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

4

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ของกิจกรรมหรือ
โครงการที่ดําเนินการรวมกับภาคี
เครือขายภายนอกหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครดานสุขภาพ (ผล
ลัพธ)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงภาวะ
ซึมเศราไดรับการดูแล

(รอยละ)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุ
พโภชนาการในโรงเรียน (กสภ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
(2.1). โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ
(กสภ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

24.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

8

9

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ํ าตาลได (ผลลัพธ)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

รอยละของผูปวยเบาหวานความดัน
โลหิตสูงที่ข้ น
ึ ทะเบียนไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) (ผลลัพธ)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่
ผานเกณฑการประเมินคลินิกผูสูง
อายุครบวงจร (ผลลัพธ)
(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของกลุมเป า
หมายที่เขาโครงการมีความสามารถ
ในการทรงตัวดีข้ น
ึ  (ผลลัพธ)

215,000.00
(ราย)

(ราย)

36.00
(รอยละ)

(รอยละ)

36.00
(รอยละ)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

40.00
(รอยละ)

(รอยละ)

60.00
(รอยละ)

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

(ศูนยบริการ
สาธารณสุข)

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

94.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
12

13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในเครือขายสามารถ
เขาถึงบริการและประสานงานผาน
ศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่อง
ที่บาน (ผลลัพธ)
(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของผูปวยและผู
สูงอายุไดรับการสงตอจาก BMA
Home Ward Referral Center ได
รับการพยาบาลตอเนื่องที่บานตาม
เกณฑ (ผลลัพธ)
(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

(9.1). โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ สํานักอนามัย
2564 (กสภ.)

(10.1). โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนเชิง
ป องกันในชุมชน (Preventive Long-Term
Care) (กสภ.)

(11.1). โครงการพัฒนาประเมินรับรองคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุข(กพส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(14.1). โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสุงอายุที่ตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.)

(14.2). โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสุงอายุที่ตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (กพส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

15

รอยละของผูดูแลเพื่อชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองได
รับการดูแลตอเนื่องที่บาน ที่ปฏิบัติ
งานจริงไดรับการติดตาม กํากับ ดู
แล จากพยาบาลผูจัดการสุขภาพผู
ตรวจการพยาบาล (ผลลัพธ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1/26/2021 : ดําเนินการจัดพิมพสิ่งสนับสนุนการ
ดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ไดแก คูมือการ
ดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนสําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุข และแบบบันทึกการเฝ าระวัง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :90%

ความกาวหน าของงาน :90%
12/18/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติ
โครงการและขออนุมัติใชเงิน
ความกาวหน าของงาน :90%
12/18/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติ
โครงการและติดตามการดําเนินงานของพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :90%
1/14/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ดําเนินการจางที่ปรึกษา (TOR) ในการดําเนิน
การประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย
บริการสาธารณสุข (PHCA) และอยูในชวง
สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 รอบ 2

(13.1). โครงการบุรณาการเครือขายระบบสงตอ ความกาวหน าของงาน :40%
เพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน (BMA Home
Ward Referral System) (กพส.)
13/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอเห็นชอบใน
หลักการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100%

(5.1). โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ความกาวหน าของงาน :90%
เรื้อรัง (กสภ.)
12/18/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการและจัดทําแนวทางการดําเนินงานตาม
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
ตัวชว
ี้ ัดในแผนปฏิบัติราชการ สํานักอนามัย
ประจําปี  2564

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
5.00
(ศูนยบริการ
สาธารณสุข)

12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําราง
หลักเกณฑการประกวด

1/26/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการคัด
กรองภาวะซึมเศราผูรับบริการในคลินิกครอบครัว
อบอุนของศูนยบริการสาธารณสุข 69 แหง และ
ติดตามดูแลกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราตามสภาพ
ปั ญหาที่พบ เพื่อใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :70%

ห

7

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัด
ทําแผนการดําเนินกิจกรรมปองกันโรคอวนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

กร
ุงเ

6

ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป ไดรับการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง

ความกาวหน าของงาน :100%

(3.1). โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความกาวหน าของงาน :30%
ระดับเขต (กสภ.)
11/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:: กองสรางเสริมสุขภาพ

(4.2). กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน (กสภ.)

5

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

รอยละของประชาชนผูเขารวม
โครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือคา
BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ)

ผลการดําเนิ น
งาน

70.00
(รอยละ)

าน

3

(กองสรางเสริมสุขภาพ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ม

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
(ผลลัพธ) 1.1 โรงเรียนที่เขารวม
โครงการ 1.2 เด็กที่ผานเกณฑ

พ

1

ท

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :10%

12/9/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติโครง
การ
ความกาวหน าของงาน :90%

1/14/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 จึงเลื่อน
การจัดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การอบรม
สรางแกนนําผูดูแลเพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผู
ป วยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่
บาน เลื่อนไปจนกวาสถานการณการแพรระบาด
โรคโควิด 19 จะดีข้ น
ึ  กิจกรรมที่ 2 การประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อเสริม
สรางความรวมมือของภาคีเครือขายทางสุขภาพ
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบไรรอยตอ
(Seamless Care) เพื่อการดูแลผูปวยและผูสูง
อายุที่มีภาวะพ่ งึ พิงในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
เลื่อนไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดโรค
โควิด 19 จะดีข้ น
ึ  กิจกรรมที่ 5 การพัฒนารูป
แบบผูตรวจการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (Supervise Nurse
Home ward) เลื่อนตารางการตรวจเยี่ยมศูนย
บริการสาธารณสุข จนกวาสถานการณการแพร
ระบาดโรคโควิด 19 จะดีข้ น
ึ  กิจกรรมที่ 6
สนับสนุนผูดูแล ใหสามารถดูแลผูปวยและผูสูง
อายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เลื่อนการดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
เป็ นชวงเดือน กุมภาพันธ – กันยายน 2564

(กองการพยาบาลสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 21-09-2021

(ราย)

(สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(16.2). กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัขและแมว
(สสธ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข

(16.3). กิจกรรมควบคุมดูแลใหที่พักพิงสุนัข
(สสธ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข

(16.4). โครงการทําหมันสุนัขจรจัดและปลอย
กลับที่เดิม (สสธ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข

อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผล
ลัพธ)
(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละความสําเร็จของผูติดเชื้อโค
วิด-19 ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรคเบื้องตน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละของการใหบริการวัคซีนไข
หวัดใหญในกลุมเป าหมาย (ผลผลิต)

80.00
(ไมเกินเปอรเซ็น (ไมเกินเปอรเซ็น
ไทลที่ 80 ของ
ไทลที่ 80 ของ
ขอมูลยอนหลัง 5 ขอมูลย
 อนหลัง 5
ปี )
ปี )
100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริม
สรางความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญ
ตามฤดูกาล (ผลผลิต)

รอยละของชุมชนที่มีความสามารถ
ในการปองกันและแกไขปัญหายา
เสพติด (ผลลัพธ)

75.00
(รอยละ)

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการเฝ าระวังภัยยาเสพติด (ผล
ลัพธ)

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2/19/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เดือนมกราคม
2564 ไมมีการออกหนวยสัตวแพทยเคลื่อนที่
เพื่อผาตัดทําหมันสุนัขและแมว ผลการดําเนิน
การออกหนวยสัตวแพทยเคลื่อนที่ เพื่อฟาตัด
ทําหมันสุนัขและแมว ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2563
สามารถ ดําเนินการได จํานวน 35 ครัง้  สามารถ
ดําเนินารผานตัดทําหมันใหแกสุนัข และแมว
จํานวน 990 ตัว แบงเป็ น สุนัขเพศผู จํานวน 34
ตัว สุนัขเพศเมีย จํานวน 64 ตัว แมวเพศผู
จํานวน 303 ตัว แมวเพศเมีย จํานวน 589 ตัว...
//

(17.1). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ ความกาวหน าของงาน :32%
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (กคร.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(18.1). โครงการพัฒนากระบวนการเฝ าระวัง
สอบสวนและควบคุมโรค (กคร.)

ความกาวหน าของงาน :10%

(19.1). กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซี ความกาวหน าของงาน :80%
น (กคร.)

(19.2). โครงการใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ความกาวหน าของงาน :40%
ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.)

80.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ
(รอยละ)

(20.1). โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ
(กคร.)

ความกาวหน าของงาน :14%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(20.2). โครงการฟ้ ื นฟูศักยภาพผูปฏิบัติงานสราง ความกาวหน าของงาน :14%
เสริมภูมิคุมกันโรค (กคร.)

65.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ
(รอยละ)

65.00
(รอยละ)

(21.1). กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดําเนิน ความกาวหน าของงาน :100%
งานชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
12/9/2020 : - ประสานผูเกี่ยวของเพื่อจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําแนวทางการดําเนินงาน - เตรียมจัดทําแผน
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด ดําเนินการติดตามการดําเนินงานฯ

(21.2). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม ความกาวหน าของงาน :65%
เครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)
12/9/2020 : 1.กําหนดรูปแบบ และรายละเอียด
การจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ควบคุมเครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลและผลิตภัณฑ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด ยาสูบในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอ
ความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอล
และผลิตภัณฑยาสูบในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ฯและขออนุมัติใชเงินนอกงบประมาณ
(รอยละ)

(22.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า ความกาวหน าของงาน :100%
ระวังภัยและยาเสพติด(สยส.)
7/12/2563 : แตงตงั ้ คณะกรรมการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

(22.2). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครใน ความกาวหน าของงาน :100%
สถานศึกษา (สยส.)
12/9/2020 : 1.กําหนดรูปแบบและรายละเอียด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัคร
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็น
ชอบในหลักการโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา
(22.3). โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการปองกันและ
แกไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มี
ภูมิคุมกันในระดับปกติ (ผลลัพธ)

ความกาวหน าของงาน :55%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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2/19/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ควบคุมดูแลสุนัข ณ ศูนยควบคุมสุนัขประเวศ
และดูแลใหที่พักพิงสุนัขจรจัด ณ ศูนยพักพิง
สุนัขกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ตามองค
ประกอบขน
ั ้ ตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจ
สอบเรื่องรองเรียน 2. ประสานนัดหมายผูรอง
เรียนเขาดําเนินการ 3. จับสุนัขตามขอรองเรียน
4. ควบคุมและเลีย
้ งดูสุนัข ณ ศูนยฯ ประเวศ 5.
ใหบริการขอคืนสุนัขและรับสุนัขไปอุปการะ 6.
สุนัขที่ไมมีเจาของทําการผาตัดทําหมันและขนสง
ไปเลีย
้ งดูที่ศุนยพักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี) คิด
ผลการดําเนินการเป็ นรอยละ 30 ...//

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ
(รอยละ)

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ความกาวหน าของงาน :95%

(18.2). กิจกรรมการปฏิบัติงานเฝ าระวังสอบสวน ความกาวหน าของงาน :79%
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร (กคร.)

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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2/19/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว เดือนมกราคม 2564
จํานวน 1,389 ตัว แบงเป็ น สุนัขเพศผู จํานวน
58 ตัว สุนัขเพศเมีย จํานวน 76 ตัว แมวเพศผู
จํานวน 512 ตัว แมวเพศเมีย จํานวน 743 ตัว
ผลการดําเนินการผาตัดทําหมันสุนัขและแมว
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2563 ดําเนินการผาตัด
ทําหมันสุนัขและแมว ไดจํานวน 5,812 ตัว แบง
เป็ น สุนัขเพศผู จํานวน 288 ตัว สุนัขเพศเมีย
จํานวน 392 ตัว แมวเพศผู จํานวน 2,011 ตัว
แมวเพศเมีย จํานวน 3,121 ตัว...//

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคติดตอ

(กองควบคุมโรคติดตอ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

ความกาวหน าของงาน :96%

กร
ุงเ

17

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(16.1). กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ความกาวหน าของงาน :46%
ในสุนัขและแมว (สสธ.)
2/19/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการฉีด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับสุนัขและสัตว
:: สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข
เลีย
้ งของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
เดือนมกราคม 2564 จํานวน 6,410 ตัว แบง
เเป็ นสุนัข จํานวน 4,608 ตัว แมว จํานวน
1,802 ตัว และสัตวอ่ น
ื  ๆ จํานวน 0 ตัว ผลการ
ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับ
สุนัขและสัตวเลีย
้ งของประชาชน ในเขตกรุงเทพ
มหานคร ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2563 สามาถรด
ําเนินการได จํานวนทัง้ ิสน 17,130 ตัว แบงเเป็ น
สุนัข จํานวน 7,179 ตัว แมว จํานวน 9,942 ตัว
และสัตวอ่ น
ื  ๆ จํานวน 9 ตัว ...//

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

0.00
(ราย)

ห

เป าหมาย

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา
(ผลผลิต)

พ

16

ท

ลําดับ

55.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :45%

- จัดทําโครงการและขออนุมัติ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(รอยละ)

(23.1). กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพ ความกาวหน าของงาน :9%
ติดของนักเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (สยส.)
12/9/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติโครง
การ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(23.2). โครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ (สยส.) ความกาวหน าของงาน :100%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

(23.3). โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย (สยส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(23.4). โครงการเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่
(สยส.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

12/9/2020 : 1.กําหนดรูปแบบและรายละเอียด
การจัดกิจกรรมเพื่อจัดทําโครงการกรุงเทพเขต
ปลอดบุหรี่ 2.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด
การจัดกิจกรรม 3.ขออนุมัติเงินประจํางวด
ความกาวหน าของงาน :40%

7/12/2563 :จัดทําโครงการและขออนุมัติโครง
การ
ความกาวหน าของงาน :50%

12/9/2020 : 1.กําหนดรูปแบบและรายละเอียด
การจัดกิจกรรมเพื่อจัดทําโครงการเยาวชนสดใส
ไรควันบุหรี่

(23.5). โครงการรณรงค ลด เลิก การบริโภค
ความกาวหน าของงาน :100%
เครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลในชวงเทศกาลสําคัญ (สยส.
)
12/9/2020 : 1.กําหนดรูปแบบและรายละเอียด
การจัดกิรกรรมโครงการรณรงค ลด เลิก การ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บริโภคเครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอลในชวงเทศกาล
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด สําคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการ
รณรงค ลด เลิก การบริโภคเครื่องด่ ม
ื แอลกอฮอล
ในชวงเทศกาลสําคัญ
(23.6). กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพ
ติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (สยส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

ความกาวหน าของงาน :100%

12/9/2020 : รวบรวมและแปรผลการประเมิน
ตามแบบประเมินภูมิคุมกันฯ

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

โครงการ/กิจกรรม
(24.1). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัด
ฟื้ นฟูผูเสพผูติดยาเสพติด (สยส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด

(สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(24.2). โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ
สําหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(24.3). โครงการพัฒนาการบําบัดฟ้ ื นฟูผูติดยา
เสพติดในชุมชน (สยส.)
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รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชาย
เขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณ
ป องกันเอดส (กอพ.)
(กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ
ศุนยบริการสาธารณสุขไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ)
(กอพ.)

90.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
(รอยละ)

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

97.00
(รอยละ)

(รอยละ)

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

รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวย
วัณโรค (ผูปวยวัณโรคปอด/นอกปอด
รายใหม/กลับเป็ นว้าํ ทัง้ เสมหะพบ
เชื้อและไมพบเชื้อ (ผลลัพธ) (กอพ.)

(26.2). โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ น
ื ที่
เป าหมาย (กอพ.)

89.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(27.1). กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบ
ระยะสน
ั ้ ภายใตการสังเกตโดยตรง (DOT) (กอ
พ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

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

(27.2). กิจกรรมศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณ
โรค (TB Referral Center) (กอพ.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
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รอยละของเครือขายความรวมมือใน
10.00
การเฝ าระวังความปลอดภัยดานยา (ไมนอยกวารอย (ไมนอยกวารอย
และผลิตภัณฑสุขภาพที่เพิ่มข้ น
ึ
ละ 10 จากปีที่
ละ 10 จากปีที่
มา)
มา)
(กองเภสัชกรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13/11/2563 : 1.กําหนดรูปแบบ และรายละเอียด
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ควบคุมเครื่องด่ ม
ื แอลกฮออลื และผลิตภัณฑ
ยาสูบในพ้ น
ื ที่ กทม 2. ขอความเหนชอบในหลัก
การโครงการ 3.ขออนุมัติโครงการ
ความกาวหน าของงาน :25%

13/11/2563 :1.กําหนดรูปแบบ และรายละเอียด
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ควบคุมเครื่องด่ ม
ื แอลกฮออลื และผลิตภัณฑ
ยาสูบในพ้ น
ื ที่ กทม 2. ขอความเหนชอบในหลัก
การโครงการ 3.ขออนุมัติโครงการ
ความกาวหน าของงาน :100%

12/9/2020 : - ไดรับอนุมัติเงินงวดแลว - เตรียม
ดําเนินการบูรณาการรวมกับโครงการที่เกี่ยวของ
และประสานเจาหน าที่ผูเกี่ยวของ
ความกาวหน าของงาน :9%

12/31/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(26.1). กิจกรรมการติดตามขอมูลการใหบริการ ความกาวหน าของงาน :100%
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส Bangkok Smart
Monitoring System : BSMS (กอพ.)
1/7/2021 : จํานวนชายมีเพศสัมพันธกับชายที่ตงั ้
เป าหมายใหเขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กัน ปี  2564 จํานวน 33,000 คน จํานวนชายมี
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ เพศสัมพันธกับชายที่เขาถึงขอมูลความรูและ
ทางเพศสัมพันธ
อุปกรณปองกัน จํานวน 1,778 คน คิดเป็ นรอย
ละ 5.39

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
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ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100%

ความกาวหน าของงาน :100%

1/7/2021 : - รวบรวมรายช่ อ
ื ผูเขารวมประชุม
ในกิจกรรมที่ 1 จากศูนยบริการสาธารณสุขและ
สํานักงานเขต ที่รวมดําเนินกิจกรรม - จัดทําราง
กําหนดการประชุม - จัดหาวิทยากรในการประ
ชุม
ความกาวหน าของงาน :100%

1/7/2021 : ผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค
ทุกประเภท รอบ 1/2563 จํานวนผูปวยที่นํามา
ประเมิน 150 ราย ผูปวยที่รักษาสําเร็จ 129 ราย
คิดเป็ นรอยละ 86.00
ความกาวหน าของงาน :100%
1/7/2021 : ผูปวยวัณโรคสงตอตงั ้ แต 1 ตุลาคม
2563 - 30 ธันวาคม 2563 จํานวนผูปวยที่สงตอ
ทัง้ สน
ิ้  จํานวน 223 ราย 1. จํานวนผูปวยที่สงตอ
ถึงปลายทาง จํานวน 193 ราย 2. จํานวนผูปวย
ที่สงตอไมถึงปลายทาง จํานวน 29 ราย (ยังไม
ถึงวันนัด) 3. จํานวนผูปวยที่สงตอไมถึงปลาย
ทาง จํานวน 1 ราย (ติดตอไมได/เสียชีวิต/ยายที่
อยู)

(28.1). โครงการเครือขายความรวมมือในการ
ความกาวหน าของงาน :9%
เฝ าระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุข
ภาพ สํานักอนามัย (กภก.)
12/31/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเภสัชกรรม

(28.2). โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ความกาวหน าของงาน :9%
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (กภก.)
12/31/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเภสัชกรรม

(28.3). โครงการเครือขายความรวมมือในการ
ความกาวหน าของงาน :85%
เฝ าระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุข
ภาพ สํานักอนามัย
2/15/2021 : ผูอํานวยการสํานักอนามัยไดอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมที่ 1 ตรวจเยี่ยม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และติดตามผลการดเนินงานของรานยาภายใต
:: กองเภสัชกรรม
โครงการเครือขายฯ ประจําปี งบประมาณ 2564
ตามหนังสือกองเภสัชกรรม ที่ กท 0710/103 ลง
วันท
 ี่ 8 ก.พ.64 เพื่อใ หส
 อดคลองกบ
ั ส
 ถานการณ
ปั จจุบัน และอยูระหวางประสานศูนยบริการ
สาธารณสุขในการติดตามผลการดําเนินงานของ
รานยา
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มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย
และสาธารณสุขสํานักอนามัย
(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20.00
(อยางนอย 20
เรื่อง)

(28.4). โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ความกาวหน าของงาน :100%
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (กภก.)
2/15/2021 : ผูอํานวยการสํานักอนามัย ได
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อนุมัติโครงการฯ และอนุมัติใชเงินนอกงบประมา
:: กองเภสัชกรรม
ณ (บัญชี) โครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หน าของสํานักอนามัย ตามหนังสือกอง
เภสัชกรรมที่ กท 0710/67 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64
และอยูระหวางวางชแ
ี้ จงรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรมใหแกศูนยบริการสาธารณสุข
(อยางนอย 20
เรื่อง)

(29.1). โครงการการสรางงานวิจัยทางการ
พยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
พยาบาล (กพส.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการพยาบาลสาธารณสุข

(29.2). โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัยปี 2564 (สพธ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
รอยละของจํานวนเขตที่จัดใหมี
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

31

รอยละของคนพิการ ผูสูงอายุ และ
ดอยโอกาสที่ไดรับผลกระทบจาก
ปั ญหาสุขภาพขอรับความชวยเหลือ
ไดรับความชวยเหลือตามความ
ตองการและจําเป็ นในการดํารงชีวิต
(ผลลัพธ)

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

58.00
(รอยละ)

(รอยละ)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100%

13/11/2563 : ไดรับอนุมัติโครงการเรียบรอย
แลว อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติเงินงวด
ความกาวหน าของงาน :100%
12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. วางแผน
ประชาสัมพันธการสงผลงานเขารวมโครงการ
นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข สํานัก
อนามัย ปี  2564

(30.1). กิจกรรมการใหบริการระบบสุขภาพปฐม ความกาวหน าของงาน :90%
ภูมิ (สพธ.)
30/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอนุมัติโครง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

(31.1). โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการ ความกาวหน าของงาน :85%
เคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่ประสบ
ปั ญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.)
12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- คณะ
กรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานหรือ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลางจัดประ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
ชุม เพื่อรายงานผลตอผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาระบบสาธารณสุข ภายใน 15 วัน นับแตได
รับการแตงตงั ้ คณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว

กร
ุงเ

30

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

80.00
(รอยละ)

ห

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของผูเสพยาเสพ
ติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนด
หยุดเสพตอเนื่องหลังจําหนายจาก
การบําบัดที่ระยะที่ 3 เดือน ( 3
Months Remission Rate) (ผล
ลัพธ)(ตัวชว
ี้ ัดเจรจา)

พ

24

ท

ลําดับ

(31.2). โครงการจัดเสวนา มิติสุขภาพกับสถาน
การรครอบครัวในปัจจุบัน (สพธ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ความกาวหน าของงาน :33%

12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- อยูระหวาง
วางแผนการดําเนินงาน

(31.3). กิจกรรมชวยเหลือผูถูกกระทําและ/หรือผู ความกาวหน าของงาน :90%
ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
ของศูนยจัดการปองกันและแกไขปัญหาความ
12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- อยูระหวาง
รุนแรงในครอบครัว (สพธ.)
ปรับปรุงแบบรายงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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32

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของสถานประกอบการไดรับ
การสงเสริมการปองการและควบคุม
ปั ญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต)

เป าหมาย
60.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(32.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2
การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ (กิจกรรมยอยที่ 2.1 PM 2.5 สง
เสริมการปองกันปัญหามลพิษอากาศจากการ
ประกอบกิจการโรงแรม) (สสว.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(32.2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1
สนับสนุนการดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ของสํานักงานเขต)(สสว.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(32.3). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย(กิจกรรมที่ 2
การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ(กิจกรรมยอยที่ 2.4 สงเสริมการมี
สวนรวมของผูประกอบกิจการในการปองกัน
ปั ญหาฝุนละอองจากสถานประกอบกิจการที่เป็ น
อันตรายตอสุขภาพ)(สสว.)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100%
12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวมขอม

ความกาวหน าของงาน :100%
2/15/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... สํานักงานเขต
ดําเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ความกาวหน าของงาน :100%
12/16/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.จัดทําและ
เสนอขออนุมัติโครงการ 2.รวบรวมขอมูลสถาน
ประกอบกิจการกลุมเป าหมาย 3.รวบรวมรายช่ อ
ื
จัดทําคําสัง่ สัมมนาฯ

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(32.4). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล ความกาวหน าของงาน :100%
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 5
สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายตามพระราช
12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560)(สสว.
)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

(32.7). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงผูประกอบ
อาชีพปลอดโรค ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยใน
การทํางานที่ดี

33

34

รอยละของของเรื่องรองเรียนเหตุ
รําคาญเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง
ของสถานประกอบการกลุมเป า
หมายที่ไดรับการรองขอจาก
สํานักงานเขตไดรับการตรวจสอบ
และรายงานผล (ผลผลิต)
(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของเจาของ/ผูดูแลสถาน
ประกอบการไดรับการสงเสริมความ
รูดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน (ผลลัพธ)

85.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(รอยละ)

(33.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2
การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ (กิจกรรมยอยที่ 2.2 การควบคุม
ระดับเสียงจากสถานประกอบกิจการ) (สสว.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(34.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4
การพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอม) (สสว.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

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

35

รอยละของหองนํ้ าสาธารณะในกลุม
เป าหมายที่มีสุขลักษะเป็ นไปตาม
เกณฑที่กําหนด

80.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(รอยละ)

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
36

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ตามกฏหมายกระจายอํานาจ (ผล
ลัพธ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(รอยละ)

(36.1). โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจา
หน าที่ตามพระบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของ
กรุงเทพมหานคร (สสว.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ความกาวหน าของงาน :9%
12/31/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :9%
12/31/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :100%
12/14/2020 : 1) สงหนังสือประสานสํานักงาน
เขตเขารวมประชุมชแ
ี้ จงการดําเนินโครงการฯ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และ 2) ดําเนินการ
จัดทําเอกสารสําหรับการประชุม

ความกาวหน าของงาน :16%
12/14/2020 : จัดทํารางหลักสูตรการอบรม และ
เตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรอบรม

ความกาวหน าของงาน :100%
2/15/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1.จัดทําสื่อ
วิชาการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ
2.จัดเตรียมการประชุม
ความกาวหน าของงาน :100%
12/15/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :30%
12/16/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. อยู
ระหวางขออนุมัติโครงการ

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

(35.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 3
การสงเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
อาคารสาธารณะ (สสว.)

าน

(32.6). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมการ
ควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบกิจการ)
สสว.

12/16/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. จัด
ทําและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. รวบรวม
ขอมูลกิจการกลุมเป าหมาย 3. ประสานหนวย
งานที่เกี่ยวของเตรียมจัดอบรม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ความกาวหน าของงาน :100%

ม

(32.5). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2
การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ (กิจกรรมยอยที่ 2.3 การพัฒนาการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสถานประกอบกิจการที่เป็ น
อันตรายตอสุขภาพ) (สสว.)

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

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

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(37.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอด
ภัย)(กสอ.)
2/8/2021 : 3.1 การจัดทําป ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณที่ไดรับ จํานวน 472,000บาท งบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
ประมาณที่ใชไป จํานวน 9,970.60 บาท, งบ
ประมาณคงเหลือ จํานวน 462,029.40 บาท) 3.
1.1 การจัดทําป ายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวยแผนปายอะคริลิกและใบรับรอง
จํานวน 2,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จํานวน
10,000 ใบ (เป็ นเงิน 450,000 บาท) (12%) 3.
1.1.1 การจัดทําป ายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร - ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นชอบรูปแบบปายรับรองฯ
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะปายรับรองฯ
เรียบรอยแลวและอยูระหวางจัดซ้ อ
ื จัดจางทําป าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
มหานคร(ขอความเห็นชอบ) - อยูระหวางจัดซ้ อ
ื
จัดจางทําป ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร (ลงนามสัญญาจัดซ้ อ
ื จัด
จาง) 3.1.1.2 เป าหมายสถานประกอบการอาหาร
ประเภท ตลาด ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท รานอา
หาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
อยางนอยรอยละ 100 ของจํานวนสถานประกอบ
การอาหารทงั ้ หมดที่ไดรับใบอนุญาต - สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี รอยละ 19.48 (จํานวนสถานประกอบ
การอาหาร ทัง้ หมด 20,281 ราย จํานวนสถาน
ประกอบการที่ไดรับปายรับรองฯ 3,951 ราย) สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี และมีการบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวด
ลอม(Green Service) จํานวน 1,083 ราย รอย
ละ 5.34 (ขอมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2564)
*หมายเหตุ : ป ายรับรองฯมีอายุการรับรอง 1 ปี 
3.1.2 การรวบรวมรายช่ อ
ื สถานประกอบการที่
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
มหานคร จัดพิมพลงในใบรับรองฯ และใสกรอบอ
ะคริลิค พรอมตรวจสอบความถูกตองของปายรับ
รองฯและบันทึกลงในฐานขอมูล คาอาหารทําการ
นอกเวลาขาราชการและลูกจางเพื่อจัดทําป าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จํานวน 10 วัน
จํานวน 3 ครัง้  (งบประมาณที่ไดรับ จํานวน
12,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน - บาท,
งบประมาณคงเหลือ จํานวน - บาท) (9%) - ขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคาอาหาร
ทําการ - อยูระหวางขออนุมัติเงินงวดที่ 2 3.1.3
คาวัสดุอุปกรณการดําเนินการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยฯ (งบประมาณที่ไดรับ จํานวน
10,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 9,970.
60 บาท, งบประมาณคงเหลือ จํานวน 29.40
บาท) (100%) - กําหนดรายละเอียดวัสดุ อุปกร
ณ ที่ตองการจัดซ้ อ
ื เรียบรอยแลว - อยูระหวาง
ดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุ อุปกรณ - ดําเนินการจัดซ้ อ
ื
วัสดุ อุปกรณเรียบรอยแลว 3.2 การตรวจ
ประเมินติดตาม กํากับมาตรฐานการรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
คาตอบแทนบุคลากรทางดานการแพทยและ
สาธารณสุขสําหรับการออกตรวจประเมิน ติดตาม
กํากับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ครัง้ ๆ
ละ15 วัน (งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 105,000
บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 45,500 บาท,
งบประมาณคงเหลือ จํานวน 59,500 บาท)
(50%) - จัดทําแผนการตรวจประเมินติดตาม
กํากับมาตรฐานและแจงใหสํานักงานเขตทราบ
และตรวจประเมินครัง้ ที่ 1 จํานวน 15 วัน
ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม
2564 - ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม
2564 แลว จํานวน 13 วัน ดังนี้ - ตรวจประเมิน
สถานประกอบการอาหาร จํานวน 90 ราย ผาน
เกณฑการประเมิน จํานวน 60 ราย ไมผาน
เกณฑฯ จํานวน 30 ราย - สุมเก็บตัวอยางอาหาร
เพื่อตรวจวิเคราะหหาสารเคมีปนเปื้ อน โดยใชชุด
ทดสอบเบื้องตน (test kit) จํานวน 354 ตัวอยาง
ไมผาน จํานวน 4 ตัวอยาง - สุมตรวจความ
สะอาดอาหาร มือผูสัมผัสอาหาร และภาชนะอุป
กรณ โดยใชชุดทดสอบการปนเปื้ อนเชื้อโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย จํานวน 552 ตัวอยาง พบก
ารปนเปื้ อน จํานวน 6 ตัวอยาง -//(37.2). โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชแ
ี้ จงการดําเนินงาน
โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย) (กสอ. 10/11/2563 : 10.1 จัดประชุมชแ
ี้ จงแนวทางการ
)(นผ.)
ดําเนินง านตามตัวชว
ี้ ัดโครงการกรุงเทพฯเมือง
อาหารปลอดภัย กลุมเป าหมายคือเจาหน าที่ฝาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต และ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
เจาหน าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 130 คน
(15,600 บาท) (5%) - จัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม และเนื้อหาประกอบวาระการประชุมฯ
10.2 จัดซ้ อ
ื วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณตามตัวชี้
วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท)
- จัดทํารายละเอียดวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ //(37.3). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในสถาน
ศึกษา) (กสอ.)(นผ.)
9/11/2563 : 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือ
ขายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร - จัดเตรียมขอมูลสําหรับการ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
ประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ โดยทําการ
รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานดานการ
จัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จากสํานักงาน
เขต 50 เขต -//-

(37.4). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารใน
ตลาด) (กสอ.)(นผ.)
10/11/2563 : อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ทําป ายไวนิลประชาสัมพันธและชุดผากันเปื้ อน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พลาสติกกันน้ํ า สําหับจัดกิจกรรม Big Cleaning
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
Day 50 เขต และเตรียมการจัดประชุมคระ
กรรมการพัฒนาตลาด Premium Market-//-
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(37.5). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานยานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) (กสอ.)(นผ.)
10/11/2563 : จัดทําป ายยานอาหารปลอดภัย
สําหรับผูประกอบการที่ไดรับปายยานอาหาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ปลอดภัยฯ รายใหม ประกอบดวย จํานวน 100
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
ป าย สําหรับผูประกอบการที่ตออายุ จํานวน 300
ใบ - จัดทําแนวทางงการดําเนินงานยานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร -//-

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

100.00
(รอยละ)

ห

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(ผล
ลัพธ)รอยละของสถานประกอบ
อาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับ
ดีฯ (Green Service)(ผลลัพธ)(ตัวชี้
วัดบูรณาการ)
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(37.6). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :44%
(กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมความรูดานการ
สุขาภิบาลอาหาร แกผูประกอบกิจการและผู
2/5/2021 : 7.1 จางเหมาดําเนินการจัดอบรม
สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และประเมินความรูดานการสุขาภิบาลอาหารแกผู
ของกรุงเทพมหานคร) (กสอ.)(นผ.)
ประกอบการและผูสัมผัสอาหาร (งบประมาณได
รับ จํานวน 3,000,000 บาท งบประมาณที่ใชไป
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จํานวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จํานวน :: กองสุขาภิบาลอาหาร
บาท ) (12%) - ประกาศประกวดราคาจางเหมา
ดําเนินการจัดการอบรมและประเมินผลความรู
ดานการสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการและผู
สัมผัสอาหาร - พิจารณาผลการประกวดราคาจาง
เหมาดําเนินการอบรมและประเมินผลความรูดาน
การสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการและผู
สัมผัสอาหาร ครัง้ ที่ 1 - ประกาศประกวดราคา
จางเหมาดําเนินการจัดการอบรมและประเมินผล
ความรูดานการสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการ
และผูสัมผัสอาหาร ครัง้ ที่ 2 7.2 วัสดุประกอบ
การจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประ
จําตัวผูสัมผัสอาหาร (งบประมาณที่ขอ จํานวน
50,000 บาท งบประมาณไดรับ จํานวน 49,980
บาท งบประมาณที่ใชไป จํานวน 49,883.40
บาท, งบประมาณคงเหลือ จํานวน 96.60 บาท)
(100%) - จัดทําบันทึกขอจัดซ้ อ
ื วัสดุประกอบการ
จัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตร
ประจําตัวผูสัมผัสอาหาร - ดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัด
จางวัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการ
อบรมและบัตรประจําตัวผูสัมผัสอาหาร เรียบรอย
แลว 7.3 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู
ดานการสุขาภิบาลอาหาร (งบประมาณไดรับ
จํานวน 270,000 บาท งบประมาณที่ใชไป จํานว
น - บาท, งบประมาณคงเหลือ จํานวน - บาท)
(40%) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจําตัวผู
ประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร - จัดทําบันทึก
ขอจัดจางทําเอกสารประกอบการประเมินผล
ความรูฯ - ลงนามสัญญาจางฯ ทําเอกสาร
ประกอบการประเมินผลความรูดานการ
สุขาภิบาลอาหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 //(37.7). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ) (กสอ.)(นผ.)
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตามขน
ั ้ ตอน
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
(37.8). โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย) (กสอ.
)(นผ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

ความกาวหน าของงาน :100%

10/11/2563 : จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาล
อาหารฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงาน
เขต กลุมเป าหมายคือเจาหน าที่ฝายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล สํานักงานเขต และเจาหน าที่กอง
สุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จํานวน 6 ครัง้ 
ครัง้ ละ 50 คน ระยะเวลาครัง้ ละ 1 วัน (25,920
บาท) (5%) - อยูระหวางจัดทําแผนการดําเนินงา
น -//-

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 21-09-2021
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(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุม
ตรวจไมพบการปนเปื้ อนเชื้อโรค
(ผลลัพธ)
(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

40

รอยละของผบ
ู ริโภคไดร บ
ั ก
 ารพท
ิ ก
ั ษ
สิทธิใ์ นการเลือกซ้ อ
ื กระเชาของขวัญ
ชวงเทศกาลปีใหม (ผลลัพธ)
(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละของเจาหน าที่ผูปฏิบัติงาน
ดานสุขาภิบาลอาหารผานการ
ประเมินความรูดานการสุขาภิบาลอา
หาร (ผลผลิต)

โครงการ/กิจกรรม

(39.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใตแผน
ยุทธศาสตรกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
9/11/2563 : ตัดโอนเงินให 50 เขต จัดสรรเงิน
(กสอ.)
ใหสํานักงานเขตเป็ นคาตัวอยางอาหาร คาอาหาร
ทําการนอกเวลา คาตอบแทนบุคลากรดานการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แพทยและสาธารณสุข คาดําเนินกิจกรรมเครือ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
ขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน คาดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย คาดําเนินกิจกรรมยานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยถัวจายทุก
รายการภายในวงเงินที่จัดสรรใหสํานักงานเขต
และสํานักงานเขตเป็ นผูดําเนินการตามตาราง
จัดสรรเงินเรียบรอยแลว-//-

(40.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจําหนาย
กระเชาของขวัญปีใหมในชวงเทศกาลปีใหม
10/11/2563 : 9.1 จัดประชุมเตรียมความพรอม
(กสอ.)
การจัดแ
 ละจําหนายกระเชาของขวัญในชวง
เทศกาลปีใหม •อยูระหวางดําเนินการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําแผนการประชุมฯ 9.2 คาจัดกิจกรรมรณรงค
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
ใหความรูดานอาหารปลอดภัยในชวงเทศกาลปี
ใหม เดือนธันวาคม 2563 ครึ่งวัน จํานวนผูเขา
รวมกิจกรรมฯ 200 คน โดยมีกลุมเป าหมายคือ
ประชาชนและผูบริโภคในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
•ขออนุมัติเงินงบประมาณและจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเรียบรอยแลว •อยูระหวาง
ดําเนินการวางแผนและกําหนดวันจัดกิจกรรมฯ
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยจัดทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหสําหรับสถานที่จัดงาน และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ •คาจาง
เหมาจัดทําป ายไวนิลรณรงคใหความรูดานอาหาร
ปลอดภัยในชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 51 แผน
และคาจางเหมาจัดทําป ายขอความสําหรับถือ
รณรงคใหความรูดานอาหารปลอดภัยในชวง
เทศกาลปีใหม จํานวน 51 ชุดๆละ 4 แบบ อยู
ระหวางการปรับแกรูปแบบใหเป็ นไปตามมติที่
ประชุมของคณะกรรมการส่ อ
ื ประชาสัมพันธ
กทม. -//(41.1). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการดาน
สุขาภิบาลอาหาร (กสอ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสุขาภิบาลอาหาร

(กองสุขาภิบาลอาหาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(38.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 2 การเฝ าระวังและประเมินความ
เสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้ อนสารพิษ 9/11/2563 : 2.1 จางเหมาตรวจวิเคราะห
ของอาหารและน้ํ า (กสอ.)
คุณภาพอาหารทางหองปฏิบัติการ (งบประมาณที่
ไดรับ 5,969,800 บาท, งบประมาณที่ใชไป –
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บาท, งบประมาณคงเหลือ 5,969,800 บาท) 2.1.
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
1 คาจางตรวจวิเคราะหหาเชื้อที่ทําใหเกิดโรค
ระบบทางเดินอาหาร ในอาหารพรอมบริโภค
จํานวน 2,850 ตัวอยาง (4,560,000 บาท) 2.1.2
คาจางตรวจวิเคราะหหาสารกําจัดศัตรูพืชตกคาง
ในผักผลไม จํานวน 150 ตัวอยาง (750,000
บาท) 2.1.3 คาจางตรวจวิเคราะหหาสารพิษจาก
เชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จํานวน 150 ตัว
อยาง (300,000 บาท) 2.1.4 คาจางตรวจ
วิเคราะหหาเชื้อที่ทําใหเกิดโรคระบบทางเดิน
อาหารและสารปนเปื้ อนในอาหารอ่ น
ื ๆ (300,000
บาท) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัด
ทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจางเหมาตรวจ
วิเคราะหคุณภาพอาหารทางหองปฏิบัติการ 2.1.5
คาซ้ อ
ื ตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารปน
เปื้ อนในอาหาร เป็ นเงิน 59,800 บาท ดําเนินการ
ขออนุมัติงบประมาณ และจัดทําแผนการเก็บ
ตัวอยาง 2.2 จัดซ้ อ
ื วัสดุ อุปกรณ (งบประมาณที่
ไดรับ 4,592,420 บาท, งบประมาณที่ใชไป –
บาท, งบประมาณคงเหลือ 4,592,420 บาท) 2.2.
1 คาซ้ อ
ื ชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจวิเคราะห
หาสารปนเปื้ อนในอาหารและน้ํ า (3,941,320
บาท) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ และจัด
ทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2.2.2 คา
อุปกรณสําหรับใชในการตรวจวิเคราะห
(651,100 บาท) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ
และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -//-

ความกาวหน าของงาน :42%

10/11/2563 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาการดานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครัง้ 
กลุมเป าหมาย ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการและประเภททว
ั ่ ไป
ตําแหนงเจาพนักงาสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานชํานาญงาน สังกัดฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
50 สํานักงานเขต สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวด
ลอม และกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย อยูระหวางจัดทําหลักสูตรและกําหนดการฝึกอบ
รม -//-

(41.2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100%
(กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจาหน าที่ตรวจวิเคราะห
10/11/2563 : จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพใน
คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (กสอ.)
การปฏิบัติงานของเจาหน าที่ตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เป าหมายคือเจาหน าที่สํานักงานเขตและเจา
:: กองสุขาภิบาลอาหาร
หน าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจัดกิจกรรมฯ ใน
ชวงเดือนมีนาคม 2564 เป็ นรายกลุมเขต จํานว
น 6 กลุมเขต กลุมเขตละ 1 ครัง้ ๆละ 1 วัน แบบ
ไป - กลับใชสถานที่ราชการ 12.1 กลุมเขต
กรุงเทพเหนือ จํานวน 7 เขต ผูเขารวมกิจกร
รมฯ 29 คน (6,380 บาท) 12.2 กลุมเขต
กรุงเทพตะวันออก จํานวน 9 เขต ผูเขารวมกิจ
กรรมฯ 35 คน (7,700 บาท) 12.3 กลุมเขต
กรุงเทพกลาง จํานวน 9 เขต ผูเขารวมกิจกร
รมฯ 35 คน (7,700 บาท) 12.4 กลุมเขต
กรุงเทพใต จํานวน 10 เขต ผูเขารวมกิจกรรมฯ
38 คน (8,360 บาท) 12.5 กลุมเขตกรุงธนเหนือ
จํานวน 8 เขต ผูเขารวมกิจกรรมฯ 32 คน
(7,040 บาท) 12.6 กลุมเขตกรุงธนใต จํานวน 7
เขต ผูเขารวมกิจกรรมฯ 29 คน (6,380 บาท)
•อยูระหวางดําเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ
-//-

กร
ุงเ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 41 ตัวชว
ี้ ัด //

(ดู..รายงานลาสุด)

คร

(รอยละ)

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

ห

เป าหมาย

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุม
ตรวจไมพบการปนเปื้ อนสารพิษ (ผล
ลัพธ)

พ

38

ท

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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