สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กอนามัย (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

รอยละของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

85.00
(≥รอยละ)

(≥รอยละ)

(2.1). โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ
(กสภ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(3.1). โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการ
เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
(กสภ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(3.2). โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพ
มหานคร รวมใจขจัดภัยสุขภาพ (กสภ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

4

5

6

จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมสุขภาพ
(ผลผลิต)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขที่มี
การจัดตงั ้ หนวยบริการที่เป็ นมิตรกับ
เยาวชน(ผลผลิต)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดู
แล (ผลลัพธ)

18.00
(เครือขาย)

(เครือขาย)

13.00
(แหง)

(แหง)

(≥รอยละ)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(5.1). โครงการปองกันและแกไขปัญหาการตงั ้
ครรภในวัยรุน (กสภ.)

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับ
การดูแลตามเกณฑ (ผลลัพธ)

(รอยละ)

35.00
(รอยละ)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

35.00
(รอยละ)

(รอยละ)

12,500.00
(>คน)

(>คน)

7,500.00
(>คน)

(>คน)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

255,000.00
(ราย)

(ราย)

5.00
(ศูนยบริการ
สาธารณสุข)

(ศูนยบริการ
สาธารณสุข)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมได (ผลลัพธ)

10

รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงไดรับการดูแลตามเกณฑ (ผล
ลัพธ)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได (ผลลัพธ)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

สตรีในชวงอายุ 30-70 ปี  ไดรับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม (ผล
ผลิต)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

สตรีในชวงอายุ 30-60 ปี  ไดรับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผล
ผลิต)

13

รอยละของผูสูงอายุที่เป็ นสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุของศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ไดรับการ
คัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจําปี  (ผลลัพธ)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
15

ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป ไดรับการ
คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง (ผลผลิต)

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

(รอยละ)

18

19

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในเครือคายสามารถ
เขาถึงบริการและประสานงานผาน
ศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่อง
ที่บาน (ผลลัพธ)

(8.1). กิจกรรมที่ 2 ดําเนินงานสรางสุขภาวะแก ความกาวหน าของงาน :15.00%
ผูปวยโรคเบาหวาน (ภายใตโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง)(กสภ.)
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอเห็นชอบในหลัก
การฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
(9.1). กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการดูแลผูปวยโรค ความกาวหน าของงาน :15.00%
ความดันโลหิตสูงตามเกณฑ (ภายใตโครงการ
ป องกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง)(กสภ.)
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอเห็นชอบในหลัก
การฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
(10.1). กิจกรรมที่ 4 ดําเนินงานสรางสุขภาวะแก ความกาวหน าของงาน :15.00%
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ภายใตโครงการ
ป องกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง) (กสภ.) 6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอเห็นชอบในหลัก
การฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(11.1). กิจกรรมรณรงคการตรวจคัดกรองมะเร็ง ความกาวหน าของงาน :15.00%
เตานมและมะเร็งปากมดลูก (มะเร็งเตานม
)(กสภ.)
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมขอมูลแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อแจงศูนยบริการสาธารณสุขทราบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(12.1). กิจกรรมรณรงคการตรวจคัดกรองมะเร็ง ความกาวหน าของงาน :15.00%
เตานมและมะเร็งปากมดลูก(มะเร็งปากมดลูก
)(กสภ.)
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมขอมูลแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อแจงศูนยบริการสาธารณสุขทราบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
(13.1). กิจกรรมตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูง ความกาวหน าของงาน :20.00%
อายุ ของสํานักอนามัย (กสภ.)
6/12/2562 : จัดประชุมชแ
ี้ จงแนวทางการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แกศูนยบริการสาธารณสุข 1-68 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
2562 ณ หองประชุมชน
ั ้  19 อาคารธานีนพรัตน ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยผูอํานวยการ
สํานักอนามัย มอบหมายใหรองผูอํานวยการสํานัก
อนามัย (นางแพทยวงวัฒน ลิ่วลักษณ) เป็ นประธาน
ในการประชุมฯ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผู
อํานวยการศูนยบริการสาธารณสุขหรือผูแทน ผูรับผิด
ชอบงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขและผู
เกี่ยวของ จํานวน 143 คน

(14.1). โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป (กสภ.)
6/12/2562 : อยูระหวางการขออนุมัติโครงการฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
(15.1). โครงการการพัฒนาประเมินและรับรอง
คุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข (กพส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูดูแลเพื่อชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองได
รับการดูแลตอเนื่องที่บาน ที่ปฏิบัติ
งานจริงไดรับการติดตาม กํากับ ดู
แล จากพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
และผูตรวจการพยาบาล (ผลลัพธ)
(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน
Home Ward ไดรับการเฝ าระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจาก
ผูดูแลเพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผู
ป วยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการ
ดูแลตอเนื่องที่บาน (ผลลัพธ)

(16.1). กิจกรรมที่ 2 ภายใตโครงการบูรณาการ
เครือขายระบบสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่
บาน (BMA Home Ward Referral System)

(16.2). กิจกรรรม.... ภายใตโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลผูปวยและผูสูงอายุระยะทายแบบ
บูรณาการสูการปฏิบัติอยางยงั ่ ยืน (กพส.)

85.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข
(รอยละ)

(17.1). กิจกรรมที่ 1 ภายใตโครงการบูรณาการ
เครือขายระบบสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่
บาน (BMA Home Ward Referral System)
(กพส.)

ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ข้ น
ึ ไป และ ผู
ที่มีอายุ 40-59 ปี  ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปากและฝึกทักษะการ
ทําความสะอาดชองปาก (ผลลัพธ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(18.1). กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผูตรวจ
การพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดู
แลตเนื่องที่บาน (Supervise Nurse Home
Ward ) ภายใตโครงการการพัฒนาศักยภาพผู
ดูแลเพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูง
อายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(รอยละ)

(19.1). โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

30,000.00
(คน)

(คน)

รอยละของสัตวที่ผานการตรวจ
สุขภาพกอนเขาฆาและผานการ
ตรวจเนื้อหลังฆาเพื่ออนุญาตให
นํ าเนื้อนัน
้ ไปจําหนายตามกฎหมาย
(ผลลัพธ)

95.00
(รอยละ)

(รอยละ)

97.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22

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

(20.1). โครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน (เพื่อเขาสู
วัยสูงอายุฟันดี) (กทส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองทันตสาธารณสุข

(กองทันตสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

21

ความกาวหน าของงาน :15.00%
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการราง TOR
ในการจางที่ปรึกษา
ความกาวหน าของงาน :20.00%
12/12/2562 : รายละเอียดการดําเนินงาน 1. ดําเนิน
การแตงตงั ้ คณะทํางานสนับสนุนโครงการเรียบรอย
แลว 2. ไดรับอนุมัติโครงการเรียบรอยแลว 3. ดําเนิน
การกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อเตรียมการดําเนินการ
และสํารวจความพรอมหองปฏิบัติการศูนยบริการ
สาธารณสุข 15 และ ศูนยบริการสาธารณสุข 29
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และวันที่ 6
ธันวาคม 2562 ความสําเร็จของการดําเนินงานทงั ้
หมด เทากับรอยละ 20//
ความกาวหน าของงาน :20.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :47.00%
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการนํ าเสนอรายงาน
การประชุม และสงฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :20.00%
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข
80.00
(รอยละ)

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

ความกาวหน าของงาน :18.00%

11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการพิจารณา
สื่อ คูมือการดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนสําหรับอาสา
สมัครสาธารณสุขและแบบบันทึกการเฝ าระวังและสง
เสริมพัฒนาการเด็ก

(7.1). กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดําเนินงานการ ความกาวหน าของงาน :15.00%
ดูแลผูปวยโรคเบาหวานตามเกณฑ (ภายใต
โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง) 6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอเห็นชอบในหลัก
(กสภ.)
การฯ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการขออนุมัติโครง
การ

11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการคัดกรอง
ผูรับบริการที่เป็ นกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราและให
คําปรึกษาการส่ อ
ื สารในครอบครัว

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

100.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :15.00%

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

16

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ติดตอประสานงาน
รวบรวมขอมูล เตรียมจัดกิจกรรมการประกวดผลงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเดน ระดับ
กรุงเทพมหานคร

(13.2). โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูง ความกาวหน าของงาน :10.00%
อายุ (กสภ.)
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขที่
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย
บริการสาธารณสุข (PHCA) (ผล
ลัพธ)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(11.2). โครงการกรุงเทพฯ หวงใย ใสใจสุขภาพ ความกาวหน าของงาน :15.00%
(กสภ.)
13/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรุงเทพฯ หวงใย ใสใจสุขภาพและขอเงินนอกเงบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสานงาน และ
รวบรวมรายช่ อ
ื ประชาชนที่สมัครเขารับการอบรมเพื่อ
เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จากศูนย
บริการสาธารณสุข 68 แหง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
9

ความกาวหน าของงาน :20.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
(6.2). โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน
(กสภ.)

80.00
(รอยละ)

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ติดตอวิทยากร
บรรยาย และสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

(6.1). กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน (กสภ.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
7

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(4.1). โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความกาวหน าของงาน :15.00%
ระดับเขต (กสภ.)
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําหลักสูตรการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
ระดับเขต

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
70.00
(≥รอยละ)

4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กําหนดแผนการ
ดําเนินงานและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

าน

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

3

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(1.2). โครงการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ความกาวหน าของงาน :30.00%
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (กสภ.)
4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําหนังสือเชิญ
อบรมเชิงปฏิบัติการและแบบตอบรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

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

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

ความกาวหน าของงาน :15.00%

ห

66.00
(รอยละ)

ม

เป าหมาย

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดได
รับการเฝ าระวังภาวะโภชนาการ
(ผลผลิต) รอยละของเด็กวัยเรียนสูง
ดีสมสวน (ผลลัพธ)

ท

1

กร
ุงเ

ลําดับ

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนผูตรวจการพยาบาล
ติดตามการดูแลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการ
ดูแลตอเนื่องที่บานตามแผน โดยในเดือนธันวาคม
ดําเนินการติดตามเยี่ยมจํานวน 18 แหง ไดแก ศูนย
บริการสาธารณสุข
1,5,9,12,16,25,26,28,30,35,37,41,43,50,52,55,57
และ 59
ความกาวหน าของงาน :15.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การอบรมสรางแกนนําผูดูแลเพื่อ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับ
การดูแลตอเนื่องที่บาน อยูระหวางสงรายช่ อ
ื เพื่อขอ
อนุมัติผูเขารวมการอบรมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผูดูแล
เพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุโรคไตที่
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน ขณะนี้อยูระหวาง
รวบรวมรายช่ อ
ื ผูเขารับการอบรมเรียบรอยแลว และ
อยูระหวางการจัดทําคําสัง่ เพื่อขออนุมัติจากผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผูปวยและผูสูงอายุแบบประ
คับประคองที่บานดุจโรงพยาบาล อยูระหวางรวบรวม
รายช่ อ
ื ผูเขารับการอบรมจากศูนยบริการสาธารณสุขที่
68 แหง เพิ่มเติม กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายเพื่อการดูแลผูปวยและผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร อยูระหวางการแจง
หนวยงายและผูเขารวมการประชุมเปลี่ยนแปลงวันจัด
กิจกรรมรุนที่ 1 จากเดิม 11 - 12 ธันวาคม 2562
เป็ น 7 - 8 มกราคม 2563 เนื่องจากวันที่ 12
ธันวาคม 2562 จะมีขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จ
พระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค ซึ่งผุเขารับการประชุมติดภารกิจ และอยู
ระหวางการขออนุมัติเงินยืม
ความกาวหน าของงาน :30.00%

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเตรียมหาส่ อ
ื 
อุปกรณประกอบการสอนและแบบบันทึก กิจกรรมที่ 1
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปาก
และฝึกทักษะการทําความสะอาดชองปากรายบุคคล
(อายุ 40-59 ปี และ ผูสูงอายุ 60 ปี ข้ น
ึ ไป) - จํานวน
กลุมเป าหมายที่ไดรับการตรวจและฝึกทักษะการ
ทําความสะอาดชองปาก 10,845 คน คิดเป็ น รอยละ
36.15

(21.1). กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตวในโรงฆาสัตว ความกาวหน าของงาน :35.14%
ที่กรุงเทพมหานคร กํากับดูแล (สสธ.)
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ผลการควบคุมและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การตรวจเนื้อสัตว ณ โรงฆาสัตวที่กรุงเทพมหานคร
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข
กํากับดูแลประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี
จํานวนสัตวที่แจงเขาฆา จํานวน 126,616 ตัว และมี
สัตวที่ตายกอนฆาหรือไมอนุญาตใหเขาฆาเนื่องจาก
ตรวจสุขภาพไมผาน รวมจํานวน 0 ตัว ผลการดําเนิน
การตรวจเนื้อสัตว ณ โรงฆาสัตวที่กรุงเทพมหานคร
กํากับดูแลตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2562 มีสัตวที่ผานทงั ้
การตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาและตรวจเนื้อสัตวหลัง
ฆาเพื่ออนุญาตใหนําเนื้อนัน
้ ไปจําหนายไดตรมกฎ
หมาย รวมจํานวน 245,960 ตัว และมีสัตวที่ตายกอน
ฆาหรือไมอนุญาตใหเขาฆาเนื่องจากตรวจสุขภาพไม
ผาน รวมจํานวน 0 ตัว คิดเป็ นรอยละ 100.///

(22.1). กิจกรรมการเฝ าระวังและสอบสวนโรคไข ความกาวหน าของงาน :22.25%
หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร (สสธ.)
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการลงพื้นที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ออกตรวจสัตวปีกเพื่อเฝ าระวังโรคไขหวัดนกในเขต
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน 23
ครัง้  ตรวจสัตวปีกจํานวน 500 ตัวอยาง ผลการตรวจ
เป็ นลบ จํานวน 500 ตัวอยาง ผลการตรวจเป็ นผล
บวก จํานวน 0 ตัวอยาง ผลการดําเนินการตงั ้ แตเดือน
ตุลาคม ดําเนินการทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 48 ครัง้  ตรวจสัตว
ปี กจํานวน 890 ตัวอยาง ผลการตรวจเป็ นผลบวก
จํานวน 890 ตัวอยาง ...//

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/5

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข

รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับ
การสุมตรวจไมพบยาตานจุลชีพตก
คาง (ผลลัพธ)

95.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.00
(แสนตัว)

(แสนตัว)

(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(6.1) จํานวนสุนัขและสัตวเลีย
้ งที่ได
รับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา (ผลผลิต) (6.2) ตรวจพบเชื้อโรค
พิษสุนัขบาในตัวอยางซากสุนัขและ
แมวที่สงตรวจลดลง 10% ของคา
Median 5 ปี ยอนหลัง (ผลลัพธ) (6.
3) อัตราปวยตายดวยโรคพิษสุนัขบา
(ผลลัพธ)
(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

26

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

27

รอยละของการใหบริการวัคซีนไข
หวัดใหญในกลุมเป าหมาย (ผลผลิต)

28

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริม
สรางความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญ
ตามฤดูกาล (ผลผลิต)

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(ไมเกินคาเปอร
เซ็นไทลที่ 80
ของ 5 ปี ยอน
หลัง)
70.00
(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

29

30

31

32

33

34

35

36

รอยละดัชนีลูกนํ้ ายุงลายของกลุม
เป าหมายอยูในเกณฑที่กําหนด (ผล
ลัพธ)

(รอยละ)

(รอยละ)

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

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

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

รอยละของสถานประกอบการที่รวม
ดําเนินการเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด (ผลลัพธ)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนของสถานศึกษาในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครที่รวมดําเนินการ
(ผลลัพธ)

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่รวมดําเนินการ
(ผลลัพธ)

(24.1). กิจกรรมเฝ าระวังยาตานจุลชีพตกคางใน ความกาวหน าของงาน :20.50%
เนื้อสัตว (สสธ.)
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการตรวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วิเคราะหยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตวทางหอง
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข
ปฏิบัติการ ประําจําเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทงั ้ สน
ิ้ 
145 ตัวอยาง ไมผานเกณฑการตรวจ 0 ตัวอยาง ผล
การดําเนินงานสะสมตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2562 จํานวน
ตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตวจหายาตานจุลชีพ
ตกคางรวมทงั ้ สน
ิ้  287ตัวอยาง คิดเป็ นรอยละ 20.50
(ผานเกณฑการตรวจ 287 ตัวอยาง ไมผานเกณฑการ
ตรวจ 0 ตัวอยาง) ตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุม
ตรวจไมพบยาตานจุลชีพตกคางคิดเป็ นรอยละ 100...
//
(25.1). กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ความกาวหน าของงาน :13.00%
ในสุนัขและแมว
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการฉีด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับสุนัขและสัตวเลีย
้ ง
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข
ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือน
พฤศจิกายน 2562 จํานวน 4,567 ตัว แบงเเป็ นสุนัข
จํานวน 1,721 ตัว แมว จํานวน 2,846 ตัว และสัตว
อื่น ๆ จํานวน 0 ตัว ผลการดําเนินการฉีดวัคซีน
ป องกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับสุนัขและสัตวเลีย
้ งของ
ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเดือน
ตุลาคม 2562 จํานวน 11,473 ตัว แบงเเป็ นสุนัข
จํานวน 5,698 ตัว แมว จํานวน 5,774 ตัว และสัตว
อื่น ๆ จํานวน 1 ตัว ...//

(27.1). กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซี ความกาวหน าของงาน :4.00%
น (กคร.)
11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ
(28.1). โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ
(กคร.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

ความกาวหน าของงาน :7.00%

11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(28.2). โครงการฟ้ ื นฟูศักยภาพผูปฏิบัติงานสราง ความกาวหน าของงาน :10.00%
เสริมภูมิคุมกันโรค (กคร.)
11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

70.00
(>รอยละ)

(>รอยละ)

1,200.00
(ชุมชน)

(ชุมชน)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

55.00
(รอยละ)

(รอยละ)

36.00
(แหง)

(แหง)

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

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

9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการตรวจ
วิเคราะหเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตวทางหอง
ปฏิบัติการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทงั ้ สน
ิ้ 
66 ตัวอยาง ผานเกณฑการตรวจ 50 ตัวอยาง ไมผาน
เกณฑการตรวจ 16 ตัวอยาง - ดําเนินการตรวจ
วิเคราะหเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว
ทางหองปฏิบัติการประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
รวมทัง้ สน
ิ้  145 ตัวอยาง ผานเกณฑการตรวจ 145
ตัวอยาง ไมผานเกณฑการตรวจ 0 ตัวอยาง ผลการ
ดําเนินงานสะสมตงั ้ แตเดือน ตุลาคม 2562 รวมทงั ้ สน
ิ้ 
404 ตัวอยาง คิดเป็ นรอยละ 20.20 (ผานเกณฑการ
ตรวจ 378 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 26 ตัวอยาง)
ตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรค
อาหารเป็ นพิษคิดเป็ นรอยละ 93.56...//

(26.1). โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียม ความกาวหน าของงาน :5.00%
(ไมเกินคาเปอร ความพรอมรับมือสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณ
เซ็นไทลที่ 80 สุข (กคร.)
11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ของ 5 ปี ยอน
หลัง)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :20.20%

(29.1). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ ความกาวหน าของงาน :11.00%
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (กคร.)
11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(30.1). กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดําเนิน ความกาวหน าของงาน :7.00%
งานชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
6/12/2562 : อยูระหวากําหนดรูปแบบและราละเอียด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมติ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(31.1). โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด ความกาวหน าของงาน :25.00%
ในชุมชน (สยส.)
6/12/2562 : 1.ไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว 2. อยู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหวางขออนุมัติขอเงินประจํางวด 3. อยูระหวาง
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด ประสานงานกับผูดําเนินการที่เกี่ยวของ

(32.1). โครงการอบรม ครู ก เพื่อพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :20.00%
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ดานยาและสารเสพติด (สยส.)
6/12/2562 : อยูระหวางดําเนินการแตงตงั ้ คณะ
กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการรับ - สงเงิรและเก็บรักษาเงิน
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(33.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า ความกาวหน าของงาน :20.00%
ระวังภัยและยาเสพติด (สยส.)
6/12/2562 : อยูระหวางดําเนินการแตงตงั ้ คณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการและ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด คณะกรรมการรับ - สงเงิรและเก็บรักษาเงิน

(34.1). กิจกรรมสนับสนุนการเฝ าระวังภัยและยา ความกาวหน าของงาน :20.00%
เสพติดในสถานประกอบการ (สยส.)
6/12/2562 : กําหนดรูปแบบรายละเอียดการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ดําเนินการ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(35.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครใน ความกาวหน าของงาน :30.00%
สถานศึกษา (สยส.)
6/12/2562 : กําหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมเพื่อจัดทําโครงการ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(36.1). โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกัน ความกาวหน าของงาน :8.00%
ภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ตนแบบครบวงจร (สยส.)
12/12/2562 : จัดทําหนังสือขอรายช่ อ
ื ผูเขารวม
ประชุมในกิจกรรมที่ 1
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

(36.2). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ความกาวหน าของงาน :10.00%
(สยส.)
6/12/2562 : กําหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมเพื่อจัดทําโครงการ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(36.3). โครงการเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่
(สยส.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

ความกาวหน าของงาน :10.00%

6/12/2562 : กําหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
เพื่อจัดทําโครงการ

(36.4). โครงการรณรงค ลด เลิก การบริโภค
ความกาวหน าของงาน :20.00%
เครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลในชวงเทศกาลสําคัญ (สยส.
)
9/12/2562 : 1. กําหนดรูปแบบและรายละดเอียดการ
จัดกิจกรรมเพื่อจัดทําโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงิน
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด ประจํางวด 4. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัด
กิจกรรม 5. แตงตงั ้ คณะกรรมการอํานวยการ คณะ
กรรมการดําเนินการและคณะกรรมการรับ–สงและ
เก็บรักษาเงิน
(36.5). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม ความกาวหน าของงาน :15.00%
เครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
6/12/2562 : กําหนดรูปแบบและรายละเอียดการจี
ดทําโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(36.6). โครงการ ลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบ
สําหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
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(1.1) รอยละการบําบัดของผูที่เขา
โปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบ
กําหนด (ผลลัพธ) (1.2) รอยละของ
ผูผานการบําบัด รักษาตามโปรแกรม
ไดรับการติดตามหลังการบําบัดตาม
เกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ
ศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัส

67.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

90.00
(>รอยละ)

(>รอยละ)

(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวย
วัณโรค (ผูปวยวัณโรคปิด/นอกปอด
รายใหม/กลับเป็ นซ้าํ ทัง้ เสมหะพบ
เชื้อและไมพบเชื้อ) (ผลลัพธ)

(37.1). โครงการพัฒนาการบําบัดฟ้ ื นฟูผูติดยา
เสพติดในชุมชน (สยส.)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

42

เครือขายความรวมมือในการเฝ า
ระวังความปลอดภัยดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย มี
จํานวนเพิ่มข้ น
ึ  (ผลลัพธ)
(กองเภสัชกรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ศูนยบริการสาธารณสุขมีการดําเนิน
กิจกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ (ผลลัพธ)
(กองเภสัชกรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละของสถานประกอบการที่ได
รับการตรวจคุณภาพน้ํ า/นํ้ าแข็งทาง
หองปฏิบัติการ และผานเกณฑมาตร
ฐาน (ผลลัพธ)
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มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย
และสาธารณสุข สํานักอนามัย (ผล
ลัพธ)

(สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาสที่ขอรับการชวยเหลือได
รับอุปกรณชวยในการดํารงชีวิต
ประจําวันตามที่จําเป็ น (ผลลัพธ)
(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6/12/2562 :๑. ไดรับอนุมัติโครงการเรียบรอยแลว ๒.
อยูในระหวางขอเงินประจํางวด

89.00
(>รอยละ)

(38.2). กิจกรรมการปองกันการติดเชื้อเอดสจาก ความกาวหน าของงาน :20.00%
แมสูลูก (กอพ.)
9/12/2562 : จํานวนหญิงตงั ้ ครรภที่ไดรับคําปรึกษา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กอนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling)
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ จํานวน 90 ราย จํานวนหญิงตงั ้ ครรภที่ไดรับคําปรึกษา
ทางเพศสัมพันธ
หลังการตรวจหาเอชไอวี (Post-Test Counseling)
จํานวน 90 ราย ยังไมมีการรายงานพบหญิงตงั ้ ครรภที่
ติดเชื้อเอชไอวีในศูนยบริการสาธารณสุข
(>รอยละ)

(39.1). กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบยา
ระยะสน
ั ้ ภายใตการสังเกตโดยตรง (DOT) (กอ
พ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
(39.2). ศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณโรค (TB
Referral Center) (กอพ.)

85.00
(≥รอยละ)

(≥รอยละ)

(40.1). โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ น
ื ที่
เป าหมาย (กอพ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

ความกาวหน าของงาน :20.00%

9/12/2562 : ผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคทุก
ประเภท รอบ 1/2562 จํานวนคนไขที่นํามาประเมิน
จํานวน 188 คน มีผลสําเร็จของการรักษา จํานวน
153 คน คิดเป็ นรอยละ 81.38
ความกาวหน าของงาน :20.00%

9/12/2562 : ผูปวยวัณโรคที่สงตอตงั ้ แต 1 ตค.62-30
พย.62 จํานวนผูปวยที่สงตอทงั ้ สน
ิ้  จํานวน 145 ราย
1. จํานวนผูปวยที่สงตอถึงปลายทาง จํานวน 113 ราย
2. จํานวนผูปวยที่สงตอไมถึงปลายทาง จํานวน 31
ราย (ยังไมถึงวันนัด) 3. จํานวนผูปวยที่สงตอไมถึง
ปลายทาง จํานวน 1 ราย (ติดตอไมได/เสียชีวิต/ยายที่
อยู)
ความกาวหน าของงาน :4.00%

9/12/2562 : อยูระหวางรอการจัดสรรงบประมาณ
เตรียมรางโครงการ

(40.2). กิจกรรมการติดตามขอมูลการใหบริการ ความกาวหน าของงาน :20.00%
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส Bangkok Smart
Monitoring System : BSMS (กอพ.)
9/12/2562 : จํานวนชายมีเพศสัมพันธกับชายที่ตงั ้ เป า
หมายใหเขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปองกัน ปี  2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
563 จํานวน 43,000 คน จํานวนชายมีเพศสัมพันธกับ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ ชายที่เขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปองกัน จํานวน
ทางเพศสัมพันธ
2,718 คน คิดเป็ นรอยละ 6.32 จํานวนผูติดเชื้อเอชไอ
วีที่มีชีวิตอยูจากการคาดประมาณ ปี  2563 จํานวน
77,000 คน จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยูใน
ระบบการดูแลรักษา 2,610 คน คิดเป็ นรอยละ 3.38
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยูในระบบการดูแล
รักษา 2,610 คน จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิต
อยูและไดรับยาตานไวรัส 1,244 คน คิดเป็ นรอยละ
47.66

(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ความกาวหน าของงาน :25.00%

(38.1). โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดําเนิน ความกาวหน าของงาน :5.00%
งานดานเอดสและการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี
/ผูปวยเอดส (กอพ.)
9/12/2562 : เตรียมการขออนุมัติโครงการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(4.1) รอยละของชายมีเพศสัมพันธ
กับชายเขาถึงขอมูลความรูและ
อุปกรณปองกัน (ผลผลิต)(4.2) ผูติด
เชื้อเอชไอวีทราบสถานะการติดเชื้อ
เอชไอวีของตนเอง (ผลลัพธ)(4.3)ผู
ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติด
เชื้อเอชไอวีของตนเองไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ)

6/12/2562 : 1. กําหนดรูปแบบและรายละเอียดการ
จัดทําโครงการ 2. ออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยา
กร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ความกาวหน าของงาน :15.00%

กร
ุงเ

37

ห

24

โครงการ/กิจกรรม
(23.1). กิจกรรมเฝ าระวังเชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ
ในเนื้อสัตว (สสธ.)

คร

80.00
(รอยละ)

าน

เป าหมาย

(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

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

พ

23

ท

ลําดับ

10.00
(41.1). กิจกรรมเครือขายความรวมมือในการ
ความกาวหน าของงาน :7.00%
(ไมนอยกวารอย (ไมนอยกวารอย เฝ าระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุข
ละ)
ละ)
ภาพ สํานักอนามัย (กภก.)
15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนผูอํานวยการสํานัก
อนามัยไดเห็นชอบในหลักการในการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการดังกลาวเรียบรอยแลว อยูระหวางขออนุมัติ
:: กองเภสัชกรรม
โครงการ

90.00
(42.1). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ความกาวหน าของงาน :7.00%
(ไมนอยกวารอย (ไมนอยกวารอย คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (กภก.)
ละ)
ละ)
15/11/2562 : ผูอํานวยการสํานักอนามัยไดเห็นชอบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ในหลักการใชเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง
:: กองเภสัชกรรม
สถานบริการสาธารณสุขสํานักอนามัย ในการดําเนิน
โครงการแลว และอยูระหวางดําเนินการขออนุมัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและขออนุมัติใชเงินนอกงบประ
มาณ
70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

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

20.00
(44.1). โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
(ไดเผยแพรอยาง (ไดเผยแพรอยาง สาธารณสุข สํานักอนามัย ปี  2563 (สพธ.)
น อย 20 เรื่อง)
น อย 20 เรื่อง)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

85.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :5.00%

12/12/2562 : รายละเอียดการดําเนินงาน 1. อยู
ระหวางประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ความสําเร็จของการดําเนินงานทงั ้ หมด เทากับ
รอยละ 5//
ความกาวหน าของงาน :14.00%

7/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. เตรียมจัด
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ครัง้ ที่ 1/2562 ใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

(44.2). กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาบริการฯ (ภายใต ความกาวหน าของงาน :18.00%
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการ
พยาบาล (ดานบริหารอนามัย) (กพส.)
6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสานวิทยากร
ประสานสถานที่จัดการฝึกอบรม และขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข
หลักการพิจารณาจากคณะกรรมการ

(รอยละ)

(45.1). โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการ ความกาวหน าของงาน :32.00%
เคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่ประสบ
ปั ญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.)
7/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- จัดประชุมคณะ
กรรมการรางขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กําหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณชวยเห
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
ลือฯ ปี งบประมาณ 2563

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

รอยละของผูถูกกระทําและ/หรือผูได
รับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัวไดรับความชวยเหลือ (ผล
ผลิต)

เป าหมาย
80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(46.2). โครงการสัมมนาและดูงานเครือขายผู
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ปฏิบัติงานดานการปัองกันและแกไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวดานสาธารณสุข (สพธ.)
7/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- อยูระหวางจัด
ทํารายละเอียดการจัดสัมมนา - อยูระหวางจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําหนังสือขอความเห็นชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
(46.3). กิจกรรมการชวยเหลือผูถูกกระทําและ
/หรือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัวของศูนยจัดการปองกันและแกไข
ปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว (ศจร.) (สพธ.)
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รอยละความสําเร็จการจัดการเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง
ของกลุมเป าหมาย (ผลลัพธ)
(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละสถานประกอบการที่ไดรับการ
สนับสนุนในการเสริมความรู ควา
มเขาใจ เพื่อการปฏิบัติงานดานอาชีว
อนามัยอยางถูกตองเหมาะสม(ผล
ลัพธ)
(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของหองนํ้ าสาธารณะในกลุม
เป าหมายมีสุขลักษณะเป็ นไปตาม
เกณฑที่กําหนด

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(46.1). โครงการการจัดกิจกรรม “การขับเคลื่อน ความกาวหน าของงาน :10.00%
งานและเสริมสรางพลังชุมชนดานการปัองกัน
และแกไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดาน
7/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- อยูระหวางจัด
สาธารณสุข” (สพธ.)
ทํารายละเอียดกิจกรรม - อยูระหวางจัดทําหนังสือขอ
ความเห็นชอบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(47.1). โครงการการควบคุมระดับเสียงจากการ
จัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวงฯ
(สสว.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ความกาวหน าของงาน :10.00%

7/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- อยูระหวางจัด
ทําแบบรายงาน

ความกาวหน าของงาน :7.00%
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... อยูระหวางอนุมัติ
โครงการฯ และเตรียมขอมูลเพื่อประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ

(48.1). โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจใน ความกาวหน าของงาน :10.00%
การปฎิบัติงานดานอาชีวอนามัยของสถาน
ประกอบการกลุมเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําสื่อความรู
(สสว.)

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(49.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล ความกาวหน าของงาน :10.00%
สิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 5 สง
เสริมและพัฒนาสุขลักษณะหองนํ้ าสาธารณะใน 9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดประชุมหารือสง
กรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุมเป าหมาย) (สสว.) เสริมสุขลักษณะหองนํ้ าสาธารณะ ในวันที่13ธันวาคม
2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(49.2). กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :14.00%
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของสํานักงานเขตภายใต
โครงการโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล 6/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...แจงเวียนสํานักงาน
สิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)
เขตดําเนินกิจกรรมการดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมของสํานักงานเขต จํานวน 2 รายการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รายการที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
สํานักงานเขต รายการที่ 2 การดําเนินงานเพื่อบังคับ
ใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ.2560
(49.3). กิจกรรมที่ 3 สงเสริมพัฒนาสุขลักษณะ ความกาวหน าของงาน :10.00%
โรงแรมและสถานที่ใหบริการที่พักชว
ั ่ คราว
(Guesthouses)ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมือง 9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวมขอมูล
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
(สสว.)

(49.4). กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการบังคับใช
กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ.2560 ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอด
ภัย (สสว.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(49.5). กิจกรรมที่ 6 สงเสริมความรูดานการ
จัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉิน
และการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)

ความกาวหน าของงาน :10.00%
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมจัดทําสื่อ
สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมใหปลอดบุหรี่

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ความกาวหน าของงาน :9.00%
11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสานขอรายช่ อ
ื
เจาหน าที่เขารับการอบรม ประสานวิทยากร และจัด
ทําเอกสารเพื่อขอเงินงวด

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ
การสุมตรวจไมพบการปนเปื้ อนเชื้อ
โรค (ผลลัพธ)

95.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(รอยละ)

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับ
การสุมตรวจไมพบการปนเปื้ อนสาร
เคมี (ผลลัพธ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละของผบ
ู ริโภคไดร บ
ั ก
 ารพท
ิ ก
ั ษ
สิทธิใ์ นการเลือกซ้ อ
ื กระเชาของขวัญ
ในชวงเทศกาลปีใหม (ผลลัพธ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%
11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. จัดเตรียม
แผนการดําเนินโครงการและจัดเตรียมขอมูลโครงการ

ความกาวหน าของงาน :22.00%
6/12/2562 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ าระวังและประเมิน
ความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้ อนสารพิษ
ของอาหารและน้ํ า (งบประมาณที่ไดรับ 10,579,370
บาท) (22%) 2.1 คาจางเหมาตรวจวิเคราะหคุณภาพ
อาหารทางหองปฏิบัติการ 2.1.1 คาจางตรวจวิเคราะห
หาเชื้อที่ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหาร
พรอมบริโภค จํานวน 2,800 ตัวอยาง (3,920,000
บาท) 2.1.2 คาจางตรวจวิเคราะหหาสารกําจัดศัตรูพืช
ตกคางในผัก ผลไม จํานวน 100 ตัวอยาง (400,000
บาท) 2.1.3 คาจางตรวจวิเคราะหหาสารพิษจากเชื้อรา
ในอาหาร (Aflatoxin) จํานวน 50 ตัวอยาง (100,000
บาท) 2.1.4 คาจางตรวจวิเคราะหหาวัตถุกันเสียในอา
หาร จํานวน 100 ตัวอยาง (120,000 บาท) 2.1.5 คา
จางตรวจวิเคราะหหาโซเดียมไฮดรอกไซดในอาหาร
จํานวน 50 ตัวอยาง (42,500 บาท) 2.1.6 คาจาง
ตรวจวิเคราะหหากรดไขมันชนิดทรานสในอาหาร
จํานวน 100 ตัวอยาง (200,000 บาท) 2.1.7 คาจาง
ตรวจวิเคราะหหาเชื้อที่ทําใหเกิดโรคระบบทางเดิน
อาหารและสารปนเปื้ อนในอาหารอ่ น
ื ๆ (300,000 บาท)
- ดําเนินการประกวดราคาจางเหมาตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารทางหองปฏิบัติการ จํานวน 7 รายการ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bibbing)
เรียบรอยแลว อยูระหวางการดําเนินการจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ 2.1.8 คาซ้ อ
ื ตัวอยางอาหารเพื่อตรวจ
วิเคราะหหาสารปนเปื้ อนในอาหาร (61,000 บาท) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบรอยแลว อยู
ระหวางการจัดทําแผนการเก็บตัวอยาง 2.2 คาวัสดุ 2.
2.1 คาซ้ อ
ื ชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจวิเคราะหหา
สารปนเปื้ อนในอาหารและน้ํ า (3,977,250 บาท) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบรอยแลว อยู
ระหวางดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัดซ้ อ
ื ตาม
ระเบียบพัสดุ 2.2.2 คาอุปกรณสําหรับใชในการตรวจวิ
เคราะห (404,700 บาท) - ดําเนินการขออนุมัติงบ
ประมาณเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการแตงตงั ้
คณะกรรมการจัดซ้ อ
ื ตามระเบียบพัสดุ 2.3 คาจางจัด
ทําของที่ระลึกสําหรับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อ
ความปลอดภัยดานอาหาร 6 กลุมเขต (855,000 บาท
) - ดําเนินการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2.
4 จางจัดทําเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน) จํานวน 550
ตัว (203,500 บาท) - ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ -//-

(52.1). กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต ความกาวหน าของงาน :100.00%
แผนยุทธศาสตรกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
(กสอ.)
25/10/2562 : กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภาย
ใตแผนยุทธศาสตรกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(ตัดโอนเงินใหเขต) (งบประมาณที่ไดรับ 4,584,000
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
บาท) (100%) - ตัดโอนเงินให 50 เขต จัดสรรเงินให
สํานักงานเขตเป็ นคาตัวอยางอาหาร คาอาหารทําการ
นอกเวลา คาตอบแทนบุคลากรทางดานการแพทยและ
สาธารณสุข คาดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน และคาดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยถัวจาย
ทุกรายการภายในวงเงินที่จัดสรรคใหสํานักงานเขต
และสํานักงานเขตเป็ นผูดําเนินการตามตารางจัดสรร
เงินเรียบรอยแลว -//(53.1). กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและ
ความกาวหน าของงาน :11.00%
จําหนายกระเชาของขวัญปีใหมในชวงเทศกาลปี
ใหม ภายใตโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอด 6/12/2562 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและ
ภัย (กสอ.)
จําหนายกระเชาของขวัญปีใหมในชวงเทศกาลปีใหม
(13,000 บาท) (11%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พรอมการจัดและจําหนายกระเชาของขวัญในชวง
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
เทศกาลปีใหม ปี  2564 กลุมเป าหมาย คือ ผูประกอบ
การที่เขารวมโครงการ 55 คน เจาหน าที่กอง
สุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563
(5,000 บาท) - ดําเนินจัดทําแผนการประชุมฯ 9.2 จัด
แถลงขาวการจัดและจําหนายกระเชาของขวัญในชวง
เทศกาลปีใหม ปี  2563 กลุมเป าหมาย คือผูประกอบ
การที่จัดและจําหนายกระเชาของขวัญ 30 คน เจา
หน าที่สํานักงานเขต 100 คน เจาหน าที่กองสุขาภิบาล
อาหาร 30 คน ผูส่ อ
ื ขาวและประชาชน 40 คน เดือน
ธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดําเนินการขอความ
อนุเคราะหสําหรับสถานที่จัดงาน และจัดทําหนังสือ
เรียนเชิญรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรวม
ลงพื้นที่สุมตรวจ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 -//-

กร
ุงเ

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(51.1). กิจกรรมที่ 2 การเฝ าระวังและประเมิน
ความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้ อน
สารพิษของอาหารและน้ํ า โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.)

ห

51

11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. เตรียมขอมูล
โครงการ วัสดุอุปกรณจัดประชุม 2. จัดซ้ อ
ื วัสดุ
อุปกรณและเตรียมจัดประชุม

ม

สุขภาพภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีสะอาดปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :15.00%

พ

รอยละของสถานประกอบกิจการ
80.00
(50.1). โครงการการพัฒนาสุขลักษณะของสถาน
และอาคารสาธารณะกลุมเป าหมายมี (ไมนอยกวารอย (ไมนอยกวารอย ประกอบการผลิตน้ํ าแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
ละ)
ละ)
(สสว.)
อาคารสถานที่ใหมีสุขลักษณะปลอด
โรคปลอดภัย (ผลลัพธ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
(50.2). กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการสุขาภิบาลสิ่ง
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
แวดลอมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายตอ

ท

50

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(49.6). กิจกรรมที่ 7 สงเสริมความรูเรื่องการ
ความกาวหน าของงาน :9.00%
ป องกันและบรรเทาภัยดานสารเคมีและวัตถุ
อันตรายในสถานการณฉุกเฉินฯ ภายใตโครงการ 11/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสานขอรายช่ อ
ื
กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี
เจาหน าที่เขารับการอบรม ประสานวิทยากร ประสาน
สะอาดปลอดภัย (สสว.)
สํานักงานเขตเพื่อเลือกสถานที่จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
และจัดทําเอกสารเพื่อขอเงินงวด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

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

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

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(54.1). กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาล
อาหารฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงาน
เขต ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กสอ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

(54.2). กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชแ
ี้ จงการ
ดําเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอด
ภัย (กสอ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :9.00%
6/12/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาล
อาหารฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
(40,000 บาท) (9%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงาน
สุขาภิบาลอาหารฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
สํานักงานเขต กลุมเป าหมายคือเจาหน าที่ฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต และเจาหน าที่
กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จํานวน 6 ครัง้ 
ครัง้ ละ 50 คน ระหวางเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) - จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้
คณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารเรียบรอย
แลว จะดําเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 11.2 จัดซ้ อ
ื
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ (4,000 บาท) - อยูระหวาง
จัดทํารายละเอียดวัสดุ อุปกรณ -//ความกาวหน าของงาน :90.00%

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชแ
ี้ จงการ
ดําเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
(18,000 บาท) (90%) 10.1 จัดประชุมชแ
ี้ จงแนวทาง
การดําเนินงานตามตัวชว
ี้ ัดโครงการกรุงเทพฯเมือง
อาหารปลอดภัย กลุมเป าหมายคือเจาหน าที่ฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต และเจาหน าที่
กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหวางเดือน
ตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (15,600 บาท) ดําเนินการจัดประชุมเรียบรอยแลวเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.
62 ผูอํานวยการสํานักอนามัย (นายแพทยชวินทร ศิริ
นาค เป็ นประธานการประชุมชแ
ี้ จงแนวทางการดําเนิน
งานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หองประชุมใหญ ชัน
้  19
อาคารธานีนพรัตน ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
หัวหน าฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล พรอมดวย
ขาราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ 50 เขต และ
ขาราชการกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย ทัง้ นี้
เพื่อใหใหดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็ น
ไปดวยความเรียบรอยและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
10.2 จัดซ้ อ
ื วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณตามตัวชว
ี้ ัด
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท) - ดําเนิน
การจัดซ้ อ
ื วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณเรียบรอยแลว -//-

คร

ลําดับ

(54.7). กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานยานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

(54.8). กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย (กสอ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

ความกาวหน าของงาน :10.00%

ห
ม

กร
ุงเ

(54.6). กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมความรูดานการ ความกาวหน าของงาน :30.00%
สุขาภิบาลอาหาร แกผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครภายใต 6/12/2562 : กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมความรูดานการ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) สุขาภิบาลอาหาร แกผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ไดรับ 7,220,000 บาท) (30%) 7.1 จางเหมาดําเนิน
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
การจัดอบรมและประเมินความรูดานการสุขาภิบาล
อาหารแกผูประกอบการและผูสัมผัสอาหาร
(3,000,000บาท) (26%) - พิจารณาผลการประกวด
ราคาจางเหมาดําเนินการจัดอบรมและประเมินผล
ความรูดานการสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการและ
ผูสัมผัสอาหาร 7.2จางเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
อบรมผูสัมผัสอาหารที่เป็ นคนตางดาว และการจัด
อบรมและประเมินผลความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร
แกผูสัมผัสอาหารที่เป็ นคนตางดาว (3,000,000 บาท)
(30%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจางเหมาดําเนิน
การพัฒนาหลักสูตรอบรมผูสัมผัสอาหารที่เป็ นคนตาง
ดาว และการจัดอบรมและประเมินผลความรูดานการ
สุขาภิบาลอาหารแกผูสัมผัสอาหารที่เป็ นคนตางดาว 7.
3 จัดทําคูมือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร(สําหรับผูประกอบการอาหารที่เรียนรู
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษา
เรียนรูดวยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จํานวน
300,000 เลม (900,000 บาท) (40%) - จัดทําบันทึก
ขอใหนํารายละเอียดส่ อ
ื ประชาสัมพันธเขาพิจารณาใน
คณะทํางานสุขศึกษาและประชาสัมพันธของสํานัก
อนามัย - สํารวจความตองการคูมือฯ 7.4 วัสดุ
ประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตร
ประจําตัวผูสัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (50%) สํารวจความตองการ และจัดทํารายการวัสดุที่จะ
ทําการจัดซ้ อ
ื  - ขอใบเสนอราคาวัสดุที่จะทําการจัดซ้ อ
ื 
7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรูดานการ
สุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผูประกอบการอาหารที่เรียน
รูหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษา
เรียนรูดวยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต
(270,000 บาท) (28%) - ปรับปรุงรูปแบบบัตร
ประจําตัวผูสัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา และราย
ละเอียดของกระดาษคําตอบ และใบสมัคร - ขอใบ
เสนอราคาเพื่อจัดทําเอกสารประกอบการประเมินผล
ความรูฯ -//-

พ

(54.5). กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหาร ความกาวหน าของงาน :10.00%
ปลอดภัยภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กสอ.)
11/12/2562 :กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ไดรับ 438,000 บาท)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(10%) 3.1 การจัดทําป ายรับรองมาตรฐานอาหาร
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1
การจัดทําป ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผานเกณฑ มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
แผนปายอะคริลิกและใบรับรอง จํานวน 1,000 ชุด
เฉพาะใบรับรองฯ จํานวน 20,000 ใบ (เป็ นเงิน
300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช
ลายมือช่ อ
ื ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิมพประทับ
ลงในใบรับรองฯ จัดทําแผนการการตรวจประเมินติด
ตาม กํากับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เรียบรอยแลว อยู
ระหวางประสานฝายบริหารทว
ั ่ ไปฯดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัด
จาง 3.1.1.1 เป าหมายสถานประกอบการอาหาร ประ
เภท ตลาด ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท รานอาหาร และ
แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รอยละ 100
ของจํานวนสถานประกอบการอาหารทงั ้ หมดที่ไดรับใบ
อนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
รอยละ 100 (จํานวนสถานประกอบการทงั ้ หมด
19,450 ราย จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับปายรับ
รองฯ 19,450 ราย)(ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562)
* หมายเหตุ : ป ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี  3.1.
2 การรวบรวมรายช่ อ
ื สถานประกอบการที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ
ดี จัดพิมพลงในใบรับรองฯ และใสกรอบอะคริลิค
พรอมตรวจสอบความถูกตองของปายรับรองฯและ
บันทึกลงในฐานขอมูล คาอาหารทําการนอกเวลา
ขาราชการและลูกจางเพื่อจัดทําป ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย จํานวน 10 วัน จํานวน 3 ครัง้ 
(12,000 บาท) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติ
ขาราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวด
เรียบรอยแลว อยูระหวางจัดทําแผนปฏิบัติงานนอก
เวลาฯ 3.1.3 คาวัสดุอุปกรณการดําเนินการรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท) - จัด
ทํารายละเอียดวัสดุ อุปกรณ และเตรียมดําเนินการจัด
ซื้อจัดจาง 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กํากับ
มาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของ
กรุงเทพมหานคร คาตอบแทนบุคลากรทางดานการ
แพทยและสาธารณสุขสําหรับการออกตรวจประเมิน
ติดตามกํากับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ครัง้ ๆละ15
วัน (105,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติ
แผนปฏิบัติงานเรียบรอยแลว อยูระหวางประสาน
สํานักงานเขตตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร
3.3 จัดแถลงขาวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร กลุมเป าหมายคือเจาหน าที่ฝาย
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต เจาหน าที่
กองสุขาภิบาลอาหาร ผูประกอบการ สื่อมวลชน และผู
รวมงาน รวม 250 คน ระหวางเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) - อยูระหวางจัด
ทําแผนการดําเนินงานฯ -//-

ท

(54.4). กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร ความกาวหน าของงาน :8.00%
ในตลาดภายใตแผนยุทธศาสตรกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
6/12/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร
ในตลาด (งบประมาณที่ไดรับ 770,820 บาท ) (8%)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
เขต ลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล กลุมเป าหมาย คือ
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 50 เขต (640,000
บาท) (4%) - อยูระหวางขอความเห็นชอบในหลักการ
(ป ายไวนิลฯและชุดผากันเปื้ อนพลาสติกกันน้ํ า) - อยู
ระหวางการจัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณการทําความสะอาด 5.2
จัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 สู
ตลาด Premium Market กลุมเป าหมาย คือ เจา
หน าที่สํานักสิ่งแวดลอมและเจาหน าที่สํานักอนามัย
รวมจํานวน 12 คน จัดประชุม 3 ครัง้  เดือน
พฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 (4,820
บาท) (5%) - จัดทําประชุมฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เรียบรอย
แลว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2662 นางพีระยา สม
ชัยยานนท ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร เป็ น
ประธานการประชุมการพัฒนาตลาด Premium
Market ครัง้ ที่ 1/2562 ณ หองประชุม 1 ชัน
้  23
อาคารธานีนพรัตน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาด
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครทงั ้ ในดานสุขลักษณะ ดาน
คุณภาพอาหาร ดานผูสัมผัสอาหาร และดานการบริการ
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยมีผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ผูแทนสํานักสิ่งแวดลอม ผูแทนฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล (ประธานกลุมเขต 6 เขต) ผู
แทนสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข ผูแทนสํานักงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ผูแทนกองควบคุมโรคติดตอ
และเจาหน าที่กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย 5.3
จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 และตลาด
ประเภทที่ 2 สูตลาด Premium Marketกลุมเป าหมาย
คือ ผูประกอบการตลาด เจาหน าที่สํานักงานเขต เจา
หน าที่สํานักสิ่งแวดลอม และเจาหน าที่สํานักอนามัย
รวมจํานวน 150 คน จัดกิจกรรม 1 วัน จํานวน 1
ครัง้ เดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563
(126,000 บาท) (3%) - อยูระหวางขอความเห็นชอบ
ในหลักการปายตลาด Premium Market และโล
ประกาศเกียรติคุณสํานักงานเขต -//-

าน

(54.3). กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธภายใต ความกาวหน าของงาน :14.00%
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.)
6/12/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(500,000 บาท) (6%) 8.1 จัดทําป ายแสดงการเขา
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
รวมโครงการ จัดจําหนายกระเชาของขวัญในชวง
เทศกาลปีใหมตามหลักเกณฑของกรุงเทพมหานคร ผู
ประกอบการที่เขารวมโครงการจัดจําหนายกระเชา
ของขวัญในชวงเทศกาลปีใหมตามหลักเกณฑของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,000 เลม (120,000 บาท)
- ดําเนินการจัดทําการจัดจางทางระเบียบพัสดุ
เรียบรอยแลว อยูระหวางจางทําป ายแสดงการเขารวม
โครงการจัดจําหนายกระเชาของขวัญฯ และดําเนิน
การผลิต 8.2 จัดทําคูมือการพัฒนาสถานประกอบการ
ใหได ป ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร สําหรับผูประกอบการ จํานวน 2
0,000 เลม (270,000บาท) - อยูระหวางนําเขาการ
พิจารณาเห็นชอบในหลักการของคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว อยู
ระหวางจัดทํารายละเอียดเนื้อหา และจะดําเนินขอ
อนุมัติเงินงวดที่2 8.3 จัดทําสื่อวิดีทัศน (Video Clip)
2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคดานอาหาร จํานวน 1 เรื่อง (ความ
ยาวไมนอยกวา 3 นาที) (110,000บาท) - ดําเนินการ
สรุปรวบรวมเนื้อหา และจัดทําสคริปต -//-

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (งบประมาณที่ไดรับ 438,000 บาท) (10%)
3.1 การจัดทําป ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัด
ทําป ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
มหานคร ระดับดี ที่ผานเกณฑ มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยแผนปา
ยอะคริลิกและใบรับรอง จํานวน 1,000 ชุด เฉพาะ
ใบรับรองฯ จํานวน 20,000 ใบ (เป็ นเงิน 300,000
บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใชลายมือช่ อ
ื
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิมพประทับลงในใบรับ
รองฯ จัดทําแผนการการตรวจประเมินติดตาม กํากับ
มาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร เรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนิน
การจัดซ้ อ
ื จัดจาง 3.1.1.1 เป าหมายสถานประกอบการ
อาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท ราน
อาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รอย
ละ 100 ของจํานวนสถานประกอบการอาหารทงั ้ หมด
ที่ไดรับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร รอยละ 100 (จํานวนสถานประกอบ
การทงั ้ หมด 19,450 ราย จํานวนสถานประกอบการที่
ไดรับปายรับรองฯ 19,450 ราย)(ขอมูล ณ วันที่ 15
พฤศจิกายน 2562) * หมายเหตุ : ป ายรับรองฯ มีอายุ
การรับรอง 1 ปี  3.1.2 การรวบรวมรายช่ อ
ื สถาน
ประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพลงในใบรับรอง
ฯ และใสกรอบอะคริลิค พรอมตรวจสอบความถูกตอง
ของปายรับรองฯและบันทึกลงในฐานขอมูล คาอาหาร
ทําการนอกเวลาขาราชการและลูกจางเพื่อจัดทําป าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จํานวน 10 วัน
จํานวน 3 ครัง้  (12,000 บาท) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน
ขออนุมัติขาราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขอ
อนุมัติเงินงวดเรียบรอยแลว อยูระหวางจัดทําแผน
ปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 3.1.3 คาวัสดุอุปกรณการดําเนิน
การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท)
- จัดทํารายละเอียดวัสดุ อุปกรณ และเตรียมดําเนิน
การจัดซ้ อ
ื จัดจาง 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กํากับ
มาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของ
กรุงเทพมหานคร คาตอบแทนบุคลากรทางดานการ
แพทยและสาธารณสุขสําหรับการออกตรวจประเมิน
ติดตามกํากับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ครัง้ ๆละ15
วัน (105,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติ
แผนปฏิบัติงานเรียบรอยแลว อยูระหวางแจงเวียน
แผนการตรวจประเมินฯใหสํานักงานเขตทราบ 3.3 จัด
แถลงขาวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร กลุมเป าหมายคือเจาหน าที่ฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต เจาหน าที่กอง
สุขาภิบาลอาหาร ผูประกอบการ สื่อมวลชน และผูรวม
งาน รวม 250 คน ระหวางเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) - อยูระหวางจัด
ทําแผนการดําเนินงานฯ -//ความกาวหน าของงาน :35.00%

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรง
เรียน (งบประมาณที่ไดรับ 96,750 บาท) 6.1 การ
ประชุมคณะกรรมการเครือขายสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุม
เขต จํานวน 240 คน ประกอบดวย เจาหน าที่ฝายสิ่ง
แวดลอมสํานักงานเขต,เจาหน าที่ศูนยบริการสาธารณ
สุข 68 ศูนย,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ.,
ครูสังกัดเอกชน,เจาหน าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจา
หน าที่สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม,เจาหน าที่กอง
ควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (35%) - จัดทําหนังสือ
เชิญประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ - จัดทําบันทึก
ขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจายเป็ นคาอาหาร
วางและเครื่องด่ ม
ื  และคาเบีย
้ ประชุม - จัดเตรียม
เอกสารสําหรับจัดการประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ
ซึ่งจะจัดประชุมฯ 6 กลุมเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุม
เขตกรุงเทพใต วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุมเขตกรุงเทพ
เหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุมเขตกรุงเทพกลาง วัน
ที่ 6 ม.ค. 2563 กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8
ม.ค. 2563 กลุมเขตกรุงธนใต วันที่ 9 ม.ค. 2563
กลุมเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 -//-
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 54 ตัวชว
ี้ ัด //

คร

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)
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