สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กอนามัย
1

2

3

4

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (ผลลัพธ (1). กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุ
) 1.1 โรงเรียนท่เี ขารวมโครงการ 1.2 เด็กท่ี พโภชนาการในโรงเรียน (กสภ.)
ผานเกณฑ
(ผลงานลาสุด :100%)
ผลงาน : 69.99 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของประชาชนผูเขารวมโครงการอวน (1). โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ
ลงพุงมีรอบเอวหรือคา BMI ลดลงจากเดิม
(กสภ.)
(ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :70%)
ผลงาน : 87.20 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนครัง้ ของกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ดําเนิ นการรวมกับภาคีเครือขายภายนอก
หน วยงานของกรุงเทพมหานครดานสุขภาพ
(ผลลัพธ)

(1). โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับเขต (กสภ.)
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10

ผลงาน : 29.00 / เป าหมาย : 24.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา (1). โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน
ไดรับการดูแล
(กสภ.)

(ผลงานลาสุด :90%)

ประชาชนอายุ 15 ปี ขน
ึ ้ ไป ไดรับการตรวจ (1). โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต เรื้อรงั  (กสภ.)
สูง
(ผลงานลาสุด :90%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 215,000.00 (ราย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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1,149,000.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

130,750.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

าน

ผลงาน : 23.66 / เป าหมาย : 36.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมระดับความดันโลหิตได (ผลลัพธ)

ผลงาน : 40.35 / เป าหมาย : 36.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูง
ที่ขน
ึ ้ ทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
(ผลลัพธ)
ผลงาน : 53.90 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ผ
ี าน
เกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุครบวงจร
(ผลลัพธ)

(1). โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดาน
การสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ สํานักอนามัย 2
564 (กสภ.)

ผลงาน : 72.46 / เป าหมาย : 40.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละความสําเร็จของกลุมเป าหมายท่เี ขา
โครงการมีความสามารถในการทรงตัวดีขน
ึ้ 
(ผลลัพธ)

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขท่พ
ี ัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณ
สุข (PHCA)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ศูนยบริการ
สาธารณสุข)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและโรง
พยาบาลในเครือขายสามารถเขาถึงบริการ
และประสานงานผานศูนยสงตอเพื่อการ
พยาบาลตอเนื่ องท่บ
ี าน (ผลลัพธ)
ผลงาน : 79.38 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนเชิง
ป องกันในชุมชน (Preventive Long-Term
Care) (กสภ.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(1). โครงการพัฒนาประเมินรับรองคุณภาพศูนย
บริการสาธารณสุข(กพส.)
(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละความสําเร็จของผูปวยและผูสูงอายุได (1). โครงการบุรณาการเครือขายระบบสงตอเพื่อ
รับการสงตอจาก BMA Home Ward Referral การพยาบาลตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward
Center ไดรับการพยาบาลตอเนื่ องท่บ
ี านตาม Referral System) (กพส.)
ตัวชว
ี้ ัด เกณฑ (ผลลัพธ)
(ผลงานลาสุด :40%)
เจรจา
ผลงาน : 91.86 / เป าหมาย : 94.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1,800,000.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

0.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

1,770,600.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

327,100.00

กร
ุงเ
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กองสรางเสริมสุขภาพ

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ค
ี วบคุม
ระดับนํ้าตาลได (ผลลัพธ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 60.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11

364,000.00

ม
ห

8

กองสรางเสริมสุขภาพ

พ

7

514,000.00

ท

6

กองสรางเสริมสุขภาพ

(ผลงานลาสุด :30%)

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(2). กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน (กสภ.)
5

14

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home
Ward ไดรับการเฝ าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะ
แทรกซอนจากผูดูแลเพื่อชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ต
ี องไดรับการ
ดูแลตอเนื่ องท่บ
ี าน (ผลลัพธ)

(1). โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อชวย
เหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสุงอายุที่ตองไดรับ
การดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.)
(ผลงานลาสุด :10%)

(2). โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อชวย
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) เหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสุงอายุที่ตองไดรับ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
การดแ
ู ลตอเนื่องที่บาน (กพส.)
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รอยละของผูดูแลเพื่อชวยเหลืองานพยาบาล
ผูปวยและผูสูงอายุท่ต
ี องไดรับการดูแลตอ
เนื่ องท่บ
ี าน ท่ป
ี ฏิบัติงานจริงไดรับการติด
ตาม กํากับ ดูแล จากพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพผูตรวจการพยาบาล (ผลลัพธ)
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จํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา (ผล
ผลิต)

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

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

(1). กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขและแมว (สสธ.)
(ผลงานลาสุด :46%)

(2). กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัขและแมว (สสธ.)
(ผลงานลาสุด :96%)
(ผลงานลาสุด :95%)

(4). โครงการทําหมันสุนัขจรจัดและปลอยกลับที่
เดิม (สสธ.)
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อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ)
ผลงาน : 20.51 / เป าหมาย : 80.00 (ไมเกิน
เปอรเซ็นไทลที่ 80 ของขอมูลยอนหลัง 5 ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :55%)

(1). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (กคร.)
(ผลงานลาสุด :32%)

รอยละความสําเร็จของผูติดเชือ
้ โควิด-19 ได (1). โครงการพัฒนากระบวนการเฝ าระวัง
รับการสอบสวนและควบคุมโรคเบือ
้ งตน
สอบสวนและควบคุมโรค (กคร.)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 8.90 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

กองการพยาบาลสาธารณสุข

312,000.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

8,552,100.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

450,480.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

425,000.00

กองควบคุมโรคติดตอ

246,200.00

กองควบคุมโรคติดตอ

3,162,250.00

กองควบคุมโรคติดตอ

(ผลงานลาสุด :90%)

(3). กิจกรรมควบคุมดูแลใหที่พักพิงสุนัข (สสธ.)
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สวนราชการ

0.00

คร

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :10%)

(2). กิจกรรมการปฏิบัติงานเฝ าระวังสอบสวน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร (กคร.)
(ผลงานลาสุด :79%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

(1). กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซีน
(กคร.)

ผลงาน : 50.00 / เป าหมาย : 75.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :80%)

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
ความรูเรื่องโรคติดตอท่ส
ี ําคัญตามฤดูกาล
(ผลผลิต)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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งบประมาณ (บาท)

(2). โครงการใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญใน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.)
(ผลงานลาสุด :40%)

(1). โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ (กคร.)
(ผลงานลาสุด :14%)

(2). โครงการฟ้ ื นฟูศักยภาพผูปฏิบัติงานสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค (กคร.)
(ผลงานลาสุด :14%)

รอยละของชุมชนท่ม
ี ีความสามารถในการ
(1). กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดําเนิน
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ) งานชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
ผลงาน : 80.20 / เป าหมาย : 65.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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โครงการ/กิจกรรม

รอยละของการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ
ในกลุมเป าหมาย (ผลผลิต)

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม
เครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
(ผลงานลาสุด :65%)

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝ า (1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ)
ระวังภัยและยาเสพติด(สยส.)
ผลงาน : 76.12 / เป าหมาย : 65.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา (สยส.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปัญหา
ยาและสารเสพติดในชุมชน
23

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ม
ี ีภูมิคุมกันใน
ระดับปกติ (ผลลัพธ)
ผลงาน : 55.20 / เป าหมาย : 55.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :45%)

(1). กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพติด
ของนักเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (สยส.)
(ผลงานลาสุด :9%)

(2). โครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ (สยส.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน
เด็กปฐมวัย (สยส.)
(ผลงานลาสุด :40%)

(4). โครงการเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่ (สยส.)
(ผลงานลาสุด :50%)

(5). โครงการรณรงค ลด เลิก การบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาลสําคัญ (สยส.)
(ผลงานลาสุด :100%)

รอยละความสําเร็จของผูเสพยาเสพติดท่ี
บําบัดครบตามเกณฑท่ก
ี ําหนดหยุดเสพตอ
เนื่ องหลังจําหน ายจากการบําบัดท่ร
ี ะยะท่ี 3
ตัวชว
ี้ ัด เดือน ( 3 Months Remission Rate) (ผล
ลั
พ
ธ
)

(ตั
ว
ช

ี
ว
้
ด
ั
เ

จรจา
)
เจรจา
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ผลงาน : 97.60 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัดฟ้ ื นฟู
ผูเสพผูติดยาเสพติด (สยส.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสําหรับ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.)
(ผลงานลาสุด :25%)

(3). โครงการพัฒนาการบําบัดฟ้ ื นฟูผูติดยาเสพ
ติดในชุมชน (สยส.)

(1). โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ น
ื ที่เป า
หมาย (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :9%)

161,200.00

กองควบคุมโรคติดตอ

262,200.00

กองควบคุมโรคติดตอ

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

604,560.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

2,798,900.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

988,000.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

152,510.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

1,082,075.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

589,600.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

407,080.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

272,500.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

0.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

91,640.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

340,900.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

153,000.00

สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด

124,000.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

พ

ผลงาน : 92.63 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

กองควบคุมโรคติดตอ

ผูติดเชือ
้ เอชไอวีท่ม
ี ารับบริการ ณ ศุน
ยบริการสาธารณสุขไดรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัส (ผลลัพธ) (กอพ.)

(1). กิจกรรมการติดตามขอมูลการใหบริการผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดส Bangkok Smart Monitoring
System : BSMS (กอพ.)

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 97.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ น
ื ที่เป า
หมาย (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

157,600.00

กร
ุงเ
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รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึง
ขอมูลความรูและอุปกรณ ปองกันเอดส (กอ
พ.)

14,750,800.00

ท

25

กองควบคุมโรคติดตอ

ม
ห

(6). กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร (สยส.)

27

รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค (1). กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบระยะ
(ผูปวยวัณโรคปอด/นอกปอดรายใหม/กลับ สัน
้ ภายใตการสังเกตโดยตรง (DOT) (กอพ.)
เป็ นวาํ ้ ทัง้ เสมหะพบเชือ
้ และไมพบเชือ
้  (ผล
ลัพธ) (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :100%)
ผลงาน : 90.27 / เป าหมาย : 89.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

28

(2). กิจกรรมศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณโรค
(TB Referral Center) (กอพ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

รอยละของเครือขายความรวมมือในการเฝ า (1). โครงการเครือขายความรวมมือในการเฝ า
ระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑ
ระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุข
สุขภาพท่เี พิ่มขน
ึ้
ภาพ สํานักอนามัย (กภก.)
ผลงาน : 12.09 / เป าหมาย : 10.00 (ไมนอย
กวารอยละ 10 จากปีที่มา)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :9%)

(2). โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผู
บริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (กภก.)
(ผลงานลาสุด :9%)

(3). โครงการเครือขายความรวมมือในการเฝ า
ระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุข
ภาพ สํานักอนามัย
(ผลงานลาสุด :85%)

(4). โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผู
บริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (กภก.)
29

มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุขสํานั กอนามัย

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). โครงการการสรางงานวิจัยทางการพยาบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพยาบาล
(กพส.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (อยางนอย 2
0 เรื่อง)
(ผลงานลาสุด :100%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(2). โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัยปี 2564 (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

30

รอยละของจํานวนเขตท่จ
ี ัดใหมีระบบสุขภาพ (1). กิจกรรมการใหบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
(สพธ.)

31

รอยละของคนพิการ ผูสูงอายุ และดอย
โอกาสท่ไี ดรับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ
ขอรับความชวยเหลือไดรับความชวยเหลือ
ตามความตองการและจําเป็ นในการดํารงชีวิ
ต (ผลลัพธ)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 58.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

สวนราชการ

0.00

คร

19

าน

ลําดับ

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

0.00

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

302,200.00

กองเภสัชกรรม

300,000.00

กองเภสัชกรรม

302,200.00

กองเภสัชกรรม

300,000.00

กองเภสัชกรรม

724,000.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

967,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

1,826,100.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

194,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

(ผลงานลาสุด :90%)
(1). โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่ประสบ
ปั ญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :85%)

(2). โครงการจัดเสวนา มิติสุขภาพกับสถานการ
รครอบครัวในปัจจุบัน (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :33%)

(3). กิจกรรมชวยเหลือผูถูกกระทําและ/หรือผูได
รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของ
ศูนยจัดการปองกันและแกไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของสถานประกอบการไดรับการสง
เสริมการปองการและควบคุมปัญหามลพิษ
อากาศ (ผลผลิต)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 60.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2 การ
จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบ
การ (กิจกรรมยอยที่ 2.1 PM 2.5 สงเสริมการ
ป องกันปัญหามลพิษอากาศจากการประกอบ
กิจการโรงแรม) (สสว.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1
สนับสนุนการดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ของสํานักงานเขต)(สสว.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย(กิจกรรมที่ 2 การ
จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบ
การ(กิจกรรมยอยที่ 2.4 สงเสริมการมีสวนรวม
ของผูประกอบกิจการในการปองกันปัญหาฝุน
ละอองจากสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย
ตอสุขภาพ)(สสว.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 5
สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายตามพระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560)(สสว.
)
(ผลงานลาสุด :100%)

(5). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2 การ
จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบ
การ (กิจกรรมยอยที่ 2.3 การพัฒนาการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสถานประกอบกิจการที่เป็ น
อันตรายตอสุขภาพ) (สสว.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(6). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมการ
ควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบกิจการ)
สสว.
(ผลงานลาสุด :9%)

(7). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงผูประกอบ
อาชีพปลอดโรค ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยใน
การทํางานที่ดี
(ผลงานลาสุด :9%)

33

รอยละของของเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ
เกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของสถานประกอบ
การกลุมเป าหมายท่ไี ดรับการรองขอจาก
สํานั กงานเขตไดรับการตรวจสอบและ
รายงานผล (ผลผลิต)

34

รอยละของเจาของ/ผูดูแลสถานประกอบการ (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
ไดรับการสงเสริมความรูดานอาชีวอนามัย
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4
และความปลอดภัยในการทํางาน (ผลลัพธ) การพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสุขาภิบาลสิ่ง
ผลงาน : 98.90 / เป าหมาย : 60.00 (รอยละ)
แวดลอม) (สสว.)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :16%)

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

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 3 การ
สงเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
อาคารสาธารณะ (สสว.)
(ผลงานลาสุด :100%)

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :30%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

199,700.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

315,535.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

333,300.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

2,365,985.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

479,300.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

171,400.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

458,600.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

479,300.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

472,550.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

216,800.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอด
ภัย)(กสอ.)

577,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชแ
ี้ จงการดําเนินงาน
โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย) (กสอ.
)(นผ.)

18,000.00

กร
ุงเ

ผลงาน : 74.71 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

พ

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการตาม
(1). โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจาหน าที่
ภารกิจท่ไี ดรับการถายโอนตามกฏหมายกระ ตามพระบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพ
จายอํานาจ (ผลลัพธ)
มหานคร (สสว.)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
ตัวชว
ี้ ัด นคร(ผลลัพธ)รอยละของสถานประกอบ
ี านเกณฑมาตรฐานอาหาร
เจรจา อาหารท่ผ
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดีฯ
(Green Service)(ผลลัพธ)(ตัวชว
ี ้ ัดบูรณาการ)
37

8,253,750.00

ท

36

รอยละของหองนํ ้าสาธารณะในกลุมเป า
หมายท่ม
ี ีสุขลักษะเป็ นไปตามเกณฑท่ี
กําหนด

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงผูประกอบ
อาชีพปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยใน
การทํางานที่ดี (สสว.)

35

(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในสถาน
ศึกษา) (กสอ.)(นผ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารใน
ตลาด) (กสอ.)(นผ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(5). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานยานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) (กสอ.)(นผ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(6). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมความรูดานการ
สุขาภิบาลอาหาร แกผูประกอบกิจการและผู
สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ของกรุงเทพมหานคร) (กสอ.)(นผ.)
(ผลงานลาสุด :44%)

(7). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ) (กสอ.)(นผ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(8). โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย) (กสอ.
)(นผ.)
38

39

40

สวนราชการ

414,900.00

ม
ห

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2 การ
จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบ
การ (กิจกรรมยอยที่ 2.2 การควบคุมระดับเสียง
จากสถานประกอบกิจการ) (สสว.)

งบประมาณ (บาท)

คร

32

าน

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :100%)

รอยละตัวอยางอาหารท่ไี ดรับการสุมตรวจไม (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
พบการปนเปื ้ อนสารพิษ (ผลลัพธ)
(กิจกรรมที่ 2 การเฝ าระวังและประเมินความ
เสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้ อนสารพิษ
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) ของอาหารและน้ํ า (กสอ.)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :100%)
รอยละตัวอยางอาหารท่ไี ดรับการสุมตรวจไม (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
พบการปนเปื ้ อนเชือ
้ โรค (ผลลัพธ)
(กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใตแผน
ยุทธศาสตรกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ผลงาน : 98.53 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
(กสอ.)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :100%)
รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษ สิทธิ์ใน (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
การเลือกซอ
ื ้ กระเชาของขวัญชวงเทศกาลปี (กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจําหนาย
ใหม (ผลลัพธ)
กระเชาของขวัญปีใหมในชวงเทศกาลปีใหม
(กสอ.)
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :100%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

กองสุขาภิบาลอาหาร

96,750.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

819,050.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

36,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

3,320,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

505,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

25,920.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

10,562,220.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

4,724,000.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

132,200.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

3/6
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ลําดับ
41

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละของเจาหน าที่ผูปฏิบัติงานดาน
(1). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการดาน
สุขาภิบาลอาหารผานการประเมินความรูดาน สุขาภิบาลอาหาร (กสอ.)
การสุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต)
(ผลงานลาสุด :42%)
ผลงาน : 89.83 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
(2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

184,400.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

43,560.00

กองสุขาภิบาลอาหาร

ในการปฏิบัติงานของเจาหน าที่ตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (กสอ.)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

(ผลงานลาสุด :100%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4/6

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

(1). โครงการสัมมนาและดูงานการบริการ
สาธารณสุข (สก.สนอ.)

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

(ผลงานลาสุด :10%)

งบประมาณ (บาท)

(2). โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการเป็ น
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(กสภ.)
(ผลงานลาสุด :55%)

(3). โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครรวมใจขจัดภัยสุขภาพ (กสภ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสุงอ
ายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (กสภ.)
(ผลงานลาสุด :65%)

(5). โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2561-2564)(กสภ.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(6). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการ
พยาบาล (ดานบริหารอนามัย) รุนที่ 21 (กพส.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(7). โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่
บาน (Nurse Care Manager in Home
Ward)(กพส.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(8). โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาย
งานพยาบาลเพื่อสรางองคความรูความเขาใจ
ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กพส.)
(ผลงานลาสุด :45%)

(9). โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อเขาสูวัย
สูงอายุฟันดี) (กทส.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(10). โครงการเพิ่มพูนความรูดานทันตกรรม
(กทส.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(11). โครงการกอสรางอาคารศูนยควบคุมสุนัข
กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (สสธ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(12). โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงาน
เภสัชกรรม (กภก.)
(ผลงานลาสุด :9%)

(13). โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงาน
เภสัชกรรม (กภก.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(ผลงานลาสุด :8%)

(15). โครงการติดตงั ้ ระบบเครือขายภายใน
อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซ่ อ
ื  (ศบส.3)
(ผลงานลาสุด :100%)

(16). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 30 (แหงใหม) (ศบส.30)
(ผลงานลาสุด :25%)

(18). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 39 ราษฏรบูรณะ (ศบส.39)
(ผลงานลาสุด :100%)

(19). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 47 คลองขวาง (ศบส.47)

กองสรางเสริมสุขภาพ

2,310,200.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

3,000,000.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

178,450.00

กองสรางเสริมสุขภาพ

4,145,400.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

1,082,000.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

217,900.00

กองการพยาบาลสาธารณสุข

1,000,000.00

กองทันตสาธารณสุข

189,800.00

กองทันตสาธารณสุข

1,000,000.00

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณ
สุข

199,800.00

กองเภสัชกรรม

199,800.00

กองเภสัชกรรม

492,170.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บาง
ซื่อ

492,170.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บาง
ซื่อ

1,000,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัด
เจาอาม

420,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 34
์ รี
โพธิศ

1,000,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 39
ราษฎรบูรณะ

1,000,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 47
คลองขวาง

ท

(ผลงานลาสุด :100%)

1,815,000.00

พ

(17). โครงการติดตงั ้ ระบบเครือขายภายใน
์ รี (ศบส.
อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิศ
34)
(ผลงานลาสุด :100%)

สํานักงานเลขานุการ

ม
ห

(14). โครงการติดตงั ้ ระบบเครือขายภายใน
อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซ่ อ
ื  (ศบส.3)

สวนราชการ

987,125.00

คร

42

าน

ลําดับ

(20). โครงการติดตงั ้ ระบบเครือขายภายใน
อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน
ฟั กอุดม (ศบส.58)
(ผลงานลาสุด :90%)

ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอ
ม-พิมเสน ฟั กอุดม

29,580,000.00

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

1,680,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

214,600,300.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

118,200.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

1,287,100.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

823,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

878,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

7,700,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

128,400.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

354,475.00

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ
ม

8,240,000.00

ศูนยบริการสาธารณสุข 67
ทวีวัฒนา

กร
ุงเ

(21). โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตร
สาธารณสุขและศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี
ปุรุราชรังสรรค (สชส.) (ขอบัญญัติ)

377,000.00

(ผลงานลาสุด :100%)

(22). โครงการจัดทําวารสารสุขภาพสํานักอนามัย
(สพธ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(23). เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(24). โครงการยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการ
บริหารแผนงาน โครงการและการติดตาม
ประเมินผลแผนสํานักอนามัย (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(25). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เสริมสรางองคความรูการบริการสุขภาพตามแนว
ชีวิตวิถีใหม (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(26). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุข
ภาวะเขตเมือง รุนที่ 3 (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :39%)

(27). โครงการพัฒนาศักยภาพนัก
สังคมสงเคราะหมุงสูความเป็ นมืออาชีพ (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(28). กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพคนกรุงเทพมหา
นคร (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(29). กิจกรรมสาระสุขภาพทางส่ อ
ื สาธารณะ
(สพธ.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(30). กิจกรรมบํารุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย
บริการสาธารณสุข (สพธ.)
(ผลงานลาสุด :96%)

(31). โครงการฝึกอบรมการใชงานระบบ
สารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS)
(สพธ.)
(ผลงานลาสุด :95%)

(32). โครงการสงเสริมการจัดการสารเคมีและ
วัตถุอันตรายในสถานประกอบการ (สสว.)
(ผลงานลาสุด :100%)

(33). โครงการปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุข
67 ทวีวัฒนา (ศบส.67)
(ผลงานลาสุด :100%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
43

44

45

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม (1). การดําเนินงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (สพธ.)
(องคประกอบท่ี 4)
(ผลงานลาสุด :90%)
ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

งบประมาณ (บาท)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม (องคประกอบท่ี 5)(5.1)

(1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี  (สก.สนอ.)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :90%)

ความสําเร็จในการและจัดเก็บฐานขอมูลท่ม
ี ี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการให
บริการ (องคประกอบท่ี 5)
ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). กิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูล (สพธ.)

สวนราชการ

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข

(ผลงานลาสุด :95%)

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 45 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 113 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)
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