
ิ้ การจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโดยรุน
ที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2562
รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2562 ณ
โรงแรมอีสติน มักกะสัน และสรุปผลโครงการ
นํ าเสนอผูบริหาร โดยผลการดําเนินงานมีผูเขา
รวมอบรมทงั ้ หมด 91 คน ซึ่งกลุมเป าหมายเป็ น
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
และพยาบาลเทคนิค โดยผูเขารับการอบรมมี
ความรูหลังอบรมมากกวากอนการอบรมรอยละ
92.3

ห

ผลการดําเนิ น
งาน

85.00
(รอยละ)

ม

เป าหมาย

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ผูสูงอายุและวัยทํางาน (อายุ 45-59
ปี ) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
และฝึกทักษะการทําความสะอาด
ชองปาก (ผลลัพธ)

ท
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กร
ุงเ

ลําดับ

(19.3). โครงการการใหบริการปองกันและ
ความกาวหน าของงาน :12.00%
ควบคุมโรคไขหวัดใหญในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร (กคร.)
11/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...โครงการยัง
อยูในขน
ั ้ ตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กลาง จํานวน14,100,000.-บาท รายละเอียดดัง
:: กองควบคุมโรคติดตอ
นี้ 1. ขออนุมัติงบประมาณตอสํานักงบประมาณ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 62 2. สํานักงบประมาณ
ไดมีหนังสือ ที่ กท 1908/00385 ลงวันที่ 29 พ.
ค. 62 ในการขอเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 3. สํานักอนามัยชแ
ี้ จงและจัด
สงเอกสารเพิ่มเติมใหสํานักงบประมาณตาม
หนังสือกองควบคุมโรคติดตอที่ กท 0708/824
ลว. 4 มิย 62 4. สํานักงบประมาณไดมีหนังสือ ที่
กท 1908/01182 ลงวันที่ 22 ก.ค. 62 ขอให
สํานักอนามัยจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม 5. กอง
ควบคุมโรคติดตอมีหนังสือถึงสํานักงานเลขา
สํานักอนามัยเพื่อขอยกเลิกโครงการตามหนังสือ
กองควบคุมโรคติดตอที่ กท 0708/1083 ลว. 3
ก.ย. 62
(20.1). กิจกรรมที่ 2 (ภายใตโครงการบูรณาการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือกออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร) (กคร.)(ขอ 30/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
บัญญัติฯ)
งานท่ว
ี างไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(21.1). กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดําเนิน ความกาวหน าของงาน :100.00%
งานชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
6/9/2562 : - ดําเนินการแลว 40 เชต - อยู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหวางดําเนินการ 4 เจต - ติดตามและสรุปผล
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด การดําเนินงาน ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว
(22.1). โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
เพื่อการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในชุม 8/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ชน (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
งานท่ว
ี างไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

(23.1). โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด ความกาวหน าของงาน :100.00%
ในชุมชน (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
15/8/2562 : จัดกิจกรรมและเบิกจายงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณเสร็จสน
ิ้ แลว ดังนี้ ดําเนินโครงการแลว
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

(24.1). กิจกรรมสนับสนุนการเฝ าระวังภัยและยา ความกาวหน าของงาน :100.00%
เสพติดในสถานประกอบการ(สยส.)
26/8/2562 : สรุปผลการดําเนินการโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
/กิจกรรมสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด ครบ 75 แหง ดําเนินการประชุมรวมกับเจาหน าที่
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ เพื่อ
วางแผนปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
สนับสนุนส่ อ
ื เผยแพรประชาสัมพันธ สนับสนุน
วิทยากรบรรยายใหความรูเพื่อสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดใหแกพนักงาน ประสานศูนยบริการ
สาธารณสุข ในพ้ น
ื ที่รวมดําเนินการตรวจคัด
กรองใหคําปรึกษาแกพนักงานที่ประสบปัญหายา
เสพติด และติดตามผลรวมกับ สํานักงานเขต
และเจาหน าที่ความปลอดภัย ดําเนินโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว
(25.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครใน ความกาวหน าของงาน :100.00%
สถานศึกษา (สยส.) (ขอบัญญัติฯ)
24/7/2562 : :กิจกรรมที่ 3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รูอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา สรุป
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการไดครบและ
เสรจเรียบรอยแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละการบําบัดของผูที่เขา
โปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบ
กําหนด (ผลลัพธ)

65.00
(≥ รอยละ)

67.340
(≥ รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(26.2). กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงานการใช ความกาวหน าของงาน :100.00%
แบบประเมินภูมิคุมกันยาเสพติดและสารเสพติด
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน 26/8/2562 : สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู
สังกัดกรุงเทพมหานครตามโปรแกรมผานระบบ บริหาร ติดตามและจัดกิจกรราคายเสริมภูมิคุม
เครือขายอินเตอรเนท (สยส.)
กัน เพื่อปองกันและแกไขปัญหายาและสารเสพ
ติดใหกับนักเรียนที่มีภูมิคุมกันต่าํ และเสี่ยง ตอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การใชยาและสารเสพติด ในโรงเรียนระดับ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด มัธยมศึกษาตอนตนครบตามที่กําหนดเรียบรอย
แลว ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วาง
ไวแลว
(27.1). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัด
ฟื้ นฟูผูเสพผูติดยาเสพติด (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(26.1). โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกัน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแบบ
ครบวงจร (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
13/8/2562 : ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 24 โรงเรียน ซึ่ง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โรงเรียนดังกลาว ที่ผานกิจกรรมคายเสริม
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด ภูมิคุมกันยาเสพติด ไดดําเนินการจัดกิจกรรม
รณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน สรุป
โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพ
ติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวง
จร ๑. โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแบบ
ครบวงจรมีการดําเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมคายเสริมภูมิคุมกันยา
เสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๓ วัน ๒
คืน ณ โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท จ. นครนายก
โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทงั ้ หมด ๙๖ คน
ประกอบดวยครูที่รับผิดชอบ ดานยาเสพติด
โรงเรียนละ ๑ คน จํานวน ๒๔ คน นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรุงทพมหา
นคร โรงเรียนละ ๓ คน จํานวน ๗๒ คน จาก
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน ๒๔ โรง
เรียน เจาหน าที่ดําเนินงการ จํานวน ๑๙ คน รวม
๑๒๒ คน โดยใชงบประมาณทงั ้ สน
ิ้ เป็ นเงิน
๘๓๓,๘๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ การติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมการปองกัน
และแกไขปัญหายาและสารเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๔ โรงเรียนไดดําเนิน
การติดตามครบแลว จํานวน ๒๔ โรงเรียน จาก
การติดตามผลการดําเนินงาน พบวาโรงเรียน
จํานวน ๒๔ โรงเรียน มีการดําเนินการ จัด
กิจกรรมการปองกันและแกไขปัญหายาและสาร
เสพติดในโรงเรียน โดยนักเรียนและครูที่เขารวม
กิจกรรมคายใน กิจกรรมที่ ๑ เป็ นผูดําเนินการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการปองกันยาเสพติดใน
โรงเรียนอีกดวย และยังเป็ นนักเรียนแกนนํา
ดานการปองกันยาเสพติดใหแกนักเรียนในโรง
เรียน กิจกรรมที่ ๒ ไมใชงบประมาณ ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :100.00%

22/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สรุปผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการบําบัดฟ้ ื นฟูผูเสพผูติดยาเสพติดเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการใหบริการบําบัดรักษาผูเสพผู
ติดยาเสพติด สรางเครือขายการดําเนินงานดาน
การบําบัด รักษาฯ การประสานสงตอผูเขารับการ
บําบัดฯ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน
ภาคีดานการบําบัดรักษาฯ ไดแก ในสังกัด
กรุงเทพมหานครประกอบดวย ศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย สํานักการแพทย
สํานักงานเขต จํานวน 75 คน และนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครประกอบดวย กรมคุมประพฤติ
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เจาหน าที่และ
วิทยากร จํานวน 10 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  105 คน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562 ณ
โรงแรมปริน
๊ สตน
ั ้ พารค สวีท ดินแดง จากการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการมีความพึงพอใจรอยละ 88.2 กิจกรรม
ที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตรฉุกเฉินยา
และสารเสพติด เพื่อพัฒนาแพทยและพยาบาล
ใหมีความรู และทักษะในการจัดการชวยเหลือ
ภาวะฉุกเฉินที่เกิดข้ น
ึ ในผูที่มีปัญหาการใชยาและ
สารเสพติด ไดอยางปลอดภัยและเหมาะสม กลุม
เป าหมายเป็ นแพทยผูใหการดูแลผูที่มีปัญหาการ
ใชยาและสารเสพติด ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย จํานวน ๓๐ คน เจาหน าที่ และ
วิทยากร 12 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  ๔2 คนเมื่อวันที่ 25
-26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปริน
๊ สตน
ั ้ พารค
สวีท ดินแดง จากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจรอยละ 89.
02 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะทํางานเรียบรอย
แลว กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะทํางาน
เรียบรอยแลว กิจกรรมที่ 5 เยี่ยมสํารวจรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล HA ดานยาเสพติด ณ
ศูนยบริการสาธารณสุข 5 แหงเรียบรอยแลว

(27.2). โครงการพัฒนาบริการบําบัดยาสูบใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย (สยส.)(ขอ
บัญญัติฯ)
11/6/2562 : กิจกรรมที่ 1 ประสานวิทยากร
เรียบรอยแลว อยูระหวางจัดทําคําสัง่ ฯ เพื่อขอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อนุมัติฯ ซึ่งกําหนดจัดอบรมในวันที่ 22
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด พฤษภาคม 2562 กิจกรรมที่ 2 การจัด
ทําแนวทางการดําเนินงานเรียบรอยแลว และจัด
ประชุมชแ
ี้ จงเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2562 ณ หองประชุมชน
ั ้  19 อาคารธานีนพรัตน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
(27.3). โครงการพัฒนาการบําบัดฟ้ ื นฟูผูติดยา
เสพติดในชุมชน (สยส.)

รอยละของผูผานการบําบัดรักษา
ตามโปรแกรมไดรับการติดตามหลัง
การบําบัดตามเกณฑที่กําหนด (ผล
ลัพธ)

65.00
(≥ รอยละ)

66.770
(≥ รอยละ)

60.00
(รอยละ)

82.170
(รอยละ)

6.00
(เขต)

6.000
(เขต)

70.00
(รอยละ)

87.000
(รอยละ)

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

30

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมี
การดําเนินกิจกรรมเฝ าระวังภัยและ
ยาเสพติดตามภารกิจ (ผลลัพธ)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนเขตปลอดบุหรี่ (ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

31

32

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูเรื่องเครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอล
(ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ
ศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

99.280
(> รอยละ)

(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(30.1). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
(สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
22/7/2562 : 1. สํานักงบประมาณจัดกสรรเงินให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สํานักงานเขตเพื่อดําเนินการในพ้ น
ื ที่เขต 2.
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด กําหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อ
จัดทําโครงการ 3. ขออนุมัติโครงการและราย
ละเอียดการจัดกิจกรรม 4. ขออนุมัติงบประมาณ
5. แตงตงั ้ คณะกรรมการอํานวยการ คณะ
กรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการรับ - สง
และเก็บรักษาเงิน 6. ดําเนินการจัดประชุมคณะ
กรรมการอํานวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหา
นคร. 7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขตปลอดบุหรี่
8. ผลิตส่ อ
ื สนับสนุนการดําเนินงานเขตปลอด
บุหรี่ 9. จัดงานเปิ ดโครงการเขตปลอดบุหรี่นํารอ
ง
(31.1). โครงการรณรงค ลด เลิก การบริโภค
เครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลในชวงวันสําคัญตางๆ
(สยส.)(ขอบัญญัติฯ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

33

รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชาย
เขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปอง
กัน (ผลลัพธ)
(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(≥ รอยละ)

97.720
(≥ รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/8/2562 : จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเสนิผู
บริหาร iดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่
วางไวแลว

(32.1). โครงกาพัฒนาระบบบบริการดานการดูแล ความกาวหน าของงาน :100.00%
รักษาและการรายงานขอมูลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผู
ป วยเอดส (กอพ.)
19/6/2562 :- ดําเนินการจัดประชุมกิจกรรมที่ 1
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เรียบรอยแลว มีผู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เขารวม 127 คน แบงเป็ นวิทยากร 4 คน ผูเขา
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ รวม 113 คน เจาหน าที่ดําเนินการ 10 คน ทางเพศสัมพันธ
ดําเนินการจัดทําสื่อในกิจกรรมที่ 2 เรียบรอย
แลว - สรุปการประเมินผลการประชุมหลังจาก
การจัดประชุม - สรุปงบประมาณการจัดประชุม
และคืนเงินงบประมาณในสวนที่ไมไดใชหลังจาก
การจัดประชุม - ดําเนินการจัดทําสรุปขอมูลการ
ประชุมเพื่อนําเสนอผูบริหาร
(32.2). โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีราย
ใหม (กอพ.)(ขอบัญญัติฯ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6/9/2562 : ดําเนินจัดกิจกรรมตามโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

(29.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระวังภัยและยาเสพติด (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
13/8/2562 : รุนที่ 1 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี รุนที่ 2 วันที่
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด 9 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขต
ราชเทวี รุนที่ 3 วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี รุนที่ 4 วันที่ 25 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราช
เทวี จัดอบรม รุนที่ 1 - 4 เรียบรอยแลว ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
90.00
(> รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(28.1). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฟ้ ื นฟูในชุม
ชน (สยส.)
15/8/2562 : จัดกิจกรรมและเบิกจายงบ
ประมาณเสร็จสน
ิ้ แลว ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประชุมชแ
ี้ จงและติดตามงานการติดตามดูแลชวย
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด เหลือผูผานการบําบัดฟ้ ื นฟูในชุมชน รวม 3 รุน
ดําเนินการ ในเดือน มี.ค. - พ.ค. 2562 กิจกรรม
ที่ 2 ดําเนินการติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัด
ฟื้ นฟูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ น
ึ  ดําเนินการในเดือน
พ.ย. 2561 - ส.ค. 2562 กิจกรรมที่ 3 ประเมิน
ผลกระบวนการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการ
บําบัดฟ้ ื นฟูในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
ในเดือน มี.ค.-ก.ย.62 ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ตามแผนงานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

28

คร

109.000
(แหง)

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

109.00
(แหง)

ห

เป าหมาย

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนของโรงเรียนที่รวมดําเนิน
การ (ผลผลิต)

พ

26

ท

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

23/4/2562 : จัดประชุมกิจกรรมที่ 2 เรียบรอย
แลว (การพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานเพื่อ
การปองกันในกลุมเสี่ยงเฉพาะในเรื่องการมีเพศ
สัมพันธที่ปลอดภัย) โดยดําเนินการกับศูนย
บริการสาธารณสุข 13 แหง 15 ชุมชน ในวันที่
18-19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมตวันนา เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร และในวันท่ ื 19
เมษายน 2562 ทําการมอบใบประกาศเกียรติ
บัตรปายเชิดชูเกียรติ แก 15 ชุมชนที่เขารวม
เพื่อเป็ นการสงเสริม สนับสนุน และเป็ นขวัญ
กําลังใจแกแกนนําเยาวชนในการดําเนินงานดาน
เอดส

(32.3). กิจกรรมการปองกันการติดเชื้อเอดสจาก ความกาวหน าของงาน :100.00%
แมสูลูก (กอพ.)
20/8/2562 : ขอมูลจํานวนหญิงตงั ้ ครรภที่ไดรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในศูนยบริการ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ สาธารณสุข 68 แหง เดือน ต.ค.61- 19 ส.ค.62 ทางเพศสัมพันธ
จํานวนหญิงตงั ้ ครรภที่ไดรับคําปรึกษากอนตรวจ
หาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จํานวน
1,045 ราย -จํานวนหญิงตงั ้ ครรภที่ได
รับคําปรึกษาหลังตรวจหาเอชไอวี (Post-Test
Counseling) จํานวน 1,045 ราย หญิงตงั ้ ครรภ
ที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี จํานวน 2 ราย -สงตอเพื่อ
รับการรักษาอยางตอเนื่อง ที่โรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 1 ราย -สงตอเพื่อรับการรักษา
อยางตอเนื่อง ที่โรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพ
มหานคร 1 ราย
(33.1). กิจกรรมติดตามการดําเนินงาน โดย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระบบ Single Monitoring and Evaluation (กอ
พ.)
20/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
34

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวย
วัณโรค (ผลลัพธ)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

85.00
(> รอยละ)

90.760
(> รอยละ)

(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(34.1). กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบยา
ระยะสน
ั ้ ภายใตการสังเกตโดยตรง (DOT) (กอ
พ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
20/8/2562 : ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ขอมูลกิจกรรมการรักษา วัณโรคดวยระบบยา
ระยะสน
ั ้  ภายใตการสังเกตโดนตรงของรอบ
1-3/2561 มีผลการสํารํจของการรักษาวัณโรค
ของผูปวยวัณโรคทุกประเภท คือ 92.56% โดย
ดึงขอมูลมาจากโปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณ
โรค ณ วันที่ 20 สค.62 -ตรวจเยี่ยมศูนยบริการ
สาธารณสุข 39 (คลินิกวัณโรค)เมื่อวันที่ 2 สค.
62 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และ
แนะนํ าแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง

(34.3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
วัณโรคในกรุงเทพมหานคร(กอพ.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(34.4). ศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณโรค (TB
Referral Center) (กอพ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
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รอยละของสถานประกอบการที่ได
รับการตรวจคุณภาพน้ํ า/นํ้ าแข็งทาง
หองปฏิบัติการ และผานเกณฑมาตร
ฐาน (ผลลัพธ)
(สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/8/2562 : ผูปวยวัณโรคที่สงตอตงั ้ แต เดือน
ตค.61-20 สค.62 จํานวนที่สงตอทงั ้ สน
ิ้  626 ราย
- ผูปวยสงถึงปลายทาง จํานวน 562 ราย - ผู
ป วยสงไมถึงปลายทาง จํานวน 44 ราย (ยังไมถึง
วันนัด) - ผูปวยที่สงตอไมถึงปลายทาง จํานวน 2
0 ราย (ติดตอไมได/เสียชีวิต/ยายที่อยู)

10.00
16.130
(35.1). กิจกรรมประเมินและรับรองรานยาเครือ ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไมนอยกวารอย (ไมนอยกวารอย ขายความรวมมือ ในการเฝ าระวังความปลอดภัย
ละ)
ละ)
ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพสํานักอนามัย
13/8/2562 : กองเภสัชกรรม ดําเนินการจัด
(กภก.)
ประชุมค
 ณะกรรมการรานยาเครือขายความรวม
มือในการเฝ าระวังความปลอดภัยดานยาและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพสํานักอนามัยเรียบรอยแลว
:: กองเภสัชกรรม
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.
00 น. โดยมีมติที่ประชุมรับรองรานยาเขารวม
เป็ นรานยาเครือขายฯทัง้ สน
ิ้  10 ราน รวมมีราน
ยาเครือขายฯทัง้ สน
ิ้  72 ราน คิดเป็ นมีรานยา
เครือขายฯเพิ่มข้ น
ึ รอยละ 16.13
70.00
(รอยละ)

95.900
(รอยละ)

(36.1). โครงการเฝ าระวังความปลอดภัยของ
นํ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ํ าแข็ง
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (สชส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

าน

(กองเภสัชกรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1.รวบรวมรายงาน และ
ภาพถายในการจัดกิจกรรมรณรงคสัปดาหวัน
วัณโรคสากลจากศูนยบริการสาธารณสุขทงั ้  68
แหง 2.สรุปการดําเนินงาน กรุงเทพฯ หยุด
วัณโรคสากล สงสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข สํานักอนามัย 3.สงเลมสรุปผลการดําเนิน
งานการจัดงาน กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค ปี 2562 4.
คณะกรรมการตรวจรับสงมอบงานการจัดงาน
กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค ตรวจรับเอกสารสงมอบ
งานของบริษท
ั ที่รับจัดงาน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว มีรายละเอียดการดําเนินงานดัง
นี้ 1. ประสานงานกับฝายสิ่งแวดลอมและสุขา
ภิบาล สํานักงานเขต เพื่อเก็บตัวอยางสงตรวจ
ตามวันที่กําหนด ในแผนการเก็บตัวอยาง 2.
ดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ํ าแข็ง ตัง้ แตวันที่ 1
มีนาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 โดยดําเนินการ
ตรวจน้ํ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจาก
สถานประกอบการจํานวน 151 แหง จากเป า
หมาย 165 แหง (คิดเป็ นรอยละ 91.5) ผาน
เกณฑมาตรฐานจํานวน 147แหง (คิดเป็ นรอยละ
97.4) และตรวจน้ํ าแข็งจากสถานประกอบการ
จํานวน 70 แหง จากเป าหมาย 71 แหง (คิดเป็ น
รอยละ 98.6) ผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 65
แหง (คิดเป็ นรอยละ 92.9) รวมตรวจสถาน
ประกอบการ นํ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
และน้ํ าแข็งที่ไดรับการตรวจวิเคราะหทงั ้ หมด 2
21 แหง จากเป าหมายรวม 236 แหง (คิดเป็ น
รอยละ 93.6) และสถานประกอบการน้ํ าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ํ าแข็งที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน จํานวนรวม 212 แหง (คิดเป็ น
รอยละ 95.9) 3. ไดรอยละของสถานประกอบ
การที่ไดรับการตรวจคุณภาพน้ํ า/นํ้ าแข็ง ไดตาม
เป าหมาย คือรอยละ 93.6 (ผลผลิต) 4. ไดรอย
ละของสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจ
คุณภาพน้ํ า/นํ้ าแข็ง และผานเกณฑมาตรฐาน คือ
รอยละ 95.9 (ผลลัพธ) ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานทงั ้ หมดเทากับรอยละ 100//

กร
ุงเ

ท

พ

(36.2). กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหารเพื่อ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สนับสนุนการแกไขปัญหาของขอรองเรียน (สชส.
)
23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว มีรายละเอียดการดําเนินงานดัง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
นี้ 1. ดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร/นํ้ า
:: สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข
ที่ไดรับการรองเรียน ผานสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา และ/หรือ ฝ ายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต ตัง้ แต 1
ตุลาคม ถึง 20 สิงหาคม 2562 มีเรื่องรองเรียน
ทัง้ หมด 3 เรื่อง ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะหและ
รายงานผลภายในระยะเวลาที่กําหนด ไดจํานวน
3 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 100 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานทงั ้ หมดเทากับรอยละ 100//

ห

เครือขายความรวมมือในการเฝ า
ระวังความปลอดภัยดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัยมี
จํานวนเพิ่มข้ น
ึ  (ผลลัพธ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม
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(34.2). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
การควบคุมวัณโรคในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (กอ
พ.)(ขอบัญญัติฯ)
10/7/2562 : ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฎิบัติการดําเนินงานตาม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แผนงานวัณโรคแหงชาติ จัดอบกรม 24-25 มค.
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ 2562 โรงแรมเอเชีย เป าหมายตามโครงการ 60
ทางเพศสัมพันธ
คน มีผูเขารวม 58 คน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคด้ อ
ื ยาหลาย
ขนาน จัดประชุม 21 มิ.ย.2561 โรงแรมเอเชีย
เป าหมายตามโครงการ 58 คน มีผูเขารวม 53
คน กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ใหคําปรึกษาผูรับผิดชอบงานวัณโรคของศูนย
บริการสาธารณสุข จัดอบรม 21-22 กพ.2562
เป าหมายโครงการ 68 คน มีผูเขารวม 67 คน
กิจกรรมมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ทักษะการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร จัดอบรม 28 มีค.2562 เป า
หมายโครงการ 30 คน มีผูเขารวม 26 คน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4/9

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ลําดับ
37

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข
ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สํานัก
อนามัย ไดรับการปรับปรุงพัฒนา
ศักยภาพ (ผลผลิต)

เป าหมาย
3.00
(แหง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(แหง)

โครงการ/กิจกรรม
(37.1). ปรับปรุงสถานฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด (บานพิชิตใจ) (สยส.) (ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :52.00%
6/9/2562 : อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงสถาน
ฟื้ นฟูฯ มีกําหนด 200วัน

(37.2). กอสรางโรงจอดรถยนต ศูนยบริการ
สาธารณสุข 44 ลําผักชี หนองจอก (ศบส.44)

ความกาวหน าของงาน :60.00%

(37.3). ปรับปรุงหองนํ้ าศูนยบริการสาธารณสุข
59 ทุงครุ (ศบส.59)

ความกาวหน าของงาน :80.00%

3/9/2562 : อยูในระหวางดําเนินการกอสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กําหนดงานแลวเสร็จวันที่ 6 ธันวาคม 2562
:: ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี หนองจอก

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ

17/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เซ็นสัญญาจาง
เรียบรอยแลว จะเขามาดําเนินการ 18/09/2562
ถึง 16/12/2562

คร

(37.4). โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตร ความกาวหน าของงาน :40.00%
สาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี
ปุรุราชรังสรรค (สชส.)(ขอบัญญัติฯ)
21/9/2562 : รายละเอียดการดําเนินงาน 1. ขัน
้
ตอนการจัดทํา และประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สัดสวนงานรอยละ 10 - ไดดําเนินการจัดทํา และ
:: สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข
ประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางเรียบรอยแลว คิด
เป็ นผลสําเร็จรอยละ 10 2. ขัน
้ ตอนการจัด
ทําแบบรูปรายการงานกอสราง สัดสวนงานรอย
ละ 20 - ไดดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการงาน
กอสราง คิดเป็ นผลสําเร็จรอยละ 20 3. ขัน
้ ตอน
การจัดทําราคากลาง สัดสวนงานรอยละ 10 - ได
ดําเนินการจัดทําราคากลางเรียบรอยแลว คิดเป็ น
ผลสําเร็จรอยละ 10 4. ขัน
้ ตอนการจัดทํารายงาน
ขอซ้ อ
ื ขอจาง สัดสวนงานรอยละ 10 - อยูระหวาง
ดําเนินการ 5. ขัน
้ ตอนเผยแพรประกาศ และราง
เอกสารจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
สัดสวนงานรอยละ 10 - ยังไมไดดําเนินการ 6.
ขัน
้ ตอนเผยแพรประกาศ และเอกสารจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สัดสวนงานรอยละ
10 - ยังไมไดดําเนินการ 7. ขัน
้ ตอนการรายงาน
ผล และขออนุมัติสงั ่ จาง สัดสวนงานรอยละ 10 ยังไมไดดําเนินการ 8. ขัน
้ ตอนประกาศผลผูชนะ
สัดสวนงานรอยละ 5 - ยังไมไดดําเนินการ 9.
ขัน
้ ตอนอนุมัติจางถึงลงนามสัญญา สัดสวนงาน
รอยละ 15 - ยังไมไดดําเนินการ ความสําเร็จของ
การดําเนินงานทงั ้ หมดเทากับรอยละ 40//

ความกาวหน าของงาน :10.00%

(37.8). ปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข
ความกาวหน าของงาน :75.00%
59 ทุงครุ สาขา ทุงครุ 2 (ศบส.59) (ขอบัญญัติฯ)
19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการกอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สราง
:: ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ

39

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาสที่ขอรับการชวยเหลือได
รับอุปกรณชวยในการดํารงชีวิต
ประจําวันตามที่จําเป็ น(ผลลัพธ)
(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพ
มหานคร ระยะ 20 ปี  (ผลลัพธ)

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(≥ รอยละ)

100.000
(≥ รอยละ)

80.00
(รอยละ)

96.000
(รอยละ)

ม

กร
ุงเ
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(37.9). โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคศูนย ความกาวหน าของงาน :80.00%
บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุงเรือง (ศบส.8)
23/9/2562 : โครงการกอสรางศาลา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เอนกประสงคศูนยบริการสาธารณสุข 8 บุญรอด
:: ศูนยบริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุงเรือง
รุงเรือง ไดดําเนินการ ดังนี้ 1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 3. รอแกไขแบบ
รูปรายการและการจัดทําราคากลางของคณะ
กรรมการเนื่องจากมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับเนื้อหา
ที่สําคัญในการจัดทําการจัดซ้ อ
ื จัดจาง และตอง
ดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแผนการจัดซ้ อ
ื จาง
ใหมเพราะไมสามารถดําเนินการประกาศจัดซ้ อ
ื
จัดจางไดทันเวลาที่กําหนดในแผน 4.
เปลี่ยนแปลงแผนการจางกอสรางศาลาฯ
เนื่องจากแบบรูปรายการ และการคํานวนราคา
ของคณะกรรมการผิดพลาดตองดําเนินการแกไข
ใหถูกตอง 5. ขอนุมัติแบบรูปรายการและเห็น
ชอบราคากลาง ขอรายงานขอซ้ อ
ื ขอจาง 6. แกไข
รายละเอียดแบบรูปรายการเนื่องจากมีการขาย
เอกสารประกวดราคา 7. จัดทํารางประกวดราคา
แบบอิเล็กทรอนิกส 8. จัดสงรางสัญญาใหนิติกร
ตรวจรางฯ

ห

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการจัด
ทําแบบรูปรายการงานกอสราง โครงการกอสราง
อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

(37.7). โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข ความกาวหน าของงาน :5.00%
30 (แหงใหม) (ศบส.30)(ขอบัญญัติฯ)
21/9/2562 : โครงการกอสรางศูนยบริการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สาธารณสุข 30 (แหงใหม)ไดดําเนินการ ดังนี้ 1.
:: ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม
ขออนุมัติโครงการ 2. ประสานกับสํานักการโยธา
เพื่อออกแบบวิศวอาคาร ประมาณราคา กําหนด
รูปแบบประมาณกลางเดือนมกราคม 2562 3. หา
แนวทางแกไขปัญหาเรื่องการจําหนายและร้ อ
ื
ถอนอาคารตึกหองสมุดบานหนังสือสุกันยา เพื่อ
ดําเนินการจําหนายอาคารตึกหองสมุดบาน
หนังสือสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ของ
สํานักงานเขตบางกอกนอย ตามหนังสือที่ กท
0713.30/628 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 4.
สํานักการโยธาประเมินราคาและกําหนดรูปแบบ
อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 30 แหงใหม ตาม
หนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2562 5. ดําเนินการ
จําหนายอาคารตึกหองสมุดบานหนังสือสุกันยา
อิศรางกูร ณ อยุธยา ของสํานักงานเขตบางกอก
น อย ตามหนังสือที่ กท 0713.30/628 ลงวันที่ 2
5 มกราคม 2562 6. ขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน
เดิม (บานหนังสือสุกันยา) ขณะนี้ยังไมไดรับ
เอกสารอนุมัติการจําหนายทรัพยสินเดิม(หอง
สมุดบานหนังสือสุกันยา) จากสํานักงานเขต
บางกอกนอย 7. ขอใหสํานักการโยธาเรงสง
ประเมินราคาและกําหนดรูปแบบอาคารศูนย
บริการสาธารณสุข 30 แหงใหม ตามหนังสือ ที่
กท 0713.30/116 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 และ
ขอรายช่ อ
ื คณะกรรมการเพื่อแตงตงั ้ เป็ นคณะ
กรรมการในโครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณ
สุข 30 (แหงใหม) ตามหนังสือที่ กท 0713.
30/1662 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 8. รอแบบ
สมบูรณและประเมินราคาอยางละเอียด(แบบ
BOQ)ของโครงสรางอาคาร 7 ชัน
้  ศูนยบริการ
สาธารณสุข30(แหงใหม)จากสํานักการโยธา 9.
ชีแ
้ จงการรองเรียนของประชาชนที่ผานมาจนถึง
เดือนมีนาคม 2562 10.ขอรายช่ อ
ื คณะกรรมการ
เพื่อแตงตงั ้ เป็ นคณะกรรมการในโครงการ
กอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม)
ไปที่สํานักการโยธา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
ตามหนังสือที่ กท 0713.30/1662 ในวันที่ 4
มิถุนายน 2562 ทางศูนยบริการสาธารณสุข 30
วัดเจาอาม ไดรับรายช่ อ
ื คณะกรรมการโครงการ
กอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม)
จํานวน 5 ชุด จากสํานักการโยธา ดังนี้ (1) คณะ
กรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง (2)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (3) คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (4) คณะกรรมการตรวจรับ (5)
เจาหน าที่ควบคุมงาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2
562 รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นายจัก
กพันธุ ผิวงาม) เรียกหนวยงานที่เกี่ยวของเขา
พบเพื่อหาแนวทางแกไขปัญหาเกี่ยวกับการ
กอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม)
คือ (1) การจําหนายทรัพยสินบานหนังสือสุกันยา
โดยใหสํานักงานเขตบางกอกน อยเป็ นผูดําเนิน
การเนื่องจากเป็ นเจาของทรัพยสิน (2) เรงสํานัก
การโยธาใหออกแบบที่สมบูรณ พรอมประมาณรา
คา (BOQ) ซึ่งสํานักการโยธายืนยันจะแลวเสร็จ
ในเดือนกรกฎาคม 2562 (3) ใหสํานักงานเขต
บางกอกน อยโอนที่ดินบริเวณบานหนังสือสุกันยา
ใหเป็ นของสํานักอนามัย 11. รอการแตงตงั ้ คณะ
กรรมการจําหนายทรัพยสินบานหนังสือสุกันยา
อิศรางกูร ณ อยุธยา ของสํานักงานเขตบางกอก
น อย 12. แตงตงั ้ คณะกรรมการพิจารณาการ
จําหนายทรัพยสิน(บานหนังสือนางสุกันยา อิศร
างกูร ณ อยุธยา) ซึ่งเป็ นทรัพยสินของสํานักงาน
เขตบางกอกนอย สรางข้ น
ึ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2557 บนที่ดินที่จะกอสรางศูนยบริการสาธารณ
สุข 30 แหงใหม 13. ไดรับหนังสือรองทุกขจาก
ประชาชนในพ้ น
ื ที่ใกลเคียงและทายาทผูจัดการ
มรดก มาเป็ นระยะๆ ขอใหพิจารณายกเลิกการ
กอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม)
บนที่ดินแปลงนี้ และไดชแ
ี้ จงการรองเรียนของ
ประชาชนที่ผานมาจนถึงเดือนมีนาคม 2562
แลว 14. ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม
ไดรับแบบรูป รายการ และประมาณราคาจาก
สํานักการโยธา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และ
ทางศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม อยู
ระหวางดําเนินการตรวจสอบแบบรูป รายการและ
ประมาณราคา และประสานแกไขใหถูกตอง 15.
ไดประกาศแผนการกอสรางศูนยบริการสาธารณ
สุข 30 แหงใหม ในระบบe-GP เมื่อ 28 สิงหาคม
2562 16. ดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัด
ทําแบบรูปรายการงานกอสรางและคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

ท

(37.6). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 47 คลองขวาง (ศบส.47)(ขอ
บัญญัติฯ)

าน

(37.5). โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข ความกาวหน าของงาน :10.00%
39 ราษฎรบูรณะ (ศบส.39)(ขอบัญญัติฯ)
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมการ 1.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข
:: ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ
39ราษฎรบูรณะ ไดรับอนุมัติงบประมาณกอสราง
จํานวน 79,250,000 บาทกอสรางอาคาร 5 ชัน
้
โดยแบงงบประมาณเป็ น 3 ปี  (2562-2564)โดย
ในปี2562ไดรับงบประมาณ 4,100,000 บาท เนื่องจากขอบัญญัติไมตรงกับแบบกอสราง
ประสานสํานักโยธาเพื่อแกไข สงแบบที่แกไข
แลวไปสํานักงบเพื่อเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติ เปลี
ยนแปลงเรียบรอยไดรับการตอบกลับ เมื่อวันที่
18 มีค2562 -ประสานขอรายช่ อ
ื ขารชการมาเป็ น
คณะกรรมการกอสรางอาคารศูนย 39 ราษฎร
บูรณะ -ทําเรื่องจําหนายอาคารศูนย 39 ราษฎร
บูรณะ

(38.1). โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่ประสบ
ปั ญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.)(ขอบัญญัติฯ) 16/9/2562 : นํ าเสนอสรุปรายงานผลและ
ประเมินโครงการใหผูบริหารสํานักอนามัยรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทราบเรียบรอยแลว
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

(39.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน ความกาวหน าของงาน :100.00%
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนงาน (สพธ.)
6/9/2562 : ไดจัดประชุมคณะพัฒนายุทธศาสตร
ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หองประชุมใหญ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ชัน
้  19 เพื่อ รายงานผลการดําเนินงานตัวชว
ี้ ัด
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
เจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 ใหผูบริหารและคณะทํางานรับทราบ
จัดประชุมคณะทํางานการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการดวยระบบติดตามประเมินผล Daily
Plans ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อตรวจ
สอบการดําเนินงานในระบบติดตามประเมินฯ
Daily Plans ของโครงการ/กิจกรรมและตัวชว
ี้ ัด
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งโครงการมีจํานวน
133 โครงการ ตัวชว
ี้ ัดมิติที่ 1 - มิติที่ 4 มีจํานวน
71 ตัวชว
ี้ ัด และจัดประชุมคณะทํางานติดตาม
ประเมินการปฎิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562
สํานักอนามัย ในวันที่ 26 กันยายน 2562 เพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานทงั ้  4 มิติ ใหผูบริหารรับ
ทราบ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
40

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสมรรถนะมุงสูความเป็ นมือ
อาชีพ (ผลลัพธ)
(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(40.1). โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูดานทันต
กรรมผูสูงอายุและการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(กทส.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองทันตสาธารณสุข

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
10/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สรุปผลการดําเนินโครงการ
เสนอผูอํานวยการสํานักอนามัยเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2561 ผลการดําเนินโครงการ
ตามตัวชว
ี้ ัดดังนี้ (ผลผลิต)รอยละ 89 ของ
ทันตแพทยสํานักอนามัยไดเขารับการอบรม
เพิ่มพูนความรูดานทันตกรรมผูสูงอายุและการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (ผลลัพธ)รอยละ 95.51
ของทันตแพทยที่เขารับการอบรบมีความรูเพิ่ม
ขึ้น

(40.2). โครงการสัมมนาและดูงานดานการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ป องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ดานสาธารณสุข (สพธ.)(ขอบัญญัติฯ)
4/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว - จัดทําสรุปรายงานเสนอผู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บริหารทราบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

(40.4). โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานปองกัน
และแกไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ระหวางเครือขายทงั ้ ภายในและภายนอกหนวย
งาน (สพธ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

(40.5). โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการ
บริหารการพยาบาล (ดานบริหารอนามัย) รุนที่
19 (กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

ความกาวหน าของงาน :100.00%

10/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว - รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการใหผูบริหารทราบเรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :15.00%

คร

(40.3). โครงการพัฒนาสมรรถนะนัก
สังคมสงเคราะหดานการสงเสริมศักยภาพและ
การปองกันปัญหาทางสังคม (สพธ.)

ความกาวหน าของงาน :100.00%
19/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สรุปผลการดําเนินโครงการได
ดังนี้ 1. ผูเขารับการฝึกอบรมรอยละ 100 มี
ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเพิ่มข้ น
ึ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t=6.056,p<0.001) 2. ผูเขารับการฝึกอบรม
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในความรู ความคิด
สรางสรรค และวิสัยทัศนในการจัดการงานบริการ
พยาบาลสาธารณสุข ที่สําคัญคือ เกิด
ประสบการณในการสรางสรรคผลงานไดเกิน
ความคาดหมายจากทีมงานที่เขมแข็ง บรรลุตาม
วัตถุประสงคและผานเกณฑการประเมินผลทงั ้
ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ คิดเป็ นรอยละ 100

าน

(40.6). โครงการการฝึกอบรมบุคลากรสายงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
พยาบาล เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ เสริม
สรางประสบการณ และทัศนคติในการปฏิบัติการ 13/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
พยาบาลสาธารณสุขของสํานักอนามัย กรุงเทพ งานท่ว
ี างไวแลว สรุปผลของโครงการตามตัวชี้
มหานคร (กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
วัดได ดังนี้ 1. จํานวนของกลุมเป าหมาย คือ 70
คน จํานวนผูเขารับการอบรมกิจกรรม คือ 70
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คน ดังนัน
้  กลุมเป าหมายไดรับการพัฒนาศักย
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข
ภาพฯ คิดเป็ นรอยละ 100 2. เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยความรูและทักษะของ
ผูเขารับการอบรมกอนและหลังการฝึกอบรม พ
บวา ผูเขารับการอบรมมีความรูทักษะ เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตรเพิ่มข้ น
ึ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t=13.1,p=<0.0001) คิดเป็ นรอยละ 100
(40.7). โครงการการฝึกอบรมขาราชการสายงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
พยาบาล เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ งึ พิงในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (กพส.)(ขอ
บัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(40.8). โครงการการพัฒนาการปฏิบัติการ
พยาบาลดานหัตถการในศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย (กพส.)(ขอบัญญัติฯ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%
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(40.9). โครงการการฝึกอบรมขาราชการสายงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
พยาบาล เพื่อการสรางงานวิจัยทางการพยาบาล
และการนํ าผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใชใน คิดเป็ นรอยละ 100 ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (กพส.) (ขอ
ตามแผนงานที่วางไวแลว เรียบรอยแลว ดังนี้ 1.
บัญญัติฯ)
เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 2.
ประชาสัมพันธหลักสูตรและเชิญชวนขาราชการผู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สนใจสมัครเขาประชุมพรอมเสนอหัวขอวิจัย
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข
ทางการพยาบาล 3. จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะ
กรรมการดําเนินงาน และจัดทําคําสัง่ ให
ขาราชการเขารับการประชุม 4. ประสานวิทยากร
สถานที่จัดประชุม และหนวยงานที่เกี่ยวของ 5.
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน มีรายละเอียดดัง
นี้ กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ การสรางสรรคผลงานวิจัยทางการพยาบาล
จากงานประจําอยางมีประสิทธิภาพ เป็ นการ
ประชุมแบบไป-กลับ (ไมตอเนื่อง) ระยะเวลาการ
ประชุมจํานวน 4 ครัง้ ๆ ละ 2 วัน ใหกับกลุมเป า
หมาย 72 คน ตามรายละเอียดดังนี้ ครัง้ ที่ 1
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการ
เขียนโครงรางงานวิจัยทางการพยาบาล รูปแบบ
กิจกรรมเป็ นการแบงกลุมฝึกภาคปฏิบัติ ในวันที่
29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเจาพระยา
ปารคกรุงเทพมหานคร มีผูเขาประชุมทงั ้ หมด 72
คน คิดเป็ นรอยละ 100 ครัง้ ที่ 2 ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอโครงรางงานวิจัย
ทางการพยาบาล ในวันที่ 14-15 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร มีผู
เขาประชุมทงั ้ หมด 69 คน คิดเป็ นรอยละ 96
ครัง้ ที่ 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสราง
เครื่องมือการวิจัยและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
ที่ถูกตอง ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2562 ณ
โรงแรมเจาพระปารค กรุงเทพมหานคร มีผูเขา
ประชุมทงั ้ หมด 71 คน คิดเป็ นรอยละ 99 ครัง้ ที่
4 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัด
ทํารายงานผลการวิจัยทางการพยาบาลในวันที่
6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค
กรุงเทพมหานคร มีผูเขาประชุมทงั ้ หมด 71 คน
คิดเป็ นรอยละ 99 พบวา ผูเขาประชุมมีคะแนน
ความรูเฉลี่ยหลังเขาประชุมสูงกวากอนเขาประ
ชุม เมื่อทดสอบดวยสถิติ paired sample test
พบวา ผูเขาประชุมมีคะแนนความรูเฉลี่ยกอน
และหลังเขาประชุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และผูเขาประชุมมีความพึง
พอใจในการเขาประชุมการสรางสรรคผลงานวิจัย
ทางการพยาบาล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x
̅ =4.58, SD =.638) การจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การสรางสรรคผลงานวิจัยทางการ
พยาบาลจากงานประจําอยางมีประสิทธิภาพ หลัง
เสร็จสน
ิ้ การจัดประชุมดังกลาว มีผลผลิตเป็ นผล
งานวิจัยทางการพยาบาล (ฉบับสมบูรณ) จํานวน
5 เรื่อง ดังนี้ 1. ผลของโปรแกรมการพยาบาล
แบบตงั ้ เป าหมายรวมกันในการปองกันการพลัด
ตกหกลมสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ งึ พิงที่มีผู
ดูแลที่บาน จัดทําโดยผูเขาประชุมกลุมกรุงเทพ
กลาง และผูรวมวิจัยของกองการพยาบาล
สาธารณสุข 2. ผลของโปรแกรมสงเสริมความ
สามารถของผูดูแล (CG) ในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ งึ พิงในชุมชน จัดทําโดยผูเขาประชุมกลุม
กรุงเทพใต และผูรวมวิจัยของกองการพยาบาล
สาธารณสุข 3. ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุน
สมองโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ในการ
ป องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ จัดทําโดยผู
เขาประชุมกลุมกรุงเทพเหนือ และผูรวมวิจัย
ของกองการพยาบาลสาธารณสุข 4. ผลของ
โปรแกรมการดูแลตอเนื่องที่บานโดยประยุกต
ทฤษฎีการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ํ าตาลและระดับน้ํ าตาลในเลือดใน
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จัดทําโดยผูเขาประชุม
กลุมกรุงเทพตะวันออก และผูรวมวิจัยของกอง
การพยาบาลสาธารณสุข 5. ผลของโปรแกรมการ
พยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตอ
คุณภาพชีวิตและความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน จัดทําโดยผูเขาประชุมกลุม
กรุงธนใต และผูรวมวิจัยของกองการพยาบาล
สาธารณสุข กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมวิชาการ
รูปแบบงานบูรณาการทางการพยาบาลแนวใหม
(Service Nurse Model Sharing) ผูเขารวมประ
ชุมฯ ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพและนัก
วิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการถึงระดับ
ชํานาญการพิเศษ และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 220
คน เป็ นการประชุมแบบไป-กลับ จํานวน 1 วัน
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ
รอยัลริเวอร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู
เขาประชุมทงั ้ หมด 219 คน คิดเป็ นรอยละ 99
พบวา ผูเขาประชุมมีความพึงพอใจในการเขา
รวมประชุมวิชาการ รูปแบบงานบูรณาการ
ทางการพยาบาลแนวใหม (Service Nurse
Model Sharing) โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(X ̅ = 4.55, SD = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ขอพบวา ผูเขาประชุมมีความพึงพอใจในการเขา
รวมประชุมวิชาการ รูปแบบงานบูรณาการ
ทางการพยาบาลแนวใหม (Service Nurse
Model Sharing) อันดับแรก ไดแก การนํ าเสนอ
เรื่องการบูรณาการ แบบองครวมในการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวยระยะยาวเพื่อเชื่อมโยง
ระบบบริการสุขภาพอยางไรรอยตอจากโรง
พยาบาลสูชุมชน ( X ̅ = 4.66, SD = 0.47)
รองลงมา คือ การนํ าเสนอเรื่อง ผลของโปรแกรม
การพยาบาลแบบตงั ้ เป าหมายรวมกันในการ
ป องกันการพลัดตกหกลมสําหรับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ งึ พิงที่มีผูดูแลที่บาน ( X ̅ = 4.56, SD
= 0.51) 6. สรุป วิเคราะห ผลการดําเนินงาน 7.
รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ตอผูบริหารเมื่อ
สิน
้ สุดโครงการ

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(40.10). โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู ความกาวหน าของงาน :100.00%
จัดการสุขภาพในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอ
เนื่องที่บาน (Nurse care maneger in home
14/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ward)(กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
งานท่ว
ี างไวแลว ผลการประเมินผลโครงการ พ
บวา ผูผานการอบรมมีคะแนนความรู กอนการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อบรมเฉลี่ย 21.5 (SD = 2.5) และหลังการอบรม
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข
เฉลี่ย 25.9 (SD = 1.8) โดยมีคะแนนความรู
เฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.
05 (t = 12.9, p < 0.001) และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพในการเป็ นพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
สามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน าที่ของพยาบาลผู
จัดการสุขภาพในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุที่
จําเป็ นตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน
(40.11). กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ
(Proficiency Testing) ของเจาหน าที่ศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย และสํานักงานเขต ใน
การตรวจคัดกรองหายาบา
(Methamphetamine) ในปัสสาวะ (สชส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

(40.12). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
สุขภาวะเขตเมือง รุนที่ 1 (สพธ.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

(40.13). โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพเด็กในสถานศึกษา
(กสภ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

11/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว มีรายละเอียดการดําเนินงานดัง
นี้ 10. ติดตาม รวบรวม และประเมินผลการทด
สอบ และจัดทําผลการประเมินการทดสอบความ
ชํานาญครัง้ ที่ 2 คิดเป็ นสัดสวนของงานรอยละ
15 - ไดจัดทําผลการประเมินและสงใหศูนย
บริการสาธารณสุขและสํานักงานเขตเรียบรอย
แลว คิดเป็ นสัดสวนงานรอยละ 15 11. ประเมิน
และสรุปผลกิจกรรมทดสอบความชํานาญ ทัง้  2
ครัง้  คิดเป็ นสัดสวนของงานรอยละ 10 - ได
ดําเนินการประเมินและสรุปผลกิจกรรมเสร็จสน
ิ้
เรียบรอยแลว คิดเป็ นสัดสวนงานรอยละ 10
ความสําเร็จของการดําเนินงานทงั ้ หมดเทากับ
รอยละ 100//
ความกาวหน าของงาน :100.00%

8/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1.ติดตามผลหลังการฝึกอบรมฯ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
28/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว จัดการอบรมตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการสราง
เสริมสุขภาพเด็กในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23-24
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน
กรุงเทพมหานคร โดยกลุมเป าหมายประกอบ
ดวย พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียนและสถานรับเลีย
้ งเด็กกลางวันของ
สํานักอนามัย จํานวน 79 คน คิดเป็ นรอยละ 98.
75 ใชงบประมาณทงั ้ สน
ิ้  104,450 บาท

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของความสําเร็จของการบํารุง
รักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ (ผล
ลัพธ)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

98.040
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

60.00
(รอยละ)

80.070
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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43

รอยละของหนวยบริการที่ไดรับการ
ติดตงั ้ ระบบสารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข (HCIS)ของสํานัก
อนามัย บน Cloud สําหรับการ
ปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และให
บริการแกประชาชน (ผลผลิต)
(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของหองนํ้ าสาธารณะมี
สุขลักษณะเป็ นไปตามเกณฑใน
ระดับมาตรฐาน (ผลลัพธ)

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของสถานประกอบการตามพ
ระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ที่มีความเสี่ยงสูงไดรับการ
แนะนํ าดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพื่อจัดการปรับปรุงสภาพ
แวดลอม ในการทํางานใหสะอาด
ปลอดโรค ปลอดภัย สงเสริมการมี
สุขภาพที่ดี (ผลผลิต)

โครงการ/กิจกรรม

(42.1). โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย ความกาวหน าของงาน :96.00%
บริการสาธารณสุขของสํานักอนามัยเขาสู Cloud
(สพธ.)
24/9/2562 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดดําเนิน
การตรวจรับพัสดุจางเหมาโครงการปรับปรุง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุขของ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สํานักอนามัยเขาสู Cloud งวดที่ 7 เรียบรอย
แลวเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562
(43.1). กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสุขลักษณะ
หองนํ้ าสาธารณะในกรุงเทพมหานคร (ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย)(สสว.)(ขอ
บัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

60.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(41.1). กิจกรรมบํารุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย ความกาวหน าของงาน :98.00%
บริการสาธารณสุข (สพธ.)
24/9/2562 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประชุมตรวจรับการจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
เครือขายและโปรแกรมประยุกต งวดที่ 9
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562
2. ไดเบิกจายเงินงวดที่ 8 เรียบรอยแลว เป็ นเงิน
515,100 บาท และอยูระหวางเบิกจายเงินงวดที่
9 3. สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ไดมี
หนังสือที่ กท 0702/2384 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ.2562 เรื่อง ขอกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไวเบิกเหลื่อมปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีที่กอหนี้ผูกพัน
แลว) ถึงเลขานุการสํานักอนามัย เพื่อขอกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ไวเบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงานอนามัย งานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย
) ในรายการคาบํารุงรักษาระบบเครือขายและ
โปรแกรมประยุกต เป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  1,030,200
บาท

(44.1). กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานอาชีวอนามัยในการทํางาน
และการคุมครองผูบริโภคของกรุงเทพมหานคร
(ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย)(สสว.)(ขอ
บัญญัติฯ)

คร
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ความกาวหน าของงาน :100.00%
23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว จัดกิจกรรมพิธีมอบสุดยอด
หองนํ้ าแหงปี ประจําปี งบประมาณ2562 แลว
เสร็จเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปี
เสร็จเรียบรอยแลว จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
377,550 บาท จํานวนเงินงบประมาณที่ใชดําเนิน
การ จํานวน 370,000บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(44.2). กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของสํานักงานเขต (ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติ) งานท่ว
ี างไวแลว สํานักงานเขตไดดําเนินการ
ตรวจสอบในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบทงั ้  3 รายการ ไดแก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
- รายการที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ของสํานักงานเขต 50 เขต - รายการที่ 2 การ
ดําเนินงานเพื่อบังคับใชกฎหมายตามพระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 รายการที่ 3 การจัดประชุมและประชาสัมพันธผู
ประกอบการและประชาชนในพ้ น
ื ที่ใหทราบเกี่ยว
กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เรียบรอยแลว

าน

ลําดับ

(44.3). กิจกรรมที่ 2 สงเสริมและพัฒนาอนามัย ความกาวหน าของงาน :100.00%
สิ่งแวดลอมในสถานที่กอสรางอาคารและบานพัก
คนงานกอสราง (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมือง 23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย งานท่ว
ี างไวแลว โดยจัดทํารรางแนวทางปฏิบัติที่
)(สสว.)(ขอบัญญัติ)
ดีฯ ตามขอคิดเห็นจากการประชุมสัมมนาฯ
เรียบรอยแลว และนํารวงเสนอตอคณะกรรมการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กําหนดแลวทางปฏิบัติที่ดีฯ ตอไป
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(44.4). กิจกรรมที่ 4 สงเสริมพัฒนาสุขลักษณะ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของฌาปนสถานในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครทงั ้  50
เขต (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย)(สสว. งานท่ว
ี างไวแลว โดยรวบรวมสรุปผลการตรวจ
)(ขอบัญญัติฯ)
วัดคุณภาพอากาศจากวัด ทัง้  50 เขต ที่มีเตาเผา
ศพ และสรุปขอมูลนําเสนอผูบริหาร พรอมทงั ้
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แจกจายขอมูลประชาสัมพันธ"ขอควรปฏิบัติใน
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
การเผาศพอยางถูกวิธี เพื่อควบคุมมลพิษในสิ่ง
แวดลอม"ใหสํานักงานเขตทงั ้  50 เขต เสร็จ
เรียบรอยแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(44.7). กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการทํางานของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สํานักงานเขตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณ
สุข (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
19/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย)(สสว. งานท่ว
ี างไวแลว
)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(44.8). กิจกรรมที่ 9 เฝ าระวังและควบคุม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถาน
ประกอบการระดับเขต (ภายใตโครงการกรุงเทพ 4/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
งานท่ว
ี างไวแลว
ปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติฯ)
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รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ
การสุมตรวจไมพบการปนเปื้ อนสาร
พิษ (ผลลัพธ)

95.00
(รอยละ)

99.850
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
46

รอยละของผบ
ู ริโภคไดร บ
ั ก
 ารพท
ิ ก
ั ษ
สิทธิใ์ นการเลือกซ้ อ
ื กระเชาของขวัญ
ในชวงเทศกาลปีใหม (ผลลัพธ)

(45.1). กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต ความกาวหน าของงาน :100.00%
แผนยุทธศาสตรกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
)(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

(46.1). กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
จําหนายกระเชาของขวัญปีใหมในชวงเทศกาลปี
ใหม(ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
4/6/2562 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและ
ปลอดภัย)(กสอ.)
จําหนายกระเชาของขวัญปีใหมในชวงเทศกาลปี
ใหม (งบประมาณที่ไดรับ11,400 บาท งบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณที่ใชเป็ นเงิน 8,737 บาท คงเหลือ 2
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
,663 บาท) (100%) 9.1 คาจัดประชุมเตรียม
ความพรอมการจัดและจําหนายกระเชาของขวัญ
ในชวงเทศกาลปีใหม ปี  2563 ประชุมประกอบ
ดวยผูประกอบการ และเจาหน าที่กองสุขาภิบาล
อาหาร จํานวน 60 คน จัดประชุมครึ่งวัน โดยใช
สถานที่ราชการ ชวงเดือนพฤษภาคม 2562 (งบ
ประมาณที่ไดรับ 3,000 บาท งบประมาณที่ใช
เป็ นเงิน 2,540 บาท คงเหลือ 460 บาท) ดําเนินจัดทําแผนการประชุมฯ และกําหนดวัน
การจัดประชุมฯในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญประชุมฯ เรียบรอย
แลว - อยูระหวางการจัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณและจัด
เตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 9.2 คาจัด
แถลงขาวการจัดและจําหนายกระเชาของขวัญใน
ชวงเทศกาลปีใหม ปี  2562 ผูเขารวมกิจกรรม
ประกอบดวยผูประกอบการที่จัดและจําหนาย
กระเชาของขวัญ เจาหน าที่สํานักงานเขต เจา
หน าที่กองสุขาภิบาลอาหารผูส่ อ
ื ขาวและประชา
ชน จํานวน 200 คน จัดแถลงขาวครึ่งวัน โดยใช
สถานที่ราชการ ชวงเดือนธันวาคม 2561 (8,500
บาท งบประมาณที่ใชเป็ นเงิน 6,197 บาท คง
เหลือ 2,303 บาท) - ดําเนินการเรียบรอยแลว //-

กร
ุงเ

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ห

(44.6). กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการบังคับใช
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กฎหมายของพนักงานเจาหน าที่ตามพระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 (ภาย 4/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
งานท่ว
ี างไวแลว
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติฯ
)

ม

23/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยจางเหมาดําเนินการตรวจ
วัดมลพิษในสิ่งแวดลอม เพื่อเก็บตัวอยางและ
ตรวจวิเคราะหสารประกอบไดออกซิน/ฟิ วแรน
และฝุนละอองรวม ในอากาศที่ระบายจากปลอง
เมรุเผาศพ และเบิกจายงบประมาณจางเหมาฯ
จํานวน 396,435 บาท จากงบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 400,000 บาท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

(44.5). กิจกรรมที่ 5 การตรวจวัดการปนเปื้ อน
มลพิษในสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอสุข
ภาพ อนามัยของประชาชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย)(สสว.
)(ขอบัญญัติฯ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
47

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผล
ลัพธ) (บูรณาการ)
(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(47.1). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
สุขาภิบาลอาหาร (กสอ.) (ขอบัญญัติฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :52.00%
5/9/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานสุขาภิบาลอาหาร (งบประมาณที่ไดรับ
5,750,500 บาท งบประมาณที่ใชเป็ นเงิน
3,500,000 บาท คืนเงิน 2,250,500 บาท)
(52%) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2
562 มีระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน แบงออก
เป็ น 4 งวดงาน งวดท่ ื 1 ระยะเวลา 30 วันนับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 9
0 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3
ระยะเวลา 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา สิน
้ สุดการดําเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2
563 (กันเงินเหลื่อมปี งวดที่2,3และ4) ตรวจรับ
งานงวดที่ 1 (แผนและวิเคราะหระบบงานฯ)แลว
อยูระหวางวิเคราะหระบบงานฯเดิม และระบบ
งานฯใหม และสงมอบงานงวดที่ 2 -//-

คร

(47.2). กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานยานอาหาร ความกาวหน าของงาน :100.00%
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย) (กสอ.)(ขอ
19/8/2562 : กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานยาน
บัญญัติฯ)
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบ
ประมาณที่ไดรับ 121,600 บาท รวมเป็ นเงินใช
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ไป 76,800 บาท คงเหลือ 44,800) (95%) 4.1
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการ
อาหารยานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหาคร
ในพ้ น
ื ที่แหลงทองเที่ยว บริเวณถนนเยาวราช
เขตสัมพันธวงศ จํานวน 1 ครัง้  2 วัน ระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561)
(100%) - ดําเนินการเรียบรอยแลว (งบประมาณ
ที่ไดรับ 37,400 บาท เป็ นเงินจํานวนทงั ้ สน
ิ้  2
7,200 บาท คงเหลือ 10,200 บาท) 4.2 จัด
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการอาหาร
ยานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหาคร ในพ้ น
ื ที่
แหลงทองเที่ยว บริเวณถนนขาวสาร เขตพระ
นคร จํานวน 1 ครัง้  2 วัน ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561) (100%)
- ดําเนินการเรียบรอยแลว (งบประมาณที่ไดรับ
24,200 บาท เป็ นเงินจํานวนทงั ้ สน
ิ้  17,600 บาท
คงเหลือ 6,600 บาท) 4.3 จัดทําป ายยานอาหาร
ปลอดภัยสําหรับผูประกอบการ (60,000 บาท)
(40%) - ดําเนินการผลิตและตรวจรับงาน
เรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการเบิกจายเงิน
คาจัดทําป ายยานอาหารปลอดภัยสําหรับผู
ประกอบการ (งบประมาณที่ไดรับ 60,000 บาท
เป็ นเงินจํานวนทงั ้ สน
ิ้  32,000 บาท คงเหลือ 2
8,000 บาท) -//-

ห
ม
พ

กร
ุงเ

(47.5). กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรง ความกาวหน าของงาน :100.00%
เรียน (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย) (กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
5/8/2562 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียน (งบประมาณที่ไดรับ 96,750 บาท รวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เป็ นเงินที่เบิกจายแลวทงั ้ สน
ิ้  87,950 บาท งบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
ประมาณคงเหลือ 8,800บาท) (100%) 6.1 การ
ประชุมคณะกรรมการเครือขายสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6
กลุมเขต (1 ครัง้ /กลุมเขต) มีวัตถุประสงคเพื่อให
เกิดการประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและองคความรูดานสุขาภิบาลอาหารและ
งานอนามัยโรงเรียนระหวางสมาชิกเครือขาย คา
ใชจายประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื 
และคาเบีย
้ ประชุม สําหรับคณะกรรมการ จํานวน
172 คน เจาหน าที่ดําเนินการ จํานวน 30 คน
และผูเขารวมประชุม จํานวน 38 คน (96,750
บาทงบประมาณที่ใชเป็ นเงิน 87,950 บาท คงเห
ลือ 8,800 บาท) (100 %) - ดําเนินเนินการ
เรียบรอยแลว 6.2 ใหการสนับสนุนชุดทดสอบ
เบื้องตนและวัสดุอุปกรณสําหรับตรวจวิเคราะห
หาสารปนเปื้ อนในอาหารและน้ํ าใหแกโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร (100%) - แจกชุดทดสอบเบื้อง
ตนและวัสดุอุปกรณสําหรับตรวจวิเคราะหหาสาร
ปนเปื้ อนในอาหารและน้ํ า ใหฝายสิ่งแวดลอมฯ ณ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร กอง
สุขาภิบาลอาหาร ระหวางวันที่ 24-25 เมษายน 2
562 - จัดทําบันทึกแจงแนวทางการดําเนินงาน
ดานการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกําหนดใหฝายสิ่งแวดลอม
ฯสงรายงานการดําเนินงานตามแผนฯมายังกอง
สุขาภิบาลอาหาร จํานวน 2 ครัง้  โดยครัง้ ที่ 1
รายงานภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และครัง้
ที่ 2 รายงานภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รวบรวมรายงานการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร และโรงเรียนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว -//-

ท

(47.4). กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหาร ความกาวหน าของงาน :100.00%
ปลอดภัย (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย) (กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
5/8/2562 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ไดรับ 439,000
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บาท รวมเป็ นเงินใชไป 423,052.2 บาท คงเหลือ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
15,947.8) (100%) 3.1 การจัดทําป ายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(300,000บาท) 3.1.1 การจัดทําป ายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี ที่ผานเกณฑ มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,500 ชุด ดําเนินการเรียบรอยแลว (งบประมาณที่ไดรับ
300,000 บาท เป็ นเงิน 295,500 บาท คงเหลือ
4,500 บาท) 3.1.1.1 เป าหมายสถานประกอบ
การอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอรมารเก็ต มินิมา
รท รานอาหาร และแผงลอยอาหาร มีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
มหานคร รอยละ 100 ของจํานวนสถานประกอบ
การอาหารทงั ้ หมดที่ไดรับใบอนุญาต - สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
รอยละ 69.71 จํานวนสถานประกอบการทงั ้ หมด
19,494 ราย จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ
ป ายรับรองฯ 13,592 ราย)(ขอมูล ณ วันที่ 5
สิงหาคม 2562) * หมายเหตุ : ป ายรับรองฯ
มีอายุการรับรอง 1 ปี  3.1.2 การรวบรวมรายช่ อ
ื
สถานประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ
ลงในใบรับรองฯ และใสกรอบอะคริลิค พรอม
ตรวจสอบความถูกตองของปายรับรองฯและ
บันทึกลงในฐานขอมูล คาอาหารทําการนอกเวลา
ขาราชการและลูกจางเพื่อจัดทําป ายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย จํานวน 10 วัน จํานวน
3 ครัง้  (100%) - จัดทําเอกสารเบิกจายคาอาหาร
ทําการนอกเวลาฯครัง้ ที่ 3 (งบประมาณที่ไดรับ
12,000 บาท งบประมาณที่ใชไป 12,000 บาท
คงเหลือ - บาท) 3.1.3 คาวัสดุอุปกรณการดําเนิน
การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000
บาท) (100%) - ดําเนินการเรียบรอยแลว (งบ
ประมาณที่ไดรับ 10,000 บาท งบประมาณที่ใช
ไป 9,927.20 คงเหลือ 72.80 บาท) 3.2 การ
ตรวจประเมินติดตาม กํากับมาตรฐานการรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
คาตอบแทนบุคลากรทางดานการแพทยและ
สาธารณสุขสําหรับการออกตรวจประเมิน ติดตาม
กํากับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ครัง้ ๆ
ละ15 วัน (100%) - จัดทําเอกสารเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการออกตรวจประเมินติดตาม กํากับ
มาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครครัง้ ที่ 2 เรียบรอยแลว (งบ
ประมาณที่ไดรับ 105,000 บาท งบประมาณที่ใช
ไป 105,000 บาท คงเหลือ – บาท) 3.3 จัด
ประชุมปรับปรุง พัฒนาเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ครัง้ 
ครัง้ ละ 1 วัน (100%) - ดําเนินการเรียบรอยแลว
(งบประมาณที่ไดรับ 12,000 บาท งบประมาณที่
ใชไป 625 บาท คงเหลือ 11,375 บาท) -//-

าน

(47.3). กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร ความกาวหน าของงาน :100.00%
ในตลาด (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย)(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
15/7/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาล
อาหารในตลาด (งบประมาณที่ไดรับ 25,600
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บาท งบประมาณที่ใชไป 11,350 บาท คงเหลือ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
14,250 บาท ) (100%) 5.1 จัดประชุมแนวทาง
การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาดที่อยูในการ
กํากับดูแลของสํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
เพื่อพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครทงั ้ ประเภท
ที่ 1 และประเภทที่ 2 ใหสะอาดไดมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ตลาดในสังกัดสํานักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร (100%) - จัดประชุมแนวทาง
การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาดที่อยูในการ
กํากับดูแลของสํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 1 สรุปผลการจัดประชุม ครัง้ ที่ 1 และจัด
ทํารายงานเสนอผูบริหารเรียบรอยแลว -//-

(47.6). กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมความรูดานการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
สุขาภิบาลอาหาร แกผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ภาย 3/9/2562 : กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมความรูดาน
ใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย)
การสุขาภิบาลอาหาร แกผูสัมผัสอาหารตาม
(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหา
นคร (งบประมาณที่ไดรับ 2,350,000 บาท งบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณที่ใชไป 2,321,146 บาท งบประมาณคง
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
เหลือ 28,854) (100%) 7.1 จางเหมาดําเนินการ
จัดอบรมและประเมินความรูดานการสุขาภิบาล
อาหารแกผูประกอบการและผูสัมผัสอาหาร
(1,950,000 บาท งบประมาณที่ใชเป็ นเงิน
1,950,000 บาท) (100%) - ลงนามในสัญญาจาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2
562 โดยจัดอบรมฯทงั ้ หมดจํานวน 52 รุน
ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 18 กรกฎาคม 2
562 ซึ่งไดจัดอบรมฯเรียบรอยแลว จํานวน 52
รุน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 5,638 ราย เขา
รับการประเมินผลความรู จํานวน 5,496 ราย
ผานการประเมินผลความรู จํานวน 5,406 ราย
(รอยละ 98.36) ดําเนินการตรวจรับ งวดที่ 1
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 งวดที่ 2 วันที่ 29
สิงหาคม 2562 7.2จัดซ้ อ
ื วัสดุประกอบการจัด
ทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู
สัมผัสอาหาร(50,000 บาทงบประมาณที่ใชเป็ น
เงิน 46,146 บาท คงเหลือ 3,854 บาท) (100%)
- ดําเนินการเรียบรอยแลว 7.3 จัดทําคูมือ
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหา
นคร(สําหรับผูประกอบการอาหารที่เรียนรู
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการ
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต
) (300,000 บาท งบประมาณที่ใชเป็ นเงิน
300,000 บาท) (100%) - ดําเนินการตรวจรับ
คูมือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพ
มหานคร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 -เบิก
จายเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 7.
4 เอกสารประกอบการประเมินผลความรูดานการ
สุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผูประกอบการอาหารที่
เรียนรูหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทาง
การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Self-Study)ใน 50
เขต) (50,000 บาทงบประมาณที่ใชเป็ นเงิน
50,000 บาท) (100%) - ดําเนินการเรียบรอย
แลว -//-

(47.7). กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ (ภายใต ความกาวหน าของงาน :100.00%
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย) (กสอ.
)(ขอบัญญัติฯ)
15/7/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ
(งบประมาณที่ไดรับ 500,000 บาท งบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ที่ใชไป 460,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท)
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
(100%) 8.1 จัดทํารายงานประจําปี  จํานวน 500
เลม (150,000 บาท) - ดําเนินการจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ ดําเนินการผลิต ตรวจรับ/สงมอบ
ของ และตงั ้ ฎีกาเบิกจายเรียบรอยแลว จํานวน
เงินทงั ้ สน
ิ้  150,000 บาท 8.2 จัดทํา roll up
ประชาสัมพันธเรื่องสารเคมีปนเปื้ อนในอาหาร 4
ชนิด สําหรับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความ
ปลอดภัยดานอาหาร 6 กลุมเขต จํานวน 6 ชุด
และกองสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ชุด (1 ชุด
ประกอบดวย roll up 4 ชิน
้  ) จํานวน 7 ชุด
(100,000 บาท) - ดําเนินการจัดจางตามระเบียบ
พัสดุ ดําเนินการผลิต ตรวจรับ/สงมอบของ และ
ตัง้ ฎีกาเบิกจายเรียบรอยแลว จํานวนเงินทงั ้ สน
ิ้ 
100,000 บาท 8.3 จัดทําสื่อวีดิทัศน (Video
Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เรื่อง (150,000 บาท
) - ดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ดําเนิน
การผลิต และตรวจรับ/สงมอบของ และตงั ้ ฎีกา
เบิกจายเรียบรอยแลว จํานวนเงินทงั ้ สน
ิ้ 
110,000 บาท 8.4 จัดทําป ายแสดงการเขารวม
โครงการจัดจําหนายกระเชาของขวัญในชวง
เทศกาลปีใหมตามหลักเกณฑของกรุงเทพมหา
นคร จํานวน 1,000 แผน (100,000 บาท) ดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวนเงินทงั ้ สน
ิ้ 
100,000 บาท -//-

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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48

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ
การสุมตรวจไมพบการปนเปื้ อนเชื้อ
โรค (ผลลัพธ)
(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
78.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(48.1). กิจกรรมที่ 2 การเฝ าระวังและประเมิน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้ อน
สารพิษของอาหารและน้ํ า(ภายใตโครงการกรุง
5/8/2562 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ าระวังและ
เทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย)(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ) ประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการ
ปนเปื้ อนสารพิษของอาหารและน้ํ า (งบประมาณที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ไดรับ 9,866,450 บาท คืนเงินงบประมาณ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
เรียบรอยแลว จํานวนเงิน 5,370,000 บาท คง
เหลืองบที่ไดรับ 4,496,450 บาท รวมเป็ นเงินใช
ไป 4,359,690 บาท บาท คงเหลือ 136,760
บาท) (100%) 2.1 คาจางเหมาตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารทางหองปฏิบัติการ 2.1.1 คาจาง
ตรวจวิเคราะหหาเชื้อที่ทําใหเกิดโรคระบบทาง
เดินอาหารในอาหารพรอมบริโภค (3,780,000
บาท) 2.1.2 คาจางตรวจวิเคราะหหาสารกําจัด
ศัตรูพืชตกคางในผัก ผลไม (500,000 บาท) 2.1.
3 คาจางตรวจวิเคราะหหาสารพิษจากเชื้อราในอา
หาร (Aflatoxin) (360,000 บาท) 2.1.4 คาจาง
ตรวจวิเคราะหหากรดไขมันทรานสในอาหาร
(200,000 บาท) 2.1.5 คาจางตรวจวิเคราะหหา
วัตถุกันเสียในอาหาร (84,000 บาท) 2.1.6 คา
จางตรวจวิเคราะหหาโซเดียมไฮดรอกไซดในอา
หาร (85,000 บาท) 2.1.7 คาจางตรวจวิเคราะห
หาเชื้อที่ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและ
สารปนเปื้ อนในอาหารอ่ น
ื ๆ (300,000 บาท) ทําเรื่องขอคืนเงินงบประมาณเรียบรอยแลว
จํานวนเงิน 5,309,000 บาท 2.1.8 คาซ้ อ
ื
ตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารปนเปื้ อน
ในอาหาร (61,000 บาท) - ทําเรื่องขอคืนเงินงบ
ประมาณเรียบรอยแลว จํานวนเงิน 61,000 บาท
2.2 คาวัสดุ 2.2.1 คาซ้ อ
ื ชุดทดสอบเบื้องตน
สําหรับตรวจวิเคราะหหาสารปนเปื้ อนในอาหาร
และน้ํ า (งบประมาณที่ไดรับ3,865,250 บาท งบ
ประมาณที่ใชไปจํานวนทงั ้ สน
ิ้  3,728,490 คงเห
ลือ 136,760 บาท) - ดําเนินการจัดซ้ อ
ื ชุดทดสอบ
เบื้องตนสําหรับตรวจวิเคราะหหาสารปนเปื้ อนใน
อาหารและน้ํ าตามระเบียบพัสดุเรียบรอยแลว อยู
ระหวางตรวจรับและสงมอบของ ตัง้ ฎีกาเบิกจาย
เรียบรอยแลว เป็ นเงินจํานวนทงั ้ สน
ิ้  3,728,490
บาท และคืนเงินงบประมาณจํานวน 136,760
บาทเรียบรอยแลว 2.2.2 คาอุปกรณสําหรับใชใน
การตรวจวิเคราะห (งบประมาณที่ไดรับ 331,200
บาท งบประมาณที่ใชไปจํานวนทงั ้ สน
ิ้  331,200
บาท คงเหลอ
ื  – บาท) - ดําเนินก
 ารจด
ั ซ
 ้อ
ื อ
 ป
ุ กรณ
สําหรับใชในการตรวจวิเคราะหตามระเบียบพัสดุ
เรียบรอยแลว อยูระหวางตรวจรับและสงมอบ
ของ ตัง้ ฎีกาเบิกจายเรียบรอยแลว เป็ นเงิน
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  331,200 บาท 2.3 คาจางจัด
ทําของที่ระลึกสําหรับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่
เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร 6 กลุมเขต (งบ
ประมาณที่ไดรับ 300,000 บาท งบประมาณที่ใช
ไปจํานวนทงั ้ สน
ิ้  300,000 บาท คงเหลือ – บาท)
- ดําเนินการตงั ้ ฎีกาเบิกจายเรียบรอยแลว เป็ น
เงินจํานวนทงั ้ สน
ิ้  300,000 บาท -//-

คร

ลําดับ

ม

ห

าน

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 48 ตัวชว
ี้ ัด //

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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