แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กอนามัย : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)
ผลงานลาสุด

66.00
(รอยละ)

68.310
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
65.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับ
การดูแล (ผลลัพธ)

100.000
(≥ รอยละ)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการ
ดูแลตามเกณฑ (ผลลัพธ) รอยละของผู
ป วยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการดูแลตาม
เกณฑ (ผลลัพธ)

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

70.500
(≥ รอยละ)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

สตรีในชวงอายุ 30 – 70 ปี  ไดรับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม (ผลผลิต)สตรี
ในชวงอายุ 30 – 60 ปี  ไดรับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก (ผลผลิต)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป ไดรับการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง (ผลผลิต)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลผลิต 200,000.00
(Output)
(ราย)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(≥รอยละ)

82.600
(≥รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

75.00
(รอยละ)

76.850
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

10.00
(รอยละ)

209.000
(ราย)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7

รอยละของผูเขารวมโครงการฯที่อวนลงพุง
มีรอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน
ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ)

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขาสู
กระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ. (ผล
ลัพธ)
(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและโรง
พยาบาลในเครือคายสามารถเขาถึงบริการ
และประสานงานผานศูนยสงตอเพื่อการ
พยาบาลตอเนื่องที่บาน (ผลลัพธ)
(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ผลการดําเนินงานเดือน
ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 - ผลการ
ดูแลผูปวยโรคเบาหวานของศูนยบริการ
สาธารณสุข มีผูมารับบริการรักษาโรคเบา
หวานที่ไดรับการดูแลตามเกณฑ จํานวน
13,850 คน จากจํานวนผูมารับบริการ
รักษาโรคเบาหวานทงั ้ หมด จํานวน
19,645 คน คิดเป็ นรอยละ 70.50 - ผล
การดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของ
ศูนยบริการสาธารณสุข มีผูมารับบริการ
รักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับการดูแล
ตามเกณฑ จํานวน 14,285 คน จาก
จํานวนผูมารับบริการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงทงั ้ หมด จํานวน 20,120 คน คิด
เป็ นรอยละ 71

(2.1). โครงการพัฒนาบริการ
สุขภาพจิตชุมชน (กสภ.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสรางเสริมสุขภาพ

(2.2). กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบ
อุน (กสภ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสรางเสริมสุขภาพ

(3.1). โครงการกรุงเทพฯหวงใย
ใสใจสุขภาพ (กสภ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสรางเสริมสุขภาพ

(3.2). โครงการปองกันและควบคุม กองสรางเสริมสุขภาพ
โรคไมติดตอเรื้อรัง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(3.3). โครงการไทยนิยมยงั ่ ยืน เพื่อ กองสรางเสริมสุขภาพ
ชุมชนอยูดีมีสุข (กสภ.)
ความกาวหน าของงาน :20.00%
(4.1). โครงการรณรงคคัดกรอง
มะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
(กสภ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสรางเสริมสุขภาพ

(5.1). โครงการคัดกรองโรคเบา
หวานและความดันโลหิตสูงใน
ประชากรอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป (กสภ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสรางเสริมสุขภาพ

(ไตรมาส 3) ผลการดําเนินงานของศูนย
(6.1). โครงการการสงเสริมการมี
บริการสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2561สวนรวมของผูสูงอายุ (กสภ.) (ขอ
มิถุนายน 2562 ดําเนินการคัดกรอง
บัญญัติฯ)
สุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําปี ของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัย
(6.2). โครงการพัฒนาศักยภาพ
จํานวน 17,810 คน จากจํานวนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัย จํานวน 2 ชมรมผูสูงอายุ (กสภ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
4,737คน คิดเป็ นรอยละ 71.99

กองสรางเสริมสุขภาพ

(ไตรมาส 3) ผลการดําเนินงานเดือน
ตุลาคม 2561- มิถุนายน 2562 - ผลการ
คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ในกลุมประชาชนอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป
มีผูไดรับการคัดกรอง จํานวน 153,236
คน (คิดเป็ นรอยละ 76.62 ของเป าหมาย)

กองสรางเสริมสุขภาพ

(ไตรมาส 3) -.จัดทําหนังสือสงคําสัง่ ให
(7.1). โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจ กองสรางเสริมสุขภาพ
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สุขภ
 าพ (กสภ.)(ขอบัญญัติฯ)
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สํานักงานเขตและสํานักตางๆ และจัด
ทําหนังสือสงคําสัง่ แตงตงั ้ คณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานฯ
/ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ
Bangkok Health Working Age ใหแกผู
เขารวมอบรมทงั ้  3 รุน รุนที่ ๑ วันที่ 18 19 เมษายน 2562 รุนที่ 2 วันที่ 22 - 23
เมษายน 2562 และรุนที่ ๓ วันที่ 29 - 30
เมษายน 2562ณ ศูนยฝึกอบรม สถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน
ผูเขารวมอบรม 232 คน วิทยากรและเจา
หน าที่รวม 48 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  280 คน
ผลลัพธตัวชว
ี้ ัดโครงการ ผลผลิต : รอยละ
80 ของกลุมเป าหมายไดรับการอบรมเพื่อ
เป็ นแกนนําดานการดูแลและสงเสริมสุข
ภาพใหแกขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครในแตละหนวยงาน ผล
ลัพธ : อยูระหวางรวบรวมโครงการและผล
การดําเนินโครงการ

กร
ุงเ

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการใหบริการคัดกรอง
ภาวะซึมเศราในคลินิกครอบครัวอบอุนและ
ใหคําปรึกษาในการสรางสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว และดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยง
ภาวะซึมเศรา โดยมีผูรับบริการ จํานวน
3,909 คน พบกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา
จํานวน 352 คน และกลุมเสี่ยงภาวะซึม
เศราไดรับการดูแลชวยเหลือ จํานวน 352
คน คิดเป็ นรอยละ 100 (ขอมูลเดือน
ตุลาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562)

12,500.00
12.000
(ไตรมาส 3) รวบรวมผลการดําเนินงาน
(มากกวา (มากกวา12500 เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 มี
12500 คน)
คน)
สตรีไดรบ
ั บริการตรวจมะเร็งเตานม จํานว
น 8,316 คน คิดเป็ นรอยละ 66.53 ของ
เป าหมาย, มะเร็งปากมดลูก จํานวน
6,900 คน คิดเป็ นรอยละ 92.00 ของเป า
หมาย

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของผูสูงอายุที่เป็ นสมาชิกชมรมผู
สูงอายุของสํานักอนามัยไดรับการคัดกรอง
สุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําปี  (ผลผลิต
)

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) รวบรวมขอมูลและติดตาม
(1.1). กิจกรรมปองกันโรคอวนและ กองสรางเสริมสุขภาพ
รายงานจากศูนยบริการสาธารณสุข/วจสอบ ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
รายงาน วิเคราะหและสรุปผลการเฝ าระวัง (กสภ.)
ภาวะโภชนาการ ชัง่ นําหนัก วัดสวนสูงเด็ก ความกาวหน าของงาน :100.00%
นักเรียน / ประสานงานโรงเรียนสังกัด
กทม. สพฐ. และเอกชน เพื่อรวบรวม
ขอมูลผลการเฝ าระวังภาวะโภชนาการ ชัง่
นํ าหนัก วัดสวนสูงเด็กนักเรียน (เทอมที่
2) /ดําเนินการเตรียมการจัดการประชุม
ชีแ
้ จงแนวทางการดําเนินงานเฝ าระวัง
ภาวะโภชนาการ ฯ / ดําเนินการจัดประชุม
ชีแ
้ จงพยาบาลผูรับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียนเพื่อชแ
ี้ จงขน
ั ้ ตอนและแนวทาง
การดําเนินงาน ฯผลลัพธ รอยละของเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมสวน (รอยละ 68.31)
คํานวณจาก จํานวนนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด กทม. และนอกสังกัด กทม. ที่มี
ภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน และเขารวม
ดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะ
ทุพโภชนาการในโรงเรียน จํานวน 2
95,643 คน/ จํานวนนักเรียนทงั ้ หมดใน
โรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัด กทม
. ที่ไดรับการเฝ าระวังภาวะโภชนาการ
และเขารวมดําเนินมาตรการปองกันโรค
อวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
จํานวน 432,825 คน อยูระหวางรวบรวม
ขอมูลและติดตามรายงานจากศูนยบริการ
สาธารณสุข (เทอมที่ 2)

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

2

กลยุทธ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (ผล
ลัพธ)

พ

1

ท

มิติท่ี

26.670
(รอยละ)

93.780
(≥ รอยละ)

(ไตรมาส 3) -มีศูนยบริการสาธารณสุขที่
ผานการรับรองจากองคกรภายนอก 4 แหง
ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข 9,39,40
และ 62 จากจํานวนศูนยบริการสาธารณสุข
ที่เขาสูกระบวนการประเมินและรับรอง
คุณภาพทงั ้ หมด 15 แหง คิดเป็ นรอยละ
27

(ไตรมาส 3) -ชวงวันที่ 10-14 และ 17-21
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการจัด
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ความรูและทักษะการใชโปรแกรมการสง
ตอผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน
(BMA Home Ward Referral Program)
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวม
การอบรมทงั ้ หมด 188 คน ปั จจุบันมีศูนย
บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือ
คายสามารถเขาถึงบริการและประสานงาน
ผานศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่
บานไดแก ศบศ. 68 แหง และสถาน
พยาบาลทงั ้ ของรัฐและเอกชนในกรุงเทพ
มหานคร 78 แหง รวมทงั ้ สน
ิ้  146 แหง
จากจํานวนสถานพยาบาลที่มีใน
กรุงเทพมหานครทงั ้ หมด 125 แหง และ
ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง รวมทงั ้ สน
ิ้ 
193 แหงรวมคิดเป็ นรอยละ 75.64

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(8.1). โครงการการพัฒนาประเมิน
และรับรองคุณภาพศูนยบริการ
สาธารณสุข (กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองการพยาบาล
สาธารณสุข

(8.2). โครงการนวัตกรรมทางการ สํานักงานพัฒนาระบบ
แพทยและสาธารณสุข สํานักอนามัย สาธารณสุข
ปี  2562 (สพธ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(9.1). กิจกรรมที่ 1 (ภายใต
กองการพยาบาล
โครงการพัฒนาเครือขายศูนยสงตอ สาธารณสุข
เพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
(BMA Home Ward Referral
Center) (กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(9.2). เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สํานักงานพัฒนาระบบ
สุขภาพกรุงเทพมหานคร (สพธ.)(ขอ สาธารณสุข
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(9.3). โครงการพัฒนาระบบการดูแล กองการพยาบาล
ผูปวยระยะทายของชีวิตที่บานใน
สาธารณสุข
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กพส.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ผลการดําเนิ นงาน

91.630
(≥รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ชวงวันที่ 10-14 และ 17-21
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการจัด
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ความรูและทักษะการใชโปรแกรมการสง
ตอผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน
(BMA Home Ward Referral Program)
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวม
การอบรมทงั ้ หมด 188 คน มีการสงตอผู
ป วยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอ
เนื่องที่บาน ผานศูนยสงตอเพื่อการ
พยาบาลตอเนื่องที่บาน (BMA Home
Ward Referral Center) ระหวางเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2562 มีจํานวนผูปวย
และผูสูงอายุที่ไดรับการสงตอทงั ้ หมด 2
,833 คน มีผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการ
พยาบาลตามเกณฑทงั ้ สน
ิ้  2,485 คน คิด
เป็ นรอยละ 87.71

(10.1). กิจกรรมที่ 2 (ภายใต
กองการพยาบาล
โครงการพัฒนาเครือขายศูนยสงตอ สาธารณสุข
เพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
(BMA Home Ward Referral
Center) (กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและฝึก
ทักษะการทําความสะอาดชองปากราย
บุคคล (อายุ 45-59 ปี  มีจํานวน 15,428
คน และ ผูสูงอายุ 60 ปี ข้ น
ึ ไป จํานวนกลุม
เป าหมายที่ไดรับการตรวจและฝึกทักษะ
การทําความสะอาดชองปาก 34,727คน
คิดเป็ น รอยละ 115.75

(ไตรมาส 3) - ผลการดําเนินงานตงั ้ แต
เดือนตุลาคม 2561 ลงพื้นที่ออกตรวจสัตว
ปี กเพื่อเฝ าระวังโรคไขหวัดนกในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนรวม 224 ครัง้ 
ตรวจสัตวปีกจํานวน 4,179 ตัวอยาง ผล
การตรวจเป็ นลบ จํานวน 4,179 ตัวอยาง
ผลการตรวจเป็ นผลบวก จํานวน 0 ตัว
อยาง...//

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

85.00
(รอยละ)

154.510
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
93.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

99.990
(≥ รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

100.000
(≥ รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

92.850
(≥ รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

99.260
(≥ รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home
Ward ไดรับการเฝ าระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนจากผูดูแล (Caregiver)
(ผลลัพธ)
(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผูสูงอายุและวัยทํางาน (อายุ 45-59 ปี ) ได
รับการตรวจสุขภาพชองปากและฝึกทักษะ
การทําความสะอาดชองปาก (ผลลัพธ)
(กองทันตสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

รอยละของสัตวที่ผานการตรวจสุขภาพ
กอนเขาฆาและผานการตรวจเนื้อสัตวหลัง
ฆาเพื่ออนุญาตใหนําเนื้อนัน
้ ไปจําหนายได
ตามกฎหมาย (ผลลัพธ)
(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

รอยละของตัวอยางสัตวปีกที่ไดรับการสุม
ตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก (ผลลัพธ)
(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

16

รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุม
ตรวจไมพบเชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ
(S.aureas และหรือ Salmonella spp.)
(ผลลัพธ)
(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุม
ตรวจไมพบยาตานจุลชีพตกคาง (ผลลัพธ)
(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ)
(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
ความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญตามฤดูกาลมี
ความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญตามฤดูกาล
(ผลผลิต)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
122.620
(ไมเกิน (ไมเกินเปอรเซ็น
เปอรเซ็นไท ไทลที่ 80 ของ 5
ลที่ 80 ของ
ปี ย
 อนหลัง)
5 ปี ยอน
หลัง)

80.00
(รอยละ)

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

รอยละความครอบคลุมของการไดรับ
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (ผลผลิต)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

21

ดัชนีลูกนํ้ ายุงลายของกลุมเป าหมายอยูใน
เกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ)

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (>รอยละ)

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนชุมชนมีความสามารถในการ
ป องกันแกไขปัญหายาเสพติด (ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1,000.00
(ชุมชน)

89.210
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ 6
สนับสนุนชุดอุปกรณการดูแลผูปวยและผู
สูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน
ไดสงมอบ แผนรองสําหรับใชในผูปวยและ
ผูสูงอายุที่บานที่มีแผลกดทับ และไมขูด
ลิน
้ ใหแกศูนยบริการสาธารณสุขเรียบรอย
แลว -ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ 10 การ
ประชุมทางวิชาการพัฒนาตนแบบผูดูแล
เพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูง
อายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน
(Caregiver) สํานักอนามัย กรุงเทพมหา
นคร ครัง้ ที่ 1 เรียบรอยแลว -ผูปวยและผู
สูงอายุใน Home Ward ไดรับการเฝ าระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแล
(Caregiver) 2,593 คน จากจํานวนผูปวย
และผูสูงอายุใน Home Ward ทัง้ หมด 2
,630 คน คิดเป็ นรอยละ 98.59 (ขอมูล ณ
วันที่ 18 มิ.ย.62)

(11.1). โครงการการพัฒนา
กองการพยาบาล
ศักยภาพผูดูแลเพื่อชวยเหลืองาน
สาธารณสุข
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองได
รับการดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.
)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(12.1). โครงการคนกรุงเทพฯ รัก
ฟั น (เพื่อผูสูงวัยฟันดี) (กทส.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองทันตสาธารณสุข

(ไตรมาส 3) - ผลการดําเนินงานตงั ้ แต
เดือนตุลาคม 5261 - พฤษภาคม 2562 มี
สัตวที่ผานทงั ้ การตรวจสุขภาพสัตวกอนฆา
และตรวจเนื้อสัตวหลังฆาเพื่ออนุญาตให
นํ าเนื้อนัน
้ ไปจําหนายไดตรมกฎหมาย รวม
จํานวน 938,719 ตัว และมีสัตวที่ตายกอน
ฆาหรือไมอนุญาตใหเขาฆาเนื่องจากตรวจ
สุขภาพไมผาน รวมจํานวน 2 ตัว รวม
จํานวนสัตวที่อนุญาตใหเขาฆา จํานวน 9
38,721 ตัว คิดเป็ นรอยละ 99.99...//

(13.1). กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตว
ในโรงฆาสัตวที่กรุงเทพมหานคร
กํากับดูแล (สสธ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานสัตวแพทย
สาธารณสุข

(14.1). กิจกรรมการเฝ าระวังและ
สอบสวนโรคไขหวัดนกในเขต
กรุงเทพมหานคร (สสธ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานสัตวแพทย
สาธารณสุข

(ไตรมาส 3) -ผลการดําเนินงานสะสม
(15.1). กิจกรรมตรวจเฝ าระวังเชื้อ สํานักงานสัตวแพทย
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 รวมทงั ้ สน
ิ้ 
โรคอาหารเป็ นพิษในเนื้อสัตว (สสธ.) สาธารณสุข
1,947 ตัวอยาง คิดเป็ นรอยละ 97.35(ผาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
เกณฑการตรวจ 1,810ตัวอยาง ไมผาน
เกณฑการตรวจ 137 ตัวอยาง) ตัวอยาง
เนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรค
อาหารเป็ นพิษคิดเป็ นรอยละ 92.96...//
(ไตรมาส 3) -ผลการดําเนินงานสะสม
(16.1). กิจกรรมตรวจเฝ าระวังยา
สํานักงานสัตวแพทย
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 จํานวนตัวอยาง ตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตว (สสธ.) สาธารณสุข
เนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจหายาตาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
จุลชีพตกคางรวมทงั ้ สน
ิ้  1,223 ตัวอยาง
คิดเป็ นรอยละ 87.36(ผานเกณฑการตรวจ
1,211 ตัวอยาง ไมผานเกณฑการตรวจ
12 ตัวอยาง) ตัวอยางเนืัอสัตวที่ไดรับการ
สุมตรวจไมพบยาตานจุลชีพตกคางคิดเป็ น
รอยละ 99.01...//

(ไตรมาส 3) -จัดรณรงค "สัปดาหฆายุง
ลาย" เดือนพฤษภาคม และสนับสนุนวัสดุ
ในการดําเนินการใหพ้ น
ื ที่ คาเปอรเซ็นไท
ลที่ 80 = 312.62 คาที่ได 33.33 -จํานวน
ผูปวย 4,150 คูณ 100,000 หาร
5,682,415 = 73.03 (จํานวนผูปวย คูณ
100,000 หาร จํานวนประชาชนทงั ้ หมด)

(17.1). กิจกรรมที่ 1(ภายใต
กองควบคุมโรคติดตอ
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือกออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
)(กคร.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) รอยละ 89.21 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูในเรื่องการปองกันโรค
ติดตอตามฤดูกาล (ขอมูล ณ วันที่ 27 มิย.
2562) วิธีการคํานวณ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูในเรื่อง การปองกัน
ควบคุมโรคติดตอตามฤดูกาล จํานวนผูเขา
รวมกิจกรรมทงั ้ หมด 281*100/315

(18.1). โครงการคนเมืองยุคใหม
ปลอดภัยจากโรคติดตอตามฤดูกาล
(กคร.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(17.2). โครงการพัฒนากระบวนการ กองควบคุมโรคติดตอ
เฝ าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค
(กคร.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(18.2). โครงการสถานศึกษาปลอด
โรคติดตอ (กคร.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองควบคุมโรคติดตอ

กองควบคุมโรคติดตอ

กร
ุงเ

17

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลงานลาสุด

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (≥รอยละ)

าน

12

ระดับ

6.6.6

ห

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กลยุทธ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสง
ตอจาก BMA Home Ward Referral
Center ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
ตามเกณฑ (ผลลัพธ)

พ

10

ท

มิติท่ี

72.820
(รอยละ)

79.670
(>รอยละ)

1.000
(ชุมชน)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางใหบริการฉีดวัคซีน
ป องกันโรคไขหวัดใหญฟรีแกประชาชน
กลุมเสี่ยง ผลการดําเนินการขอมูลถึงวันที่
27 มิย.62 = รอยละ 43.2 กลุมเป าหมายที่
สํารวจไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไข
หวัดใหญ และยังดําเนินการใหบริการฉีด
วัคซีนอยางตอเนื่อง คาดวาจะดําเนินการ
ฉีดวัคซีนแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2562
วิธีการคํานวณ จํานวนกลุมเป าหมายที่
สํารวจไดรับการฉีดวัคซีน จํานวนกลุมเป า
หมายที่สํารวจทงั ้ หมด 41,585 96,235
(ไตรมาส 3) จัดทําหนังสือประสานสถาน
พยาบาล สถานศึกษาทุกหนวยงานในพ้ น
ื ที่
กทม. HI = จํานวนชุมชนที่พบลูกนํ้ ายุง
ลาย x 100 / จํานวนชุมชนที่สํารวจทงั ้
หมด (208 x 100 /364) = 57.14 CI
สถานศึกษา = จํานวนสถานศึกษาที่พบ
ลูกนํ้ ายุงลาย x 100 / จํานวนสถานศึกษาที่
สํารวจคาดัชนีลูกนํ้ ายุงลาย = 187 x 100 /
318 = 58.80 CI สถานพยาบาล จํานวน
สถานพยาบาลที่พบลูกนํ้ ายุงลาย x 100 /
จํานวนสถานพยาบาลที่สํารวจคาดัชนี
ลูกนํ้ ายุงลาย = 131 x 100 /287= 45.64

(18.3). โครงการการใหบริการวัคซีน กองควบคุมโรคติดตอ
ไวรัสโรตาในศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย (กคร.)
ความกาวหน าของงาน :37.00%
(19.1). กิจกรรมไขหวัดใหญปองกัน กองควบคุมโรคติดตอ
ไดดวยวัคซีน (กคร.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(19.2). โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
(กคร.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองควบคุมโรคติดตอ

(19.3). โครงการการใหบริการ
กองควบคุมโรคติดตอ
ป องกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(กคร.)
ความกาวหน าของงาน :12.00%
(20.1). กิจกรรมที่ 2 (ภายใต
กองควบคุมโรคติดตอ
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือกออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร)
(กคร.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - สนับสนุนงบประมาณให
(21.1). กิจกรรมสนับสนุนและ
สํานักงานปองกันและ
สํานักงานเขตดําเนินการปองกันและแกไข ติดตามการดําเนินงานชุมชนในพ้ น
ื ที่ บําบัดการติดยาเสพติด
ปั ญหายาเสพติดในชุมชน - ผลการ
กรุงเทพมหานคร (สยส.)
ประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชน ปี  พ.ศ.
ความกาวหน าของงาน :100.00%
2562 รอบที่ 1 มีชุมชนที่ดําเนินการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดตาม
เกณฑของกรุงเทพมหานครอยางนอย 6
ใน 10 ขอ จํานวน 1,697 ชุมชน

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

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

25.00
(รอยละ)

31.370
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

65.00
(รอยละ)

72.310
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เพื่อการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ดังนี้ รุนที่ 1 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี (ศบส.1 34) รุนที่ 2 วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ณ
โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี (ศบส.35 - 68)
2. จากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ดานการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
อาสาสมัครฯ จํานวน 612 คน ดําเนินงาน
จํานวน 184 คน รอยละ 30.07 โดยมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมสงเส
ริม สนับสนุน การดําเนินงานดานการ
ป องกันและแกไขปัญหายาและสารเสพติด
ในชุมชน 2. การมีสวนรวมกับภาครัฐ ภาค
ประชาชนภาคสังคม 3. การใหคําปรึกษา
แนะนํ าแกผูมีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

75.00
(แหง)

75.000
(แหง)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

34.00
(แหง)

34.000
(แหง)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

109.00
(แหง)

109.000
(แหง)

ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการ
สนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแกไข
ปั ญหายาเสพติด (ผลลัพธ)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

24

จํานวนของสถานประกอบการที่รวมดําเนิน
การ (ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25

จํานวนของสถานศึกษาที่รวมดําเนินการ
(ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

26

จํานวนของโรงเรียนที่รวมดําเนินการ (ผล
ผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27

รอยละการบําบัดของผูที่เขาโปรแกรมการ
บําบัดรักษาแบบครบกําหนด (ผลลัพธ)

6.6.6

ผลลัพธ
65.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

67.340
(≥ รอยละ)

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

29

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

30

รอยละของผูผานการบําบัดรักษาตาม
โปรแกรมไดรับการติดตามหลังการบําบัด
ตามเกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝ าระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ (ผลลัพธ)

6.6.6

ผลลัพธ
65.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

60.00
(รอยละ)

82.170
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(เขต)

6.000
(เขต)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนเขตปลอดบุหรี่ (ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

31

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเรื่อง
เครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอล (ผลผลิต)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

32

66.770
(≥ รอยละ)

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย
บริการสาธารณสุข ไดรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัส (ผลลัพธ)
(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (> รอยละ)

(ไตรมาส 3) -1. คัดเลือกสถานประกอบ
(24.1). กิจกรรมสนับสนุนการเฝ า
การที่ดําเนินการ 2. ประสานสํานักงานเขต ระวังภ
 ัยและยาเสพติดในสถาน
และสถานประกอบการเพื่อกําหนดวัน
ประกอบการ(สยส.)
ดําเนินการ 3. ลงพื้นที่ดําเนินการให
ความกาวหน าของงาน :100.00%
คําแนะนํ าสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด สนับสนุน สื่อที่ใชในการดําเนินงาน
และใหความรูเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดแกพนักงาน 4. สถานประกอบ
การที่ดําเนินกิจกรรมเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด จํานวน 50 แหง
(ไตรมาส 3) -1. จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครฯในสถานศึกษา วันที่
27 - 28 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมเอเชีย
โดยมีอาจารยและนักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษา 34 แหง เจาหน าที่ฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล 23 สํานักงานเขต
2. จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
ในสถานศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปัญหา
ยาและสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
ใกลเคียงสถานศึกษาใชระยะเวลา 3 วัน
ดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม กรกฎาคม 2562

(ไตรมาส 3) -1. ดําเนินการติดตาม
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายเสริม
ภูมิคุมกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาการ
เสริมภูมิคุมกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร จํานวน
24 โรงเรียน 2. ติดตามผลการดําเนิน
งานการใชแบบประเมินภูมิคุมกันยาเสพ
ติดและสารเสพติดสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร ผานส่ อ
ื เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัด
กิจกรรมเสริมภูมิคุมกันใหกับนักเรียน
/สนับสนุนส่ อ
ื /ใหคําปรึกษาดานตางๆ จํานว
น 70 โรงเรียน
(ไตรมาส 3) -ผูติดยา/สารเสพติดทงั ้ ใน
ระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด จํานว
น 5,480 คน ไดรับการบําบัดครบกําหนด
ระหวางเดือน ต.ค.61 - พ.ค.62 จํานวน
3,358 คน รอยละ 61.28

(ไตรมาส 3) - ระหวางเดือน ต.ค. 61 -ม.
ค.62 มีผูที่ผานการบําบัดรักษาและไดรับ
การจําหนายจากระบบการบําบัดฯ จํานวน
1,599 คน ได รับการติดตาม จํานวน
1,218 คน รอยละ 76.17

สํานักงานปองกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด

(25.1). โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา
(สยส.) (ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปองกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด

(26.1). โครงการพัฒนาการเสริม
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแบบ
ครบวงจร (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปองกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด

(26.2). กิจกรรมติดตามผลการ
สํานักงานปองกันและ
ดําเนินงานการใชแบบประเมิน
บําบัดการติดยาเสพติด
ภูมิคุมกันยาเสพติดและสารเสพติด
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามโปรแกรมผานระบบเครือขาย
อินเตอรเนท (สยส.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.1). โครงการพัฒนา
สํานักงานปองกันและ
ประสิทธิภาพการบําบัดฟ้ ื นฟูผูเสพผู บําบัดการติดยาเสพติด
ติดยาเสพติด (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.2). โครงการพัฒนาบริการบําบัด สํานักงานปองกันและ
ยาสูบในศูนยบริการสาธารณสุข
บําบัดการติดยาเสพติด
สํานักอนามัย (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.3). โครงการพัฒนาการบําบัด
สํานักงานปองกันและ
ฟื้ นฟูผูติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.) บําบัดการติดยาเสพติด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(28.1). โครงการพัฒนา
สํานักงานปองกันและ
ประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแล บําบัดการติดยาเสพติด
ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟ้ ื นฟูในชุม
ชน (สยส.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - อาสาสมัครฯ มีการดําเนิน (29.1). โครงการอาสาสมัคร
สํานักงานปองกันและ
กิจกรรมเฝ าระวังภัยและยาเสพติด จํานวน กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา บําบัดการติดยาเสพติด
8,243 คนจากทงั ้ หมด จํานวน 11,173 คน เสพตด
ิ  (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
รอยละ 73.78 โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. ความกา วหน าของงาน :100.00%
กิจกรรมเฝ าระวังภัยและการแพรระบาดยา
เสพติด จํานวน 10,960 ครัง้  2. คนหา ติด
ตาม ดูแลชวยเหลือ ผูเสพ/ผูติดฯ จํานวน
2,806 ครัง้  3. การใหความรูดานยาเสพติด
จํานวน 2,918 ครัง้
(ไตรมาส 3) -1. จัดประชุมคณะกรรมการ (30.1). โครงการกรุงเทพมหานคร สํานักงานปองกันและ
อํานวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่ (สยส.)(ขอบัญญัติฯ) บําบัดการติดยาเสพติด
ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ความกาวหน าของงาน :100.00%
ณ หองประชุม ชัน
้ ที่ 23 อาคารธานีนพ
รัตน โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง
วันทนีย วัฒนะ) เป็ นประธาน ที่ประชุม มี
มติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ประกอบ
ดวย 6 ดาน ดังนี้ 1) จัดสภาพแวดลอมให
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ 2) การปองกันนักสูบ
หน าใหม 3) การชวยใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุ
หรี่ 4) การบังคับใชกฎหมาย 5) การสราง
การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 6) การบริหารจัดการ 2.
เขตปลอดบุหรี่นํารอง จํานวน 6 เขต
ประกอบดวย จตุจักร ดอนเมือง ตลิ่งชัน
บางรัก มีนบุรี ราชเทวี

กร
ุงเ

28

(ไตรมาส 3) - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (23.1). โครงการชุมชนรวมใจระวัง สํานักงานปองกันและ
ฯ ระหวางเดือน เม.ย. - พ.ค. 62 - อยู
ภัยยาเสพติดในชุมชน (สยส.)(ขอ
บําบัดการติดยาเสพติด
ระหวางดําเนินการติดตามผลการดําเนิน
บัญญัติฯ)
งานของสํานักงานเขต โดยใหคําปรึกษา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
แนะนํา - ชุมชนฯ ที่ดําเนินการแกไขปัญหา
ยาเสพติดระหวางเดือน ต.ค. 61 - พ.ค.
62 จํานวน 1,135 ชุมชน จาก 2,066 ชุม
ชน รอยละ 54.94%

าน

23

ห

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(22.1). โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ สํานักงานปองกันและ
การการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร บําบัดการติดยาเสพติด
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน (สยส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
เฝ าระวังยาเสพติด (ผลลัพธ)

พ

22

ท

มิติท่ี

87.000
(รอยละ)

99.280
(> รอยละ)

(ไตรมาส 3) -1. จัดประชุมหารือแนวทาง
การควบคุมเครื่องด่ ม
ื แอลกฮอลในชวง
เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต
มาตรการปองกันและ ลดอุบัติเหตุ และ
กําหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจเตือน
ประชาสัมพันธเพื่อปองกันการกระทําความ
ผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องด่ ม
ื แอลกอ
ออล ปี  พ.ศ.2551 2. รวมตรวจเตือน
ประชาสัมพันธการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลฯ ชวง
เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานตในพ้ น
ื ที่
เขตตางๆ ป็ นตน 3. เตรียมดําเนิน
กิจกรรมลด ละ เลิกฯ ชวงเทศกาลเขา
พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2562

(ไตรมาส 3) จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขา
เกณฑการรักษาทงั ้ หมด ของศูนยบริการ
สาธารณสุขนํารอง 8 แหง จํานวน 311 คน
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขาเกณฑการ
รักษาไดรับยาตานไวรัส ในศูนยบริการ
สาธารณสุข จํานวน 307 คน คิดเป็ นรอย
ละ 98.71

(31.1). โครงการรณรงค ลด เลิก
การบริโภคเครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลใน
ชวงวันสําคัญตางๆ (สยส.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปองกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด

(32.1). โครงกาพัฒนาระบบบบริการ กองควบคุมโรคเอดส
ดานการดูแลรักษาและการรายงาน วัณโรค และโรคติดตอ
ขอมูลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ทางเพศสัมพันธ
(กอพ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(32.2). โครงการปองกันการติดเชื้อ กองควบคุมโรคเอดส
เอชไอวีรายใหม (กอพ.)(ขอบัญญัติฯ วัณโรค และโรคติดตอ
)
ทางเพศสัมพันธ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(32.3). กิจกรรมการปองกันการติด กองควบคุมโรคเอดส
เชื้อเอดสจากแมสูลูก (กอพ.)
วัณโรค และโรคติดตอ
ความกาวหน าของงาน :100.00% ทางเพศสัมพันธ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณ
โรค (ผลลัพธ)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

97.720
(≥ รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (> รอยละ)

90.760
(> รอยละ)

(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

35

เครือขายความรวมมือในการเฝ าระวัง
ความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุข
ภาพ สํานักอนามัยมีจํานวนเพิ่มข้ น
ึ  (ผล
ลัพธ)

36

รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจคุณภาพน้ํ า/นํ้ าแข็งทางหองปฏิบัติ
การ และผานเกณฑมาตรฐาน (ผลลัพธ)

(กองเภสัชกรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) เก็บรวบรวมผลการดําเนิน
งานควบคุมวัณโรคของสํานักอนามัย โดย
คิดจากจํานวนผูปวยวัณโรคปอด/นอกปอด,
รายใหม/กลับเป็ นซ้าํ ทัง้ เสมหะพบเชื้อ
เสมหะไมพบเชื้อ ไมตรวจเสมหะ ที่รักษา
สําเร็จ ปี งบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1-2
จํานวน 374 คน มีผลสําเร็จจากการรักษา
350 คน คิดเป็ นรอยละ 93.58

6.6.6

ผลลัพธ
10.00
16.130
(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการเยี่ยม
(Outcome) (ไมนอยกวา (ไมนอยกวารอย รานยาเครือขายฯสํานักอนามัย กลุม
รอยละ)
ละ)
กรุงเทพตะวันออก กลุมธนเหนือ กลุม
กรุงธนใต และรานยาที่สมัครเป็ นรานยา
เครือขายฯสํานักอนามัย

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

70.00
(รอยละ)

95.900
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1. ประสานงานกับฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต เพื่อ
เก็บตัวอยางสงตรวจตามวันที่กําหนด ใน
แผนการเก็บตัวอยาง 2. ดําเนินการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ํ าบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทและน้ํ าแข็ง ตัง้ แตวันที่ 1 ถึง 20
มิถุนายน 2562 โดยดําเนินการกรวด
นํ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจาก
สถานประกอบการจํานวน 106 แหง จาก
เป าหมาย 165 แหง (คิดเป็ นรอยละ 64.2)
ผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 84 แหง (คิด
เป็ นรอยละ 79.3) และตรวจน้ํ าแข็งจาก
สถานประกอบการจํานวน 47 แหง จากเป า
หมาย 71 แหง (คิดเป็ นรอยละ 66.2) ผาน
เกณฑมาตรฐานจํานวน 30 แหง (คิดเป็ น
รอยละ 63.8) 3. ไดรอยละของสถาน
ประกอบการที่ไดรับการตรวจคุณภาพ
นํ้ า/นํ้ าแข็ง ไดตามเป าหมาย คือรอยละ
64.8 (ผลผลิต) 4. ไดรอยละของสถาน
ประกอบการที่ไดรับการตรวจคุณภาพ
นํ้ า/นํ้ าแข็ง และผานเกณฑมาตรฐาน คือ
รอยละ 74.5 (ผลลัพธ)//

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองควบคุมโรคเอดส
วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(34.1). กิจกรรมการรักษาวัณโรค
ดวยระบบยาระยะสน
ั ้ ภายใตการ
สังเกตโดยตรง (DOT) (กอพ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองควบคุมโรคเอดส
วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(34.3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร(กอพ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองควบคุมโรคเอดส
วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(34.2). โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครือขายการควบคุม
วัณโรคในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(กอพ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองควบคุมโรคเอดส
วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(34.4). ศูนยกลางการสงตอผูปวย กองควบคุมโรคเอดส
วัณโรค (TB Referral Center) (กอ วัณโรค และโรคติดตอ
พ.)
ทางเพศสัมพันธ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(35.1). กิจกรรมประเมินและรับรอง กองเภสัชกรรม
รานยาเครือขายความรวมมือ ในการ
เฝ าระวังความปลอดภัยดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพสํานักอนามัย
(กภก.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(36.1). โครงการเฝ าระวังความ
ปลอดภัยของน้ํ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทและน้ํ าแข็งในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร (สชส.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานชันสูตร
สาธารณสุข

(36.2). กิจกรรมตรวจคุณภาพ
สํานักงานชันสูตร
อาหารเพื่อสนับสนุนการแกไขปัญหา สาธารณสุข
ของขอรองเรียน (สชส.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) จํานวนชายมีเพศสัมพันธกับ (33.1). กิจกรรมติดตามการดําเนิน
ชายที่ตงั ้ เป าหมายใหเขาถึงขอมูลความรู งาน โ ดยระบบ Single Monitoring
และอุปกรณปองกัน ปี  2562 จํานวน
and Evaluation (กอพ.)
37,000 คน จํานวนชายมีเพศสัมพันธกับ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชายที่เขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปอง
กัน จํานวน 20,687 คน คิดเป็ นรอยละ
55.91

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึง
ขอมูลความรูและอุปกรณปองกัน (ผลลัพธ
)

าน

33

ห

มิติท่ี

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

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1. โครงการปรับปรุงสถาน
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บานพิชิต
ใจ) ( สยส.) ขณะนี้ไดทําสัญญาวาจาง
บริษท
ั  โซลิด ซีวิล จํากัด ในวงเงิน
8,169,381.80 บาท ตามสัญญาเลขที่
สยส.3/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จภายใน 200 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะสน
ิ้ สุด
ในวันที่ 3 มกราคม 2563 และไดสงมอบ
พื้นที่ใหกับผูรับจางเรียบรอยแลว 2.
โครงการกอสรางอาคารสํานักชันสูตร
สาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุข 7
บุญมี ปุรุราชรังสรรค (สชส.) 1. ดําเนินการ
จัดทําและประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
แลว 2. สํานักการโยธาอยูระหวางดําเนิน
การจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง 2.1
สํานักอนามัยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท0
712/1873 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง
ขอใหยืนยันรายละเอียดโครงการกอสราง
อาคารสํานักงานชันสูตรสาธารณสุขและ
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรัง
สรรค ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 2.2 สํานัก
การโยธามีหนังสือที่ กท 0905/อ482 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง ขอใหยืนยัน
รายละเอียดโครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานชันสูตรสาธารณสุขและศูนย
บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 2.3
สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข มีหนังสือที่
กท 0712/220 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2
562 เรื่องชแ
ี้ จงการขอเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดปีงบประมาณ 2562 โครงการ
กอสรางอาคารสํานักงานชันสูตร
สาธารณสุขและศูนยืบริการสาธารณสุข 7
บุญมี ปุรุราชรังสรรค 2.4 สํานักอนามัยมี
หนังสือที่ กท 0712/2925 ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอติดตามผลการ
ดําเนินการแกไขแบบแปลน และการขอ
รายช่ อ
ื แตงตงั ้ เป็ นคณะกรรมการฯ
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตร
สาะรรสุขและศูนยบริการสาธารณสุข 7
บุญมี ปุรุราชรังสรรค 2.5 สํานักการโยธามี
หนังสือที่ กท 0905/อ601 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอสงรายช่ อ
ื
ขาราชการเขารวมเป็ นคณะกรรมการใน
โครงการกอสรางสํานักงานชันสูตร
สาธารณสุขและศูนยืบริการสาธารณสุข 7
บุญมี ปุรุราชรังสรรค 2.6 สํานักอนามัยมี
หนังสือที่ กท0712/3751 ลงวันที่ 13
มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอติดตามผลการ
ดําเนินการแกไขแบบแปลน โครงการ
กอสรางอาคารสํานักงานชันสูตร
สาธารณสุขและศูนยบริการสาธารณสุข 7
บุญมี ปุรุราชรังสรรค 3. โครงการกอสราง
ศาลาเอนกประสงคศูนยบริการสาธารณสุข
8 บุญรอด รุงเรือง (ศบส.8) 1.ขอนุมัติแบบ
รูปรายการและเห็นชอบราคากลาง 2.ขอ
รายงานขอซ้ อ
ื ขอจาง 3.แกไขรายละเอียด
แบบรูปรายการเนื่องจากมีการขายเอกสาร
ประกวดราคา 4.พรอมทงั ้ จะดําเนินการจัด
ทํารางประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส 4.
โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข
30 (แหงใหม) วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ทางศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม
ไดรับรายช่ อ
ื คณะกรรมการโครงการ
กอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหง
ใหม) จํานวน 5 ชุด จากสํานักการโยธา ดัง
นี้ 1.คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการ
งานกอสราง 2.คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง 3.คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 4.คณะ
กรรมการตรวจรับ 5.เจาหน าที่ควบคุมงาน
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ ผิวงาม)
เรียกหนวยงานที่เกี่ยวของเขาพบเพื่อหา
แนวทางแกไขปัญหาเกี่ยวกับการกอสราง
ศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม) คือ
1. การจําหนายทรัพยสินบานหนังสือสุ
กันยาโดยใหสํานักงานเขตบางกอกน อย
เป็ นผูดําเนินการ เนื่องจากเป็ นเจาของ
ทรัพยสิน 2.เรงสํานักการโยธาใหออกแบบ
ที่สมบูรณ พรอมประมาณราคา (BOQ) ซึ่ง
สํานักการโยธายืนยันจะ แลวเสร็จในเดือน
กรกฎาคม 2562 3.ใหสํานักงานเขต
บางกอกน อยโอนที่ดินบริเวณบานหนังสือสุ
กันยาใหเป็ นของสํานักอนามัย 5.โครงการ
กอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎร
บูรณะ (ศบส.39) วันที่ 13 พฤษภาคม 2
562 ผูอํานวยการเขตราษฎรบูรณะรวมกับ
หัวหน าพยาบาลลงตรวจสอบพ้ น
ื ที่จริงของ
อาคารวัดประเสริฐ (อาคารที่จะยายไปอยู)
เทียบกับแบบที่เขียนประมาณราคา และให
ขอเสนอแนะกับโยธาเขตเขียนแบบใหมให
มีรายละเอียดเพื่อที่จะประเมินราคาได
ขณะนี้รอแบบปรับปรุงอาคารวัดประเสริฐ
และประมาณราคาจากโยธาเขตราษฎร
บูรณะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ไดรับ
หนังสือตอบกลับจากสํานักงานเลขานุการ
เรื่องการจําหนายอาคารและสิ่งปลูกสราง
หนังสือ กท.ที่ 0701/2389 ลว 17 พ.ค.
2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาว
กุลจิรา สาสุขวัฒน รองผูอํานวยการสํานัก
อนามัย ตรวจเยี่ยมศูนยบริการสาธารณสุข
39 เพื่อติดตามความกาวหน าโครงการ
กอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 39
และไดติดตอประสานกับผูอํานวยการ
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ เพื่อเรงรัดแบบ
ปรับปรุงและประมาณราคาอาคารวัดประเส
ริฐ 6.กอสรางโรงจอดรถยนต ศูนยบริการ
สาธารณสุข 44 ลําผักชี หนองจอก (ศบส.
44) การเวนระยะเวลาอุทธรณผลการจัด
จาง 7 วันทําการ นับแตวันประกาศผลการ
จัดจางในระบบเครือขายของกรมบัญชี
กลาง ซึ่งประกาศผลข้ น
ึ เว็บไซดเมื่อวันที่
11 มิถุนายน 2562 ผูชนะการประกวด
ราคาคือหางหุนสวนจํากัด พี.ที.สถาปัตย
โดยเสนอราคาต่าํ สุดเป็ นจํานวนเงิน 2
,798,995.- บาท ขณะนี้กําลังจัดทําราง
สัญญาเพื่อสงใหนิติกรตรวจรางสัญญา 7.
โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 47 คลองขวาง (ศบส.47) 1.
ไดรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานัก
งบประมาณเรียบรอยแลว 2.อยูระหวาง
ดําเนินการขออนุมัติประกาศเผยแพร
แผนการจัดซ้ อ
ื จัดจางประจําปี งบประมาณ
2562 จากผูอํานวยการสํานักอนามัย โดย
คาดวาจะประกาศจัดซ้ อ
ื จัดจางภายในเดือน
กรกฎาคม 2562 8. ปรับปรุงหองนํ้ าศูนย
บริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ (ศบส.59)
ประกาศประกวดราคา และการพิจารณาผล
การประกวดราคา 9.ปรับปรุงอาคารศูนย
บริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ สาขา ทุงครุ
2 อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...นิติกรตรวจราง
หนังสือสัญญาจาง **โครงการทงั ้  8 โครง
การ ดําเนินการทําเรื่องอุทธรณเรียบรอย
แลว ยกเวน โครงการโครงการกอสราง
ศาลาเอนกประสงคศูนยบริการสาธารณสุข
8 บุญรอด รุงเรือง (ศบส.8) เพราะใชเงิน
นอกงบประมาณประเภทเงินบํารุง**

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(37.1). ปรับปรุงสถานฟ้ ื นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บาน
พิชิตใจ) (สยส.) (ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :52.00%

สํานักงานปองกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด

(37.2). กอสรางโรงจอดรถยนต
ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี
หนองจอก (ศบส.44)
ความกาวหน าของงาน :60.00%

ศูนยบริการสาธารณสุข
44 ลําผักชี หนองจอก

คร

ผลงานลาสุด

3.00
(แหง)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(37.3). ปรับปรุงหองนํ้ าศูนยบริการ ศูนยบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข 59 ทุงครุ (ศบส.59)
59 ทุงครุ
ความกาวหน าของงาน :80.00%

(37.4). โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข และ
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุ
ราชรังสรรค (สชส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :40.00%

สํานักงานชันสูตร
สาธารณสุข

(37.5). โครงการกอสรางศูนยบริการ ศูนยบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ (ศบส. 39 ราษฎรบูรณะ
39)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(37.6). โครงการกอสรางอาคารศูนย ศูนยบริการสาธารณสุข
บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
47 คลองขวาง
(ศบส.47)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ห

ระดับ

6.6.6

กร
ุงเ

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนย
บริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ได
รับการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ (ผลผลิต)

พ

37

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(37.7). โครงการกอสรางศูนยบริการ ศูนยบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข 30 (แหงใหม) (ศบส.
30 วัดเจาอาม
30)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

(37.8). ปรับปรุงอาคารศูนยบริการ ศูนยบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข 59 ทุงครุ สาขา ทุงครุ 2 59 ทุงครุ
(ศบส.59) (ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :75.00%

(37.9). โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคศูนยบริการสาธารณ
สุข 8 บุญรอด รุงเรือง (ศบส.8)
ความกาวหน าของงาน :80.00%

ศูนยบริการสาธารณสุข
8 บุญรอด รุงเรือง
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เป าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(≥ รอยละ)

(ไตรมาส 3) โครงการจัดหาอุปกรณชวย
เหลือทางการเคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูง
อายุ และผูประสบปัญหาทางการเคลื่อน
ไหว โดย 1. บริษท
ั นัดหมายคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ซึ่งเป็ นวันครบกําหนดตามสัญญาซ้ อ
ื ขาย 2
. บริษท
ั สงมอบอุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวจํานวน 4 รายการสําหรับผู
ประสบปัญหาจํานวน 800 คนใหแกนัก
สังคมสงเคราะหศูนยบริการสาธารณสุขให
แลวเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
โดยจะสงมอบใหผูประสบปัญหาฯ เมื่อได
์ ังหาริมทรัพยที่
รับอนุมัติโอนกรรมสิทธิส
ไมมีลักษณะเป็ นการจําหนายรายการ
อุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหว
เรียบรอยแลว

(38.1). โครงการจัดหาอุปกรณชวย สํานักงานพัฒนาระบบ
เหลือทางการเคลื่อนไหวแกคนพิการ สาธารณสุข
ผูสูงอายุ และผูที่ประสบปัญหา
ทางการเคลื่อนไหว (สพธ.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัด โครงการที่มีเป าหมายพัฒนา
สมรรถนะขาราชการ หรือโครงการแลก
เปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางาน ตามขอ
บัญญัติงบประมาณ สํานักอนามัย ปี  พ.ศ.
2562 รวมทงั ้ สน
ิ้ จํานวน 8 โครง ไดดําเนิน
การเสร็จสน
ิ้ แลว จํานวน 6 โครงการ คิด
เป็ นรอยละ 75 ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุนที่
1 (สพธ.) 2. โครงการสัมมนาและดูงาน
ดานการปองกันและแกไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวดานสาธารณสุข (สพธ.
) 3. โครงการการฝึกอบรมขาราชการสาย
งานพยาบาล เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการพยาบาลผู
ป วยและผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ งึ พิงในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร (กพส.) 4. โครงการฝึก
อบรมขาราชการสายงานพยาบาลเพื่อใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในการพยาบาลและผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ งึ พิง
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (กพส.) 5.
โครงการการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
ดานหัตถการในศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย (กพส.) 6. โครงการการ
พัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่บา
น (Nurse care maneger in home
ward)(กพส.)

(40.1). โครงการอบรมเพิ่มพูนความ กองทันตสาธารณสุข
รูดานทันตกรรมผูสูงอายุและการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (กทส.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ)

96.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

39

หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20
ปี  (ผลลัพธ)
(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

40

ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสูความเป็ นมืออาชีพ (ผลลัพธ
)

(ไตรมาส 3) 1. จัดทําประชุมเพื่อบริหาร
งานดานยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
ของสํานักอนามัย ติดตามความคืบหน า
การดําเนินงาน ความสําเร็จตามตัวชว
ี้ ัด
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของหนวย
งาน ดังนี้ 1) ประชุมคณะทํางานในการ
พัฒนายุทธศาสตรของสํานักอนามัย วันที่
19 ตุลาคม 2561 2) ประชุมชแ
ี้ จงแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
พ.ศ.2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 3)
ประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลผาน
ระบบติดตามประเมินผล Daily Plans วัน
ที่ 11 มกราคม 2562 4) ประชุมคณะ
ทํางานติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปี  ตามมิติการประเมินผล 4
มิติ วันที่ 17 มกราคม 2562 5) ประชุม
คณะทํางานติดตามประเมินผลผานระบบ
ติดตามประเมินผล Daily Plans วันที่ 19
เมษายน 2562 6) ประชุมพิจารณาตัวชว
ี้ ัด
เจรจาประจําปี งบประมาณ พ.ส.2563 7)
ประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี  ตามมิติการ
ประเมินผล 4 มิติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2
562 2. จากการดําเนินการจัดประชุมตาม
ขอ 1 สงผลสําเร็จใหการดําเนินการในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของสํานักอนามัยมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี  และแผนระดับตางๆ ที่เกี่ยว
ของ สามารถผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนิน
งาน ติดตามผลสําเร็จตัวชว
ี้ ัดยุทธศาสตร
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562
สํานักอนามัย ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ทัง้ หมด
จํานวน 50 ตัวชว
ี้ ัด ปรากฏผลการดําเนิน
งานดังนี้ - ผลลัพธเป็ นไปตามเป าหมาย
จํานวน 33 ตัว - ผลลัพธยังไมถึงเป าหมาย
จํานวน 9 ตัว - ผลลัพธยังไมได จํานวน 8
ตัว (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(39.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนและติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน
(สพธ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

(40.2). โครงการสัมมนาและดูงาน
ดานการปองกันและแกไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวดาน
สาธารณสุข (สพธ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

(40.3). โครงการพัฒนาสมรรถนะ
สํานักงานพัฒนาระบบ
นักสังคมสงเคราะหดานการสงเสริม สาธารณสุข
ศักยภาพและการปองกันปัญหาทาง
สังคม (สพธ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(40.4). โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สํานักงานพัฒนาระบบ
งานปองกันและแกไขปัญหาความ
สาธารณสุข
รุนแรงในครอบครัวระหวางเครือ
ขายทงั ้ ภายในและภายนอกหนวยงา
น (สพธ.)
ความกาวหน าของงาน :15.00%
(40.5). โครงการการฝึกอบรม
กองการพยาบาล
หลักสูตรการบริหารการพยาบาล
สาธารณสุข
(ดานบริหารอนามัย) รุนที่ 19 (กพส.
)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(40.6). โครงการการฝึกอบรม
กองการพยาบาล
บุคลากรสายงานพยาบาล เพื่อพัฒนา สาธารณสุข
ความรู ความเขาใจ เสริมสราง
ประสบการณ และทัศนคติในการ
ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขของ
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

คร

ระดับ

6.6.6

าน

กลยุทธ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาสทข
ี่ อรับก
 ารชว
 ยเหลือไ ดร บ
ั อ
 ป
ุ กรณ
ชวยในการดํารงชีวิตประจําวันตามที่
จําเป็ น(ผลลัพธ)

ม

38

พ

มิติท่ี

กร
ุงเ

(40.7). โครงการการฝึกอบรม
กองการพยาบาล
ขาราชการสายงานพยาบาล เพื่อใหมี สาธารณสุข
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในการพยาบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ งึ พิงในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร (กพส.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(40.8). โครงการการพัฒนาการ
ปฏิบัติการพยาบาลดานหัตถการใน
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย (กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองการพยาบาล
สาธารณสุข

(40.9). โครงการการฝึกอบรม
กองการพยาบาล
ขาราชการสายงานพยาบาล เพื่อการ สาธารณสุข
สรางงานวิจัยทางการพยาบาลและ
การนํ าผลการวิจัยทางการพยาบาล
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน (กพส.) (ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(40.10). โครงการการพัฒนา
กองการพยาบาล
ศักยภาพพยาบาลผูจัดการสุขภาพใน สาธารณสุข
การดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่อง
ที่บาน (Nurse care maneger in
home ward)(กพส.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(40.11). กิจกรรมการทดสอบความ สํานักงานชันสูตร
ชํานาญ (Proficiency Testing) ของ สาธารณสุข
เจาหน าที่ศูนยบริการสาธารณสุข
สํานักอนามัย และสํานักงานเขต ใน
การตรวจคัดกรองหายาบา
(Methamphetamine) ในปัสสาวะ
(สชส.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(40.12). โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สํานักงานพัฒนาระบบ
นักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุนที่ 1 สาธารณสุข
(สพธ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(40.13). โครงการพัฒนาศักยภาพผู กองสรางเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
เด็กในสถานศึกษา (กสภ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

80.00
(รอยละ)

98.040
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

60.00
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

42

รอยละของหนวยบริการที่ไดรับการติดตงั ้
ระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข
(HCIS)ของสํานักอนามัย บน Cloud
สําหรับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และ
ใหบริการแกประชาชน (ผลผลิต)

43

รอยละของหองนํ้ าสาธารณะมีสุขลักษณะ
เป็ นไปตามเกณฑในระดับมาตรฐาน (ผล
ลัพธ)
(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) หนวยบริการ หมายถึงหนวย
บริการของสํานักอนามัยทงั ้ หมดที่ตองมี
การติดตงั ้ สารสนเทศศูนยบริการสาธารณ
สุข(HCIS) ของสํานักอนามัยบน Cloud
สําหรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ
และการใหบริการ ประกอบดวย 1. ศูนย
บริการสาธารณสุข 68 แหง 2. ศูนยบริการ
สาธารณสุขสาขา 72 แหง (ปั จจุบันปิด
บริการในศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 4
แหง) 3. หนวยบริการทางการแพทย 2
แหง ไดแก หนวยบริการ กทม. 1 และ
กทม. 2 4. คลินิกสัตวแพทย 9 แหง ได
แก - คลินิกสัตวแพทยของศูนยบริการ
สาธารณสุข 6 แหง คือ ศูนยบริการ
สาธารณสุข 21 23 24 29 32 และ 33 คลินิกสัตวแพทย สังกัดสํานักงาน
สัตวแพทยสาธารณสุข 2 แหง ไดแกคลินิก
สัตวแพทยดินแดง คลินิกสัตวแพทย 7
บางกอกนอย และสถานพักพิงสุนัข
ประเวศ รวม 151 แหง 2. กลุมสถิติและ
สารสนเทศสาธารณสุข สํานักงานพัฒนา
ระบบสาธารณสุขไดสอบถามผูพัฒนาระบบ
พบวา ตัง้ แตวันที่ 1 กุมภาพันธ จนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2562 หนวยบริการไดรับการ
ติดตงั ้ ระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณ
สุข (HCIS) ของสํานักอนามัยบน Cloud
ประกอบดวย 1. ศูนยบริการสาธารณสุขสา
ขา 72 แหง 2. คลินิกสัตวแพทย 9 แหง
ไดแก - คลินิกสัตวแพทยของศูนยบริการ
สาธารณสุข 6 แหง คือ ศูนยบริการ
สาธารณสุข 21 23 24 29 32 และ 33 คลินิกสัตวแพทย สังกัดสํานักงาน
สัตวแพทยสาธารณสุข 2 แหง ไดแกคลินิก
สัตวแพทยดินแดง คลินิกสัตวแพทย 7
บางกอกนอย และสถานพักพิงสุนัข
ประเวศ 3. หนวยบริการทางการแพทย 2
แหง ไดแก หนวยบริการ กทม. 1 และ
กทม. 2 4. ศูนยบริการสาธารณสุข 68
แหง รวมทงั ้ หมด 151 แหง คิดเป็ นรอยละ
100

(42.1). โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข
ของสํานักอนามัยเขาสู Cloud
(สพธ.)
ความกาวหน าของงาน :96.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

กร
ุงเ

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) การดําเนินการบํารุงรักษา
(41.1). กิจกรรมบํารุงรักษาระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ สารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข
งาน การใหบริการ และการบริหารจัดการ (สพธ.)
หมายถึง หนวยบริการที่มีการใชงานระบบ ความกาวหน าของงาน :98.00%
สารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุขไดตาม
ปกติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให
บริการ และการบริหารจัดการ ตัง้ แต 1
ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งมี
ระยะเวลาที่ระบบสารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการตองสนับสนุน
การปฏิบัติงานการใหบริการและการบริการ
จัดการทงั ้ หมด เป็ นจํานวน 183 วัน วันละ
8 ชัว
่ โมง คิดเป็ นระยะเวลา 1,464 ชัว
่ โมง
หรือระยะเวลาเทากับ 87,840 นาที โดยได
สอบถามจากผูพัฒนาระบบแลวพบวา มี
ศูนยบริการสาธารณสุขและสวนกลาง
จํานวน 16 แหง เกิดเหตุขัดของในการใช
งานระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณ
สุข (HCIS) ดังนี้- ศูนยบริการสาธารณสุข
3 มีเหตุขัดของเป็ นระยะเวลา 4 ชัว
่ โมง
หรือ 240 นาที - ศูนยบริการสาธารณสุข 4
มีเหตุขัดของเป็ นระยะเวลา 28 นาที ศูนยบริการสาธารณสุข 7 มีเหตุขัดของ
เป็ นระยะเวลา 45 นาที - ศูนยบริการ
สาธารณสุข 29 มีเหตุขัดของเป็ นระยะ
เวลา 26 นาที - ศูนยบริการสาธารณสุข 32
มีเหตุขัดของเป็ นระยะเวลา 10 นาที ศูนยบริการสาธารณสุข 39 มีเหตุขัดของ
เป็ นระยะเวลา 11 นาที - ศูนยบริการ
สาธารณสุข 42 มีเหตุขัดของเป็ นระยะ
เวลา 36 นาที - ศูนยบริการสาธารณสุข 43
มีเหตุขัดของเป็ นระยะเวลา 24 นาที ศูนยบริการสาธารณสุข 45 มีเหตุขัดของ
เป็ นระยะเวลา 15 นาที - ศูนยบริการ
สาธารณสุข 46 มีเหตุขัดของเป็ นระยะ
เวลา 57 นาที - ศูนยบริการสาธารณสุข 48
มีเหตุขัดของเป็ นระยะเวลา 36 นาที ศูนยบริการสาธารณสุข 52 มีเหตุขัดของ
เป็ นระยะเวลา 44 นาที - ศูนยบริการ
สาธารณสุข 57 มีเหตุขัดของเป็ นระยะ
เวลา 8 นาที - ศูนยบริการสาธารณสุข 64
มีเหตุขัดของเป็ นระยะเวลา 18 นาที ศูนยบริการสาธารณสุข 66 มีเหตุขัดของ
เป็ นระยะเวลา 2 ชัว
่ โมง 21 นาที หรือ
141 นาที - ศูนยบริการสาธารณสุข 68 มี
เหตุขัดของเป็ นระยะเวลา 15 นาที และ
สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขมีเหตุ
ขัดของเป็ นระยะเวลา 12 ชัว
่ โมง 10 นาที
หรือ 730 นาที รวมระยะเวลาทีขัดของทงั ้
สิน
้  24 ชัว
่ โมง 44 นาที หรือ 1,484 นาที
ทําใหทราบไดวาระยะเวลาที่ระบบ
สารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุขของ
หนวยบริการที่สามารถปฏิบัติงานไดตาม
ปกติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให
บริการและการบริหารจัดการ คิดเป็ นระยะ
เวลาเทากับ 1,439 ชัว
่ โมง 16 นาที หรือ
ระยะเวลาเทากับ 86,356 นาที (ระยะเวลา
ทัง้ หมด 87,840 นาที - ระยะเวลาที่ขัด
ของ 1,484 นาที) ดังนัน
้ ความสําเร็จของ
การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย
บริการสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
งานการใหบริการ และการบริหารจัดการตงั ้
แต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2
562 คิดเป็ นรอยละ
(86,356/87,840)*100= 98.31

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของความสําเร็จของการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการ (ผลลัพธ)

พ

41

ท

มิติท่ี

80.070
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จัดทําสติก
๊ เกอรการใช
หองนํ้ าสาธารณะที่ถูกวิธี เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเขต ประสาน
สํานักงานเขต 50 แหง รายงานผลการ
ตรวจประเมินสุขลักษณะหองนํ้ าสาธารณะ
ในพ้ น
ื ที่ และจัดกิจกรรมการประกวดสุด
ยอดหองนํ้ าแหงปีของกทม. ประจําปี 2562

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(43.1). กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
สุขลักษณะหองนํ้ าสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร (ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
)(สสว.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอม

7/14
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของสถานประกอบการตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มี
ความเสี่ยงสูงไดรับการแนะนํ าดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยเพื่อจัดการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม ในการทํางานให
สะอาดปลอดโรค ปลอดภัย สงเสริมการมี
สุขภาพที่ดี (ผลผลิต)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ปี งบประมาณ 2562 สถาน
ประกอบการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีความเสี่ยงสูง
ไดแก กิจการสวนสนุก และสถานประกอบ
การผลิตน้ํ าแข็ง 1.สถานประกอบกิจการ
ผลิตน้ํ าแข็งในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร มี
จํานวน 71 แหง ไดรับการตรวจสอบดาน
ความปลอดภัยของระบบทําความเย็นใน
สถานประกอบกิจการผลิตน้ํ าแข็งจํานวน
71 แหง 2.กิจการสวนสนุกอยูระหวาง
รวบรวมผลการตรวจประเมินฯ

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(44.1). กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสง
สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
เสริมและพัฒนาการดําเนินงานอาชีว แวดลอม
อนามัยในการทํางาน และการ
คุมครองผูบริโภคของกรุงเทพมหา
นคร (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี
สะอาด ปลอดภัย)(สสว.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(44.2). กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการ สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
ดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
แวดลอม
ของสํานักงานเขต (ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย)(สสว.
)(ขอบัญญัติ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

(44.3). กิจกรรมที่ 2 สงเสริมและ
สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ แวดลอม
กอสรางอาคารและบานพักคนงานกอ
สราง (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี
สะอาดปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(44.4). กิจกรรมที่ 4 สงเสริมพัฒนา สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
สุขลักษณะของฌาปนสถานในพ้ น
ื ที่ แวดลอม
กรุงเทพมหานครทงั ้  50 เขต (ภาย
ใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(44.5). กิจกรรมที่ 5 การตรวจวัด สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
การปนเปื้ อนมลพิษในสิ่งแวดลอมที่ แวดลอม
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ อนามัย
ของประชาชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี
สะอาดปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติฯ
)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

95.00
(รอยละ)

99.850
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00
(รอยละ)

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

46

รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษสิทธิ ์
ในการเลือกซ้ อ
ื กระเชาของขวัญในชวง
เทศกาลปีใหม (ผลลัพธ)

47

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร (ผลลัพธ) (บูรณาการ)
(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขา
ภิบาล สํานักงานเขตทงั ้  50 เขต ดําเนิน
การสุมตรวจกระเชาของขวัญในชวง
เทศกาลปีใหม ปี  พ.ศ. 2562 ที่จําหนายใน
สถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
ควบคุมคุณภาพสินคาของกรุงเทพมหา
นคร กรณีที่ผูบริโภคไมพึงพอใจในคุณภาพ
ของสินคาในกระเชาของขวัญปีใหม
สามารถนํามาแลกเปลี่ยนหรือคืนไดภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 โดยผลดําเนิน
การสุมตรวจสถานประกอบการ ตัง้ แตวันที่
12 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ
2562 จํานวนทงั ้ หมด 489 แหง ไมพบวามี
การรองเรียน หรือมีการนํ าสินคาในกระเชา
ของขวัญปีใหมมาแลกเปลี่ยน/คืน (รอย
100)-//-

(45.1). กิจกรรมที่ 1 เขตอาหาร
กองสุขาภิบาลอาหาร
ปลอดภัยภายใตแผนยุทธศาสตร
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย)(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ
)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(46.1). กิจกรรมที่ 9 การควบคุม
กองสุขาภิบาลอาหาร
การจัดและจําหนายกระเชาของขวัญ
ปี ใหมในชวงเทศกาลปีใหม(ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย)(กสอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขา
ภิบาล สํานักงานเขตทงั ้  50 เขต ดําเนิน
การสุมเก็บตัวอยางอาหารในกลุมเป าหมาย
ดังน
 ี้ ตลาด รานอาหาร ซูเ ปอรม
 ารเก็ต มิน
 ิ
มารท บาทวิถี และโรงเรียน ตรวจ
วิเคราะหโดยชุดทดสอบเบื้องตน หาสาร
เคมีปนเปื้ อนในอาหาร ไดแก ตรวจหาบอ
แรกซ ฟอรมาลิน สารฟอกขาว สารกันรา
(กรดซาลิซิลิค) ยาฆาแมลง สีสังเคราะหใน
อาหารหามใสสี สารโพลารในน้ํ ามันทอดอา
หาร กรดแรอิสระ (นํ้ าสมสายชูปลอม) และ
สารไอโอเดท โดยผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหาร ระหวางเดือนตุลาคม 2561
– เดือนมิถุนายน 2562 มีการสุมเก็บ
ตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหทงั ้ สน
ิ้  จํานว
น 76,947 ตัวอยาง ไมพบการปนเปื้ อน
จํานวน 76,840ตัวอยาง (รอยละ 99.86)//-

ม

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุม
ตรวจไมพบการปนเปื้ อนสารพิษ (ผลลัพธ)

ท

45

(44.8). กิจกรรมที่ 9 เฝ าระวังและ สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
ควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุ แวดลอม
อันตรายในสถานประกอบการระดับ
เขต (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี
สะอาดปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติฯ
)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(44.7). กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการ สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
ทํางานของสํานักงานเขตตาม
แวดลอม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี
สะอาดปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติฯ
)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

(44.6). กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการ สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
บังคับใชกฎหมายของพนักงานเจา แวดลอม
หน าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 (ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย)(สสว.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ผลดําเนินงานสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตัง้ แตวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวัน
ที่ 17 มิถุนายน 2562 มีสถานประกอบการ
อาหารที่ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10,707 ราย
จากจํานวนสถานประกอบการอาหารทงั ้
หมด 19,485 ราย (ป ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
มีอายุการรับรอง 1 ปี ) -//-

(47.1). โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
(กสอ.) (ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :52.00%

กองสุขาภิบาลอาหาร

(47.3). กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารในตลาด (ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย)(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสุขาภิบาลอาหาร

(47.2). กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงาน กองสุขาภิบาลอาหาร
ยานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
มหานคร (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย) (กสอ.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(47.4). กิจกรรมที่ 3 การรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย (ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย) (กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสุขาภิบาลอาหาร

(47.5). กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาล กองสุขาภิบาลอาหาร
อาหารในโรงเรียน (ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย)
(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(47.6). กิจกรรมที่ 7 การสงเสริม
กองสุขาภิบาลอาหาร
ความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร แก
ผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหา
นคร (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย) (กสอ.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(47.7). กิจกรรมที่ 8 การประชา
กองสุขาภิบาลอาหาร
สัมพันธ (ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย) (กสอ.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

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

78.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ)

91.350
(รอยละ)

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

49

จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหา
นคร (ผลผลิต) รอยละของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ
)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

50

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการ
ดูแลตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward)
(ผลผลิต) รอยละของผูปวยและผูสูงอายุที่
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (BMA Home
Ward) มีคุณภาพชีวิตในระดับดีข้ น
ึ ไป (ผล
ลัพธ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

60.00
(รอยละ)

82.630
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ)

96.660
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
0.20
(Outcome) (ไมเกิน 0.2 (ไมเกิน 0.2 ตอ
ตอแสน
แสนประชากร)
ประชากร)

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของเด็กน
 ักเรียนชน
ั้ ป
 ระถมศก
ึ ษาปี
ที่ 1-2 ที่ไดรับการตรวจฟันไดรับการ
เคลือบหลุมรองฟัน (ผลผลิต) รอยละของ
ฟั นที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟันที่ไมมี
รอยโรคฟันผุ (ผลลัพธ)

52

จํานวนสุนัขและสัตวเลีย
้ งที่ไดรับการฉีดวัซี
น (ผลผลิต)อัตราปวยตายโรคพิษสุนัขบา
(ผลลัพธ)

(กองทันตสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

53

54

55

56

รอยละของการไดรับรายงานผูปวยไขเลือด
ออกภายใน 3 วัน (ผลผลิต) รอยละของ
ทีมเฝ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วดําเนิน
การสอบสวนโรคไขเลือดออก กรณีผูปวย
เสียชีวิตและมีการระบาดเป็ นกลุมกอน
(ผลลัพธ)
(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของผูเขารับการบําบัดไดรับบริการ
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (ผลผลิต
)รอยละของผูรับบริการลดอันตรายจากการ
ใชยาเสพติดไดรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
(ผลลัพธ)
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพ
ติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวม
กิจกรรม (ผลผลิต) รอยละของพนักงาน
บริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรมไดรับ
การตรวจเลือดหาเชื้อ HIV โดยความสมัคร
ใจ (ผลลัพธ)
(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผูเขารวมโครงการ มีความรู ทักษะ และ
ความเขาใจในหัวขอที่จัดประชุม (ผลผลิต)
ศูนยบริการสาธารณสุข มีการพัฒนาบริการ
ดานเภสัชกรรมสอดคลองกับหัวขอที่จัด
ประชุม (ผลลัพธ)
(กองเภสัชกรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

81.840
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - จํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน
คํานวณจาก จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพปฏิบัติงาน
จํานวน 11,613 คน จากคาเป าหมาย
12,000 คน คิดเป็ นรอยละ 96.78 - รอย
ละของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน สํารวจอาสา
สมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ประจําปี งบประมาณ 2562 รอบประเมินที่
2 (1 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562) จํานวน
10,524 คน จากอาสาสมัครสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานทงั ้ หมดจํานวน 11,581 คน คิด
เป็ นรอยละ 90.87

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(48.1). กิจกรรมที่ 2 การเฝ าระวัง กองสุขาภิบาลอาหาร
และประเมินความเสี่ยงการระบาด
ของโรคและการปนเปื้ อนสารพิษของ
อาหารและน้ํ า(ภายใตโครงการกรุง
เทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย)(กสอ.
)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(49.1). โครงการอาสาสมัคร
กองสรางเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจ
ขจัดภัยสุขภาพ (กสภ.)(ขอบัญญัติฯ
)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(49.2). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
กองสรางเสริมสุขภาพ
การเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในงานสาธารณสุข (กสภ.)(ขอ
บัญญัติ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ระหวางวันที่ 10-14 และ
17-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ความรูและทักษะการใชโปรแกรมการสง
ตอผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน
(BMA Home Ward Referral Program)
มีบุคลากรและเจาหน าที่ที่เกี่ยวของในการ
สงตอผูปวยและผูสูงอายุที่บานเขารวมการ
ฝึ กอบรม จํานวน 188 คน การดําเนิน
กิจกรรมสําเร็จตามแผนที่ไดวางไว และ
ศูนยบริการสาธารณสุขและสถานพยาบาล
ที่เขารวมเป็ นภาคีเครือขายในการสงตอผู
ป วยและผูสูงอายุ มีการสงตอผูปวยและผู
สูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน
ผานศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่
บาน (BMA Home Ward Referral
Center) ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน
2562 มีจํานวนผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับ
การสงตอที่ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน
จํานวน 2,833 คน และมีผูปวยและผูสูง
อายุผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลตอ
เนื่องที่บาน (BMA Home Ward)ที่ไดรับ
การดูแลตอเนื่องที่บาน (BMA Home
Ward) มีคุณภาพชีวิตในระดับดีข้ น
ึ ไป
จํานวน 2,368 คน คิดเป็ นรอยละ 83.58

(50.1). กิจกรรมการพยาบาลตอ
เนื่องที่บานดุจโรงพยาบาล (BMA
Home Ward) เพื่อการดูแลผูปวย
และผูสูงอายุ (กพส.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - ผลการดําเนินการฉีดวัคซีน
ป องกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสัตวเลีย
้ งของ
ประชาชนตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2561 ยังไม
พบผูปวยตายดวยโรคพิษสุนัขบา สามารถ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ได จํานวน
123,873 ตัว แบงเเป็ นสุนัข จํานวน
62,346 ตัว แมว จํานวน 61,177 ตัว และ
สัตวอ่ น
ื  ๆ จํานวน 350 ตัว...//

(52.1). กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว
(สสธ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานสัตวแพทย
สาธารณสุข

(52.3). โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบาใหกับสัตวเลีย
้ งใน
เขตกรุงเทพมหานคร (สสธ.)(ขอ
บัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานสัตวแพทย
สาธารณสุข

(53.1). กิจกรรมรับแจงขาวการ
ระบาดและทีมเฝ าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว กคร.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองควบคุมโรคติดตอ

(ไตรมาส 3) -dารตรวจและการเคลือบ
(51.1). กิจกรรมการใหบริการ
หลุมรองฟันใหแกนักเรียนกลุมเป าหมาย เคลือบหลุมรองฟัน (กทส.)
รายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมรองฟัน
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 จํานวนเด็ก
นักเรียนชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2
65,693 คน ไดรับการตรวจฟัน มีจํานวน
22,662 คน และไดรับการเคลือบหลุมรอง
ฟั น 15,678 คน 30,984 ซี่

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

70.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -รวบรวมรายงาน DHF
07/59 จัดสถานการณโรคในพ้ น
ื ที่
(สํานักงานเขตและศูนยบริการสาธารณสุข)
สงขอมูลผูปา่วยจากพ้ น
ื ที่นอก
กรุงเทพมหานครใหหนวยงานในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร (50 เขต) Event ที่ปิด
ได 2,031 คูณ 100 หาร 2,445 (Event
ทัง้ หมด ) ขอมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2
562 = 83.06

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

60.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

50.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
100.000
(ไตรมาส 3) กิจกรรมที่ 1 และ 2 อยู
(Outcome) (ไมนอยกวา (ไมนอยกวารอย ระหวางรบรวมผลการดําเนินงานของศูนย
รอยละ)
ละ)
บริการสาธารณสุข ในประเด็นการใชยาใน
ผูสูงอายุ กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการศึกษาดู
งานเสร็จเรียบรอยแลว

กองการพยาบาล
สาธารณสุข

กองทันตสาธารณสุข

(52.2). กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัข สํานักงานสัตวแพทย
และแมว (สสธ.)
สาธารณสุข
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(52.4). โครงการพัฒนาศูนยควบคุม สํานักงานสัตวแพทย
และพักพิงสุนัขจรจัด (สสธ.)
สาธารณสุข
ความกาวหน าของงาน :62.77%

กร
ุงเ
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ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขา
ภิบาล สํานักงานเขตทงั ้  50 เขต ดําเนิน
การสุมเก็บตัวอยางอาหารพรอมบริโภคใน
กลุมเป าหมาย ดังนี้ ตลาด รานอาหาร ซู
เปอรมารเก็ต มินิมารท และแผงลอยริม
บาทวิถี สงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติ
การเพื่อตรวจหาเชื้อโรคที่เป็ นอันตรายใน
ระบบทางเดินอาหาร ชนิด ไดแก
Salmonella spp. , E.coli ,
Staphylococcus aureus และ Vibrio
cholerae) ** ขณะนี้ ยังไมสามารถดําเนิน
การได เนื่องจากการจางเหมาตรวจ
วิเคราะหคุณภาพอาหารทางหองปฏิบัติการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) มีผูเสนอราคา อุทธรณผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ซึ่งอยูระหวางขน
ั ้ ตอนการรอพิจารณา
อุทธรณจากคณะกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยอุทธรณของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ทัง้ นี้ไดคืนงบประมาณ
ในการจัดจางตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร
ทางหองปฏิบัติการเรียบรอยแลว-//-

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุม
ตรวจไมพบการปนเปื้ อนเชื้อโรค (ผลลัพธ)

พ

48

ท

มิติท่ี

70.800
(รอยละ)

92.400
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ผลการดําเนินงานระหวาง ต. (54.1). กิจกรรมการลดอันตรายจาก สํานักงานปองกันและ
ค.61 - พ.ค.62 ดังนี้ -ผลผลิต ผูเขารับการ การใชยาและสารเสพติด (สยส.)
บําบัดการติดยาเสพติด
บําบัด จํานวน 6,149 คน ไดรับบริการลด ความกา วหน าของงาน :100.00%
อันตรายจากการใชยาเสพติด จํานวน
5,148 คน รอยละ 83.72 -ผลลัพธ ผูเขา
รับการบําบัด จํานวน 6,149 คน ไดรับการ
ตรวจหาเชื้อ HIV จํานวน 4,380 คน รอย
ละ 71.23
(ไตรมาส 3) ดังนี้ 1. ประสานภาคีเครือ
ขายและสถานที่ในการออกใหบริการ
สุขภาพเชิงรุก 2. จัดเตรียมเอกสารที่ใชใน
การออกใหบริการสุขภาพเชิงรุก 3. ออกให
บริการเชิงรุกไปแลว 3 ครัง้  จํานวนผูรับ
บริการ 245 คน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(55.1). โครงการบริการเชิงรุก
สุขภาพดีในพ้ น
ื ที่เป าหมาย (กอพ.
)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองควบคุมโรคเอดส
วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

(56.1). โครงการพัฒนาศักยภาพ
กองเภสัชกรรม
บุคลากรสายงานเภสัชกรรม (กภก.
)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

9/14

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ผลงานลาสุด

80.00
(รอยละ)

99.200
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00
(รอยละ)

92.920
(รอยละ)

(สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

58

รอยละของส่ อ
ื /ชองทางที่ผลิตไดรับเผย
แพร (ผลผลิต) รอยละของประชาชนที่ได
รับส่ อ
ื /ชองทางมีความพึงพอใจ (ผลลัพธ)

59

รอยละของเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญที่ได
รับการรองขอจากสํานักงานเขตไดรับการ
ตรวจสอบและรายงานผล(ผลผลิต)รอยละ
ของเจาหน าที่สํานักงานเขตที่รับบริการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญจาก
สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมมีความพึง
พอใจระดับมากข้ น
ึ ไป (ผลลัพธ)
(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

85.00
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพคน
กรุงเทพฯ ไดดําเนินการแลวดังนี้ 1. จัด
ทําแผนการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
โดยตงั ้ เป าหมายการจัดกิจกรรมฯ จํานวน
12 ครัง้  2. ประสานงานกับหนวยงาน/สวน
ราชการที่จะรวมจัดกิจกรรมฯ 3. ดําเนิน
การจัดกิจกรรมรณรงคสรางเสริมสุขภาพ
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561-เดือนพฤษภาคม
2562 (จํานวน 11 เรื่อง (85 ครัง้ ) คิดเป็ น
รอยละ 91.66) 4. ดําเนินการสุมเก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม และนํามาสรุปผลความพึง
พอใจในภาพรวมหลังเสร็จสน
ิ้ กิจกรรม
รณรงคตามที่กําหนด ณ ปั จจุบันมีการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รวม
กิจกรรม ดังนี้ 4.1 กิจกรรมรณรงควันลาง
มือโลก ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมฯ มี
ความพึงพอใจระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 95
4.2 กิจกรรมวันเบาหวานโลก ประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับ
มากข้ น
ึ ไป รอยละ 95 4.3 กิจกรรมวัน
สวมโลก ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมฯ มี
ความพึงพอใจระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 97.
5 4.4 กิจกรรมรณรงควันเอดสโลก
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมฯ มีความพึง
พอใจระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 90.16 4.5
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติฯ ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป รอยละ 94 4.6 กิจกรรมวันมะเร็ง
โลก ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมฯ มีความ
พึงพอใจระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 90.42 4.
7 กิจกรรมรณรงควันแหงความรักฯ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมฯ มีความพึง
พอใจระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 89.16 4.8
กิจกรรมรณรงควันวัณโรคโลก ประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับ
มากข้ น
ึ ไป รอยละ 89 4.9 กิจกรรมวันสง
กรานตฯ ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมฯ มี
ความพึงพอใจระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 98.
45 4.10 กิจกรรมวันความดันโลหิตสูง
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมฯ มีความพึง
พอใจระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 96 4.11
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป รอยละ 87.5 ดังนัน
้ คาเฉลี่ยของ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมฯ มีความพึง
พอใจระดับมากข้ น
ึ ไป คิดเป็ นรอยละ 92.
92

(58.1). กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
คนกรุงเทพฯ (สพธ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานชันสูตร
สาธารณสุข

สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

(58.2). โครงการจัดพิมพหนังสือการ สํานักงานพัฒนาระบบ
ดูแลสุขภาพสําหรับประชาชน (สพธ. สาธารณสุข
)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) ดานการอบรมความรูแกบุคลา (57.1). โครงการพัฒนาศักยภาพ
กร ผลการดําเนินงาน : - ดําเนินการจัด
บุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตรโรค
อบรมใหความรูแกกลุมเป าหมายเมื่อวันที่ สํานักอนามัย (สชส.)(ขอบัญญัติฯ)
15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เรียบรอยแลว จํานวนผูเขารับการอบรมทงั ้
สิน
้  142 คน มีผลการทดสอบความรูผาน
เกณฑที่กําหนด 142 คน ไดรอยละของ
จํานวนผูเขารับการอบรม มีผลการทดสอบ
ความรูผานเกณฑที่กําหนดตามเป าหมาย
ผลผลิต (out put) คือรอยละ 100 ดาน
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ ผลการดําเนินงาน : 1.
การประเมินคุณภาพการตรวจการตรวจวิ
เคราะห ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2
561 ไดผลดังนี้ 1.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการตรวจหาระดับน้ํ าตาลในเลือด
โดยใชเครื่องตรวจที่ศูนยมีอยู จํานวน 68
แหง ผานการประเมิน 68 แหง คิดเป็ น
รอยละ 100 1.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะหเชื้อวัณโรคโดยใชกลอง
จุลทรรศน จํานวน 19 แหง ผานการประ
เมิน 19 แหง คิดเป็ นรอยละ 100 1.3 ผล
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหหมู
เลือด จํานวน 68 แหง ผานการประเมิน
68 แหง คิดเป็ นรอยละ 100 1.4 ผลการ
ประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความ
เขมขนของเลือด ( Hematocrit) จํานวน
67 แหง ผานการประเมิน 64 แหง คิดเป็ น
รอยละ 95.5 ศูนยบริการสาธารณสุข 1
แหง ไมสามารถรวมการประเมินคุณภาพ
การตรวจหาระดับความเขมขนของเลือด
ได เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะหเสีย 1.5
ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห
หา Anti-HIV ดวยชุดทดสอบ Determine
HIV ½ จํานวน 62 แหง ผานการประเมิน
62 แหง คิดเป็ นรอยละ 100 เฉลี่ยคิดเป็ น
รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขา
รวมโครงการ ผานเกณฑการประเมินตาม
มาตรฐาน ที่กําหนด ครัง้ ที่ 1 เทากับ 99.1
2. การประเมินคุณภาพการตรวจการตรวจ
วิเคราะห ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2
562 ไดผลดังนี้ 2.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการตรวจหาระดับน้ํ าตาลในเลือด
โดยใชเครื่องตรวจที่ศูนยมีอยู จํานวน 68
แหง ผานการประเมิน 68 แหง คิดเป็ น
รอยละ 100 2.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะหหมูเลือด จํานวน 68
แหง ผานการประเมิน 68 แหง คิดเป็ น
รอยละ 100 2.3 ผลการประเมินคุณภาพ
การตรวจหาระดับความเขมขนของเลือด (
Hematocrit) จํานวน 66 แหง ผานการ
ประเมิน 65 แหง คิดเป็ นรอยละ 98.5
ศูนยบริการสาธารณสุข 2 แหง ไมสามารถ
รวมการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับ
ความเขมขนของเลือดได เนื่องจากเครื่อง
ตรวจวิเคราะหเสีย 2.4 ผลการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะหหา Anti-HIV
ดวยชุดทดสอบ Determine HIV ½ จํานว
น 62 แหง ผานการประเมิน 62 แหง คิด
เป็ นรอยละ 100 เฉลี่ยคิดเป็ นรอยละของ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่เขารวมโครงการ
ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน ที่
กําหนด ครัง้ ที่ 2 เทากับ 99.6 3. การ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห ครัง้ ที่
3 สงตัวอยางวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ขณะนี้อยูระหวางรอผลการประเมิน//

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูเขารับการอบรม มีผลการ
ทดสอบความรูผานเกณฑที่กําหนดตามเป า
หมาย(ผลผลิต) รอยละของศูนยบริการ
สาธารณสุขที่เขารวมโครงการและผาน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด (ผลลัพธ)

พ

57

ท

มิติท่ี

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เจาหน าที่สํานักงานเขตมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสอบ
เรื่องรองเรียนเหตุรําคาญของเจาหน าที่
สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในระดับ
มากข้ น
ึ ไป จํานวน 58 ราย จากผูตอบแบบ
สอบถาม 58 ราย คิดเป็ นรอยละ 100

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(58.3). โครงการจัดทําวารสาร
สุขภาพสํานักอนามัย (สพธ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

(58.4). กิจกรรมสาระสุขภาพทางส่ อ
ื สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณะ (สพธ.)
สาธารณสุข
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(59.1). กิจกรรมตรวจสอบเรื่องรอง สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
เรียนเหตุรําคาญประจําปี งบประมาณ แวดลอม
พ.ศ. 2562 (สสว.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

10/14
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ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) กองสุขาภิบาลอาหารจัดฝึก
อบรมหลักสูตรวิชาการดานสุขาภิบาลอา
หาร โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน 125
คน ประกอบดวยขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ
ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ และประเภททว
ั ่ ไป
ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ระดับ
ปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน สังกัดฝายสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล 50 สํานักงานเขต
สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และกอง
สุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข การดําเนินการฝึกอบรม
ประกอบดวย 3 ขัน
้ ตอนหลัก ไดแก ขัน
้
ตอนการเตรียมการ ขัน
้ ตอนการดําเนิน
การ และขน
ั ้ ตอนการประเมินผลและรายงา
น จัดอบรมจํานวน 1 รุน รูปแบบการฝึก
อบรมแบบไป-กลับ เป็ นเวลา 2 วัน
กําหนดการฝึกอบรมวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม
2562 -//-

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

61

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
(2.1.1)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(รอยละ)

2.605
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00
(รอยละ)

5.200
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

2.00
(รอยละ)

1.500
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00
(รอยละ)

4.550
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(รอยละ)

3.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00
(รอยละ)

7.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00
(รอยละ)

7.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

62

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (2.1.2)
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

63

64

รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมปี (2.1.3)
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน (2.2)
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

65

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน (2.3)
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

66

รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ (3.1)

67

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) (3.2)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

68

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (3.3)
(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(60.1). โครงการพัฒนาสมรรถนะ
กองสุขาภิบาลอาหาร
เจาหน าที่เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดาน
อาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร
(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(60.2). โครงการฝึกอบรมพัฒนา
กองสุขาภิบาลอาหาร
ศักยภาพเจาหน าที่ตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
(กสอ.)(ขอบัญญัติฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(61.1). กิจกรรมการติดตามการใช สํานักงานเลขานุการ
จายงบประมาณประจําปี  (ความ
สําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน) (สก.สน
อ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) เบิกจายภาพรวม ณ วันที่ 28
มิถุนายน 2562 - หมวดคาตอบแทน ใช
สอย และวัสดุ งบประมาณที่ไดรับ
611,101,800.- บาท เบิกจายได
326,771,552.38 บาท คิดเป็ น 53.47% หมวดคาสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได
รับ 65,246,600.- บาท เบิกจายได
46,423,654.87 บาท คิดเป็ น 71 .15% หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง งบ
ประมาณที่ไดรับ 107,959,129.- บาท เบิก
จายได 22,208,522.90 บาท คิดเป็ น 36.
46% - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได
รับ 214,125,903.- บาท เบิกจายได 2
14,125,903.- บาท คิดเป็ น 100.00% หมวดรายจายอ่ น
ื  งบประมาณที่ไดรับ
77,532,970.- บาท เบิกจายได
36,988,532.18 บาท คิดเป็ น 47.71%
รวม งบประมาณที่ไดรับ 1,075,966,402.บาท เบิกจายได 646,518,165.33 บาท
คิดเป็ น 60.09%

(62.1). กิจกรรมการติดตามการใช
จายงบประมาณประจําปี  (ความ
สําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม) (สก.สนอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) ยังไมมีรายการกันเงินไวเบิก (63.1). กิจกรรมการติดตามการใช
เหล่ อ
ื มปี
จายงบประมาณประจําปี  (รอยละ
ของเงินกันไวเหลื่อมปี) (สก.สนอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) 1.จัดสงรายงานใหสํานักงาน
คลังและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2
561 2.บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุก
ประเภทไดถูกตอง ครบถวนตามที่คูมือ
การบัญชีกรุงเทพมหานครกําหนด

(64.1). กิจกรรมการบันทึกรายการ สํานักงานเลขานุการ
บัญชีและการจัดทํางบการเงินของ
สํานักอนามัย (สก.สนอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -สวนราชการตาง ๆ ในสังกัด (65.1). กิจกรรมการจัดทําระบบ
แกไขตารางการคนหา ระบุ และวิเคราะห บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยง(SR1)และแผนจัดการความ
ภายใน (สก.สนอ.)
เสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน ความกา วหน าของงาน :100.00%
ตัวชว
ี้ ัด (SR2) ตามที่สํานักงานตรวจสอบ
ภายในแนะนํา โดยรวบรวมตาราง(SR1
และ(SR2)นํ าสงสํานักงานตรวจสอบภาย
ใน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) -เขาระบบ MIS ระบบเรื่อง
ราวรองทุกขศูนยฯ กทม.1555 แจงเรื่อง
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการแกไข
ตอบรายงานทผานระบบ MIS ทุกวัน วา
เรื่องดําเนินการถึงขน
ั ้ ตอนใด รายงานผาน
ระบบ MIS ทุก 15 วัน เดือนละ 2 ครัง้  ระ
หวางวนที่ 1ตุลาคม 2561- 18 มิถุนายน
2562 ดังนี้ ลําดับที่ ประเภทเรื่องรองทุกข
จํานวนเรื่องรองทุกข ดําเนินการเสร็จ
ระหวางดําเนินการ 1 เรื่องรองทุกข
ประเภทอ่ น
ื  26 24 2 2 การบริหารงาน
บุคคล 24 22 2 3 อาคาร 2 2 0 4 เหตุ
เดือดรอนรําคาญ 1167 1064 103 5
สภาพแวดลอมเป็ นพิษ 2 2 0 รวมทงั ้ สน
ิ้ 
1221 1114 107

(66.1). กิจกรรมตรวจสอบและ
สํานักงานเลขานุการ
แกไขเรื่องรองเรียนของทุกสวนราช
การ (สก.สนอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - ผลการดําเนินงาน 1. เดือน (67.1). กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อ กองสรางเสริมสุขภาพ
พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย ใหบริการที่ดีที่สุด (กสภ.)
บริการสาธารณสุขดําเนินการใหผูสูงอายุใน ความกา วหน าของงาน :100.00%
ชุมชนที่ข้ น
ึ ทะเบียนของกรุงเทพมหานคร
สแกน QR Code เพื่ออานชุดความรูบน
เว็บไซต เดือนละ 2 ครัง้  2. ตอบขอซัก
ถามของผูใชบริการชุดความรูบนเว็บไซต
ภายใน 24 ชัว
่ โมง ครบทุกคําถาม

กร
ุงเ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) กอหนี้ผูกพัน ณ.วันที่ 28
มิถุนายน 2562 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สราง คาครุภัณฑ (68 รายการ) งบ
ประมาณหลังปรับโอน 61,083,129.- บาท
กอหนี้ผูกพัน (68 รายการ) 61,083,129.บาท คิดเป็ น 100.00% คาที่ดิน และสิ่งกอ
สราง (8 รายการ) งบประมาณหลังปรับโอ
น 47,044,000.- บาท กอหนี้ผูกพัน (2
รายการ) 9,865,618.37 บาท คิดเป็ น 20.
97% กันเงิน ผว.กทม. (3 รายการ) งบ
ประมาณหลังปรับโอน 45,502,437.- บาท
กอหนี้ผูกพัน (2 รายการ) 5,502,437.00
บาท คิดเป็ น 12.09% รวม งบประมาณ
หลังป
 รับโ อน 1
 53,629,566.- บาท กอห
 นี้
ผูกพัน 76,451,184.37 บาท คิดเป็ น 49.
76%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพ
เจาหน าที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอา
หาร (ผลผลิต) รอยละของเจาหน าที่ผู
ปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารผาน
เกณฑการประเมินความรูดานการ
สุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ)

พ

60

ท

มิติท่ี

4.389
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. เวียนแจงสวนราชการ เพื่อ (68.1). กิจกรรมประเมินความพึง
ขอใหดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ พอใจ (สพธ.)
การใหบริการ ดานการบริการผานระบบ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
อิเล็คทรอนิกส 2.เวียนแจงผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ จากหนวย
งานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 ครัง้ ที่ 1
3. ขอความรวมมือสวนราชการโปรด
อํานวยความสะดวกในการทอดแบบสํารวจ
ความพึงพอใจ ครัง้ ที่ 2 และดําเนินการ
ตามมติที่ประชุมคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี  พ.
ศ.2562 สํานักอนามัย 4.ประสานกําหนด
การ และการทอดแบบสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการฯ ครัง้ ที่ 2 5. รายงาน
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (Pre
Survey) และการพัฒนาปรับปรุงบริการ
ของสวนราชการ สํานักอนามัย ครัง้ ที่ 2

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

11/14

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

7.00
(รอยละ)

7.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. ประชุมซักซอมทําความ
เขาใจการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2561 2. ไดมีการประชุม เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2561 เพื่อคนหาและระบุ
ความเสี่ยงดานการทุจริตจํานวน 3 หัวขอ
คือ 1. การจัดซ้ อ
ื จัดจางไมถูกตอง ไม
เหมาะสม และเขาขายทุจริต 2. การเบิกคา
อาหารทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและ
ไมเหมาะสม 3. การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางไมเหมาะสม 3. จัด
ทําแผนการจัดการความเสี่ยงดานการ
ทุจริตจํานวน 3 หัวขอ ตามแบบฟอรมที่
กําหนด และสงใหสํานักงาน ก.ก. 4. สํานัก
งาน ก.ก. ไดมีหนังสือ ที่ กท 0306/422
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง แจง
มติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวย
งานตามเกณฑตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 5.
สํานักงานเลขานุการ มีหนังสือเวียนแจง
สวนราชการในสังกัดสํานักงานเลขานุการ
สํานักอนามัย ใหดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงดานการทุจริต รายงาน
ผลการดําเนินการพรอมทงั ้ เอกสารประ
กอบ ตามหนังสือ ที่ กท 0701/1178 ลง
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง แผนบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงาน
ตามเกณฑตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 6. หนวย
งานในสังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานัก
อนามัย ไดดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงาน
ดังนี้ 1. การจัดซ้ อ
ื จัดจางไมถูกตอง ไม
เหมาะสม และเขาขายทุจริต 1.1 มี
กระบวนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการ
จัดซ้ อ
ื จัดจาง โดยเจาหน าที่ผูปฏิบัติงาน
ดานการจัดซ้ อ
ื จัดจางไดรับการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับการจัดซ้ อ
ื จัดจาง - จัด
ประชุมซักซอมการปฏิบัติงานดานการจัด
ซื้อจัดจาง วันที่ 1 มีนาคม 2562 1.2 จัด
ทําฐานขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ขอหารือ
หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติการในการ
จัดซ้ อ
ื จัดจาง - ขอมูลคําถาม กฎระเบียบที่
เกี่ยวของ - พระราชบัญญัติการจัดซ้ อ
ื จัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- รวมคําวินิจฉัย ขอตอบหารือ ของคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 1.3 จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานดานการจัดซ้ อ
ื จัดจาง และ
เวียนแจงใหเจาหน าที่ในหนวยงานทราบ คูมือการดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัดจาง ฝ ายพัสดุ
สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย - เวียน
คูมือการดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัดจางใหเจา
หน าที่ในหนวยงานทราบ 2. การเบิกคา
อาหารทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและ
ไมเหมาะสม 2.1 มีการสุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดย
เลขานุการสํานักอนามัยหรือผูที่ไดรับมอบ
หมาย และรายงานการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย ไดมีหนังสือสงั ่ การมอบ
หมายเลขานุการสํานักอนามัย หรือผูที่ได
รับมอบหมายดําเนินการสุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และรายงาน
ผลการตรวจสอบใหทราบ ตามหนังสือ ที่
144/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
เรื่อง มอบหมายขาราชการปฏิบัติหน าที่
แทนผูอํานวยการสํานักอนามัย - รายงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเดือนมีนาคม - รายงานการตรวจ
สอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน
เมษายน - รายงานการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน
พฤษภาคม 2.2 จัดทําสรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหผูบังคับ
บัญชาทราบทุกครัง้ ที่มีการเบิกจายเงินคา
อาหารทําการนอกเวลา 2.3 จัดทําแผน
กําหนดระยะเวลาในการเบิกจายคาอาหาร
ทําการนอกเวลา 2.4 จัดทําคูมือการดําเนิน
งานเกี่ยวกับการเบิกจายคาอาหารทําการ
นอกเวลาและเวียนแจงใหเจาหน าที่ทราบ
และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 2.5 จัด
ทําแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหาร
ทําการนอกเวลา และและเวียนแจงใหเจา
หน าที่ทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
3. การใชทรัพยสินของทางราชการอยาง
ไมเหมาะสม 3.1 ใหหัวหน าฝายบริหารงาน
ทัว
่ ไปตรวจสอบใบขออนุญาตการใช
รถยนตสวนกลาง (แบบ 3) และแบบ
รายงานการใชรถ (แบบ 4) ทุกวัน หากมี
กรณีใชรถไมถูกตองใหรายงานผูบังคับ
บัญชาทราบทันที - รายงานรวจสอบ
เอกสารใบอนุญาตการใชรถยนตสวนกลาง
(แบบ 3) และแบบรายงานการใชรถ (แบบ
4) เดือนมีนาคม - รายงานรวจสอบเอกสาร
ใบอนุญาตการใชรถยนตสวนกลาง (แบบ
3) และแบบรายงานการใชรถ (แบบ 4)
เดือนเมษายน - รายงานรวจสอบเอกสาร
ใบอนุญาตการใชรถยนตสวนกลาง (แบบ
3) และแบบรายงานการใชรถ (แบบ 4)
เดือนพฤษภาคม 3.2 กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติมาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับ
การใชรถยนตสวนกลางหรือปรับปรุงคูมือ
การปฏิบัติงานการใชรถสวนกลางใหเป็ น
ปั จจุบัน และเป็ นไปตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน และเวียนแจงใหเจาหน าที่ใน
หนวยงานทราบและถือปฏิบัติโดย
เครงครัด 3.3 มอบหมายใหเจาหน าที่ตรวจ
สอบเอกสารใบอนุญาตการใชรถยนตสวน
กลาง (แบบ 3) และแบบรายงานการใชรถ
(แบบ 4) กอนอนุญาตใหใชรถยนตสวน
กลางทุกคันและทุกวันและรายงานสรุปผล
การใชรถยนตสวนกลางใหผูบังคับบัญชา
ทราบทุกเดือน - คําสัง่ มอบหมายเจาหน าที่
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน (4.
2.2)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กร
ุงเ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(69.1). กิจกรรมการปฏิบัติงานตาม สํานักงานเลขานุการ
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน(สก.
สนอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตา
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (4.1)

พ

69

ท

มิติท่ี

3.351
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. แตงตงั ้ คณะทํางาน วันที่ 3 (70.1). กิจกรรมการสรางเสริมสุข
ธ.ค. 61 2. ประชุมบุคลากรมอบหมายงาน ภาพของบุคลากรในหนวยงาน
3. ประชุมสวนราชการของสํานักอนามัย
ความกา วหน าของงาน :100.00%
81 หนวยงาน เพื่อชแ
ี้ จงรายระเอียดและ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ 4. ดําเนินการวัด
คา BMI กอนดําเนินกิจกรรม 5. สรุปผล
การวัดคา BMI กอนดําเนินกิจกรรม ของ
สํานักอนามัย 81 หนวยงาน โดยแบงผล
คา BMI ออกเป็ น 5 กลุม ไดแก กลุมผอม
กลุมปกติ กลุมอวนระดับ 1 กลุมอวน
ระดับ 2 และกลุมอวนระดับ 3 6. อยู
ระหวางใหหนวยงานตางๆดําเนินกิจกรรม
/โครงการสรางเสริมสุขภาพของแตละ
หนวยงาน 7. สงหนังสือเวียนเพื่อขอผล
BMI ครัง้ ที่ 2 พรอมหลักฐานการดําเนินกิจ
กรรม

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(Quality of Work Life) (4.2.1)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00
(รอยละ)

4.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. ประชุมชแ
ี้ จงแนวทางการ
ดําเนินงานตามขน
ั ้ ตอนตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2.1 ให
ทุกสวนราชการในสังกัดรับทราบ วันที่ 10
กันยายน 2561 2. ประชุมการดําเนินการ
จัดทําขอปฏิบัติแนวทางการทํางานวาดวย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักอนามัย
ครัง้ ที่ 1/2561 3. จัดทําโครงการการ
จัดการความเสี่ยงในการทํางานของสํานัก
อนามัย ซึ่งการทบทวน วิเคราะหความ
เสี่ยง และประเมินอันตรายจากการทํางาน
ของสวนราชการในสังกัดสํานักอนามัย
จากการประเมินสรุปไดวางานที่มีความ
เสี่ยงสูง 3 ลําดับแรกของสวนราชการใน
สังกัดสํานักอนามัย ไดแก 1) งานจัด
ทําเอกสารดวยเครื่องคอมพิวเตอร 2) งาน
ขับรถยนต และ 3) งานทําความสะอาด
และจัดเก็บมูลฝอย 4. ดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงในการทํางานของสวนราชการ
5. เวียนแจงขอปฏิบัติ 3 ขอปฏิบัติ ไดแก
ขอปฏิบัติของงานจัดทําเอกสารดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร งานขับรถยนต และงาน
ทําความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย 81
สวนราชการ ตามหนังสือ ที่ กท
0704/1768 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 6.
ประเมินความสําเร็จของการจัดการความ
เสี่ยงในการทํางานของสวนราชการ

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 71 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(71.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน สํานักงานสุขาภิบาลสิ่ง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
แวดลอม
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน (สสว.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

71

-

าน

มิติท่ี

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตําแหนง ............................................................

ท

พ

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

ม

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

กร
ุงเ

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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