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สพธ. สยส. สสว. สสธ. สชส. กสภ. กคร. กอพ. กพส. กทส. กภก. กสอ. สก.สนอ. 

แผน กทม.65 1 3 3 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0

ภารกิจสําคัญของหนวยงาน 7 1 2 3 1 5 2 2 0 2 2 1 1

ภารกิจพ้ืนฐาน 1

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2565 ของสํานักอนามัย จําแนกสวนราชการ 
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แผน กทม.65 1 6 1 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0

ภารกิจสําคัญของหนวยงาน 10 2 3 6 1 4 4 3 4 2 3 0 1 0 0 0

กิจกรรมพ้ืนฐาน 7 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2565 ของสํานักอนามัย  
จําแนกสวนราชการ 
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ตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ 
องคประกอบท่ี 1 - 5 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตรการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดตามภารกิจสําคัญ
ของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐาน 

บรรลุเปาหมาย 1 1 8 0

อยูระหวางดําเนินการ 5 9 17 1

ไมบรรลุเปาหมาย 0 0 1 0

1 1 
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17 
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ผลการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2565  ของสํานักอนามัย  
จํานวนทั้งสิ้น  43 ตัวช้ีวัด (ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
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 ผลการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2565 สํานักอนามัย  (ระหวางเดือนตุลาคม 2564  – มีนาคม 2565)  

ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565  

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คา
เปาหมาย 

สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเจรจาตกลงฯ องคประกอบท่ี 1  
1. ระดับความสําเร็จในการเฝาระวังและควบคุม

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) (1.5.2.1.3) 

1. กิจกรรมสรางเครือขายเฝาระวัง 

และตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชน 

2. กิจกรรมการเฝาระวัง และควบคุม 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควิด 19) ในชุมชน 

ระดับ 5 กคร.  
ระดับ 5 

 

  - ตรวจคัดกรองเช้ือโควิดเชิง

รุกใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี

เปาหมายแลว 1,559 ชุมชน 

จาก จํานวน 2,016 ชุมชน         

คิดเปนรอยละ 77.331     

- สงตอผูปวยเขาสูระบบการ

รักษา คือ ผูท่ีไดรับการตรวจ

คัดกรองโดยสํานักอนามยั

และมผีลติดเช้ือโรคโควิด-19      

จํานวน 882 คน ไดสงตอ

การรักษาฯ ท้ัง 882 คน   
คิดเปนรอยละ 100 

2. รอยละของผูเขารวมการพัฒนาสมรรถภาพ
รางกายเพ่ือปองกันการดูแลระยะยาว 
(Preventive long term care : PLC) มี
สมรรถภาพรางกายดีข้ึน (ผลลัพธ (3.1.3.1.2) 

โครงการ BKK Advance Geriatric 

Care (BKK AGC Project) 

รอยละ 70 

 

กสภ.   
รอยละ 0  

 

 - ดําเนินการตามแผฯ ท่ี

กําหนดไว  ศบส. ท่ีสงขอมูล 

จํานวน 66 แหง  330 

ชุมชน ผูเขารวมโครงการฯ 

จํานวน 9,900 คน 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ 65 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คา
เปาหมาย 

สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเจรจาตกลงฯ องคประกอบท่ี 2  

1. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน

ประกอบการอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร  มี

บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมี

มาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข (1.5.5.1.1) 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร

ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 3 การรับรอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย) 

ระดับ 5 กสอ.   
ระดับ 1 

 - จัดประชุมช้ีแจงและจัดทํา

แผนปฏิบัติงานฯ รวมกับ 50 

สํานักงานเขต เมื่อวันท่ี 15 

ธันวาคม 2564 โดยผาน 

Application ZOOM Meeting  

- สุมตรวจสถานประกอบการฯ

ในพ้ืนท่ี 15 เขต จํานวน 

123 ราย จาก 397 ราย   

คิดเปนรอยละ 30.982 

- สถานประกอบการอาหารท่ี

ผานเกณฑฯ (Green 

Service)  จํานวน 3,881 

ราย จากสถานประกอบฯ 

จํานวน 26,409 ราย     

คิดเปนรอยละ 14.696 

- สถานประกอบการอาหาร

มีมาตรการปองกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

ตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข มีจํานวน 9,318 

ราย จากสถานประกอบฯ 

จํานวน 26,409 ราย คิดเปน

รอยละ 35.283 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คา
เปาหมาย 

สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดองคประกอบท่ี 4  
1. ความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน 

(โครงการ “Safe Food Good Life 

by BKK Food Safety 

Application”) 

รอยละ 

100 

สพธ. 

 

 

กสอ. 

 

 

  
รอยละ 0   

 - อยูระหวางการ
ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 4 
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานสุขาภิบาลฯ 
และนํามาใชงาน  
ความกาวหนาการดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ 60  

ตัวช้ีวัดเจรจาตกลงฯ องคประกอบท่ี 5 

1. ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ 

ในภาพรวม 

กิจกรรมการติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําป 

รอยละ 90 สก.สนอ.   
รอยละ 

29.047 

 - งบประมาณท่ีเบิกจายใน

ภาพรวม 4 ประเภท เบิกได

88,002,705.85 บาท 

จากแผนการเบิกจาย จํานวน 

302,968,512.52  บาท   

2. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด 

เก็บฐานขอมูลสําหรับบูรณาการภารกิจของ 

หนวยงาน (One Platform) 

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บ

ฐานขอมูลสําหรับบูรณาการภารกิจ

ของหนวยงาน (One Platform) 

รอยละ 

100 

 

สพธ.   

รอยละ 0 

 - อยูรหวางการดําเนินการใน

ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําคําอธิบาย

ขอมูล และพจนานุกรม พรอม

ท้ังทําความสะอาดขอมูลฯ

ความกาวหนาการดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ 35 

รวมท้ังสิ้น 6 ตัวช้ีวัด   1 5 -  
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ผลการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2565 สํานักอนามัย   (ระหวางเดือนตุลาคม 2564  – มีนาคม 2565)   
ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565  

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คา
เปาหมาย 

สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2565) 
1. รอยละของฌาปนสถานมีการควบคุมมลพิษ

อากาศเปนไปตามมาตรฐาน (ผลลัพธ) 
(1.1.3.2.3) 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย  (กิจกรรมท่ี 3) 

รอยละ 80 
 

สสว.   
รอยละ 0  

 

 ลงพ้ืนท่ีนิเทศวัดท่ีมีเตาเผาศพ 
ใน กทม. จํานวน 114 แหง   
อยูระหวางการสรุปผล
ความกาวหนาการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 50 

2. รอยละของเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ
เก่ียวกับมลภาวะทางเสียงของสถาน
ประกอบการกลุมเปาหมายท่ีไดรับการรอง
ขอจากสํานักงานเขตไดรับการตรวจสอบ
และรายงานผล (ผลผลิต) (1.1.4.1.2) 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 2) 

รอยละ 90 
 

สสว.   
รอยละ 

71.429 
 

 เรื่องรองเรียนท่ีไดรับการ
ตรวจสอบและรายงานผล
ใหสํานักงานเขตทราบแลว 
จํานวน 5 เรื่อง จาก 7 
เรื่อง 

3. รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ผลลัพธ) 
(1.2.2.1.1) 

1. กิจกรรมติดตามการดําเนินงาน
ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด 
2. โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครดานการปองกัน
และแกไขปญหายาและสารเสพติด  

รอยละ 70 สยส.   
รอยละ  

49.008 
 

 ชุมชนท่ีมีความสามารถใน
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด รอบท่ี 1  
จํานวน 988 ชุมชน จาก 
2,016 ชุมชน 

4. รอยละของกลุมเปาหมายท่ีมีความรูความ
เขาใจ เทาทันภัยยาและสารเสพติด (ผลลัพธ) 
    1. รอยละของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ภูมิคุมกันในระดับปกต ิ
 
    2. รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม
มีความรูความเขาใจดานยาและสารเสพติด 

1. กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันภัย 
ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. โครงการกรุงเทพมหานคร 
เขตปลอดบุหรี่ 
3. โครงการรณรงค ลด เลิก  
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

 
 

รอยละ 65 
 
 

รอยละ 80 
 

สยส.  
 
 
 
 
 

 
 
 

รอยละ 
56.468 
 

รอยละ 89 

 1.1 นักเรียน ม.ตอนตน 
โรงเรียนสังกัด กทม. 
จํานวน 109 โรงเรียน 
ทําแบบประเมินฯ มี
ภูมิคุมกันในระดับปกติ 
จํานวน 4,378 คน จาก 
จํานวน 7,753 คน  
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คา
เปาหมาย 

สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2565) 
    3. รอยละของบคุลากรกรุงเทพมหานคร
มีความรูความเขาใจดานยาและสารเสพติด
(1.2.2.2.1-2) 

ในชวงเทศกาลสําคัญ รอยละ 80  
รอยละ 0 

1.2 ผลจากกิจกรรมปใหม 
มีประชานทําแบบทดสอบ
ผานเกณฑฯ 178  คน
จาก 200 คน  คิดเปน
รอยละ 89 
1.3 อยูระหวางการจัด
กิจกรรม 

5. รอยละของผูท่ีเขาโปรแกรมการบําบัดรักษา
แบบครบกําหนด  (1.2.2.3.1) 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด 

รอยละ 70 สยส.  
รอยละ 

70.692 

  ผูติดยา/สารเสพติดท้ังใน
ระบบสมัครใจและระบบ
บังคับบําบัดท่ีไดรับการ
บําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ
ครบกําหนดและผานเกณฑ 
จํานวน 480 คน จาก  
679 คน 

6. รอยละสถานประกอบการ อาคารสถานท่ี
ไดรับการตรวจดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัยผานเกณฑท่ีกําหนด (ผลลัพธ) 
(1.5.1.1.1) 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 7) 

รอยละ 90 สสว.   
รอยละ 0 

 อยูระหวางการตรวจ
แนะนําดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยในสถานประกอบการท่ี
มีการใชแอมโมเนียใน
ระบบทําความเย็น โดย
ตรวจแลวจํานวน 10 
แหง จาก 33 แหง 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 46 



9 | ห น า  
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คา
เปาหมาย 

สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2565) 
7. ความสําเร็จในการจัดทําแผนเตรียมความ

พรอมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย
และสาธารณสุข (ผลผลิต) (1.5.2.1.1-2) 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เตรียมความพรอมรับมือสถานการณ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

1 ฉบับ กคร.   
 
 

 อยูระหวางการดําเนินการ
เตรียมการจัดอบรมฯ 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 20 

8. รอยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ท่ีนําไปใช
ในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ)  (1.5.3.1.1) 

โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัย  ป 2565   

รอยละ 50 สพธ.   
รอยละ 0 

 อยูระหวางการตรวจสอบ
และติดตามขอมูลผลงาน
นวัตกรรมท่ีสงเขามา
ประกวดฯ 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 27 

9. รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจ 
ไมพบการปนเปอน (ผลลัพธ) (1.5.5.1.3) 
 1. สารพิษ 
 
 2. เชื้อโรค 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 

 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 

กสอ.  
 
 

 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 
97.333 

 1. ตัวอยางอาหารท่ีสุม
ตรวจไมพบสารพิษท้ัง
36,60 ตัวอยาง 
2. ตัวอยางอาหารท่ีสุมตรวจ
ไมพบเชื้อโรค 219 ตัวอยาง 
จาก 225 ตัวอยาง  

10. รอยละของผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงและ
ตองการการเยี่ยมบานหรือการดูแลแบบ
ประคับประคองไดรับการบริการตาม
มาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดในมิติ
สุขภาพ (ผลลัพธ) (3.1.3.1.1) 

1. โครงการการพัฒนาระบบสงตอ
เพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน 
(BMA Home Ward Referral System) 
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดแูลเพ่ือ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุ
ท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

รอยละ 95 กพส.   
รอยละ 

64.455 

 ผูสูงอายท่ีุอยูในภาวะ
พ่ึงพิงฯ ไดรับการดูแล 
จํานวน 1,044 ราย จาก 
1,595  ราย 

รวมท้ังสิ้น  10 ตัวช้ีวัด   1 9 -  
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ผลการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2565 สํานักอนามัย  (ระหวางเดือนตุลาคม 2564  – มีนาคม 2565)   
ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565  

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คาเปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจสําคัญของหนวยงาน (ยุทธศาสตรหนวยงาน) 

ภารกิจท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 
1. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดไดรับการ
เฝาระวังภาวะโภชนาการ (ผลผลิต) 
(1.5.1) 

กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะ
ทุพโภชนาการในโรงเรียน 

รอยละ 
100 

กสภ.   
รอยละ 0 

 อยูระหวางข้ันตอนรวบรวม
ขอมูลผลการเฝาระวังภาวะ
โภชนาการของเด็กนักเรียน 
ประจําป พ.ศ. 2565  
จาก ศบส. 69 เเหง 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 38 

2. เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (ผลลัพธ)  (1.5.1) รอยละ 70   
รอยละ 0 

 

3. รอยละกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการ
ดูแลและติดตาม (ผลลัพธ) (1.5.1) 

กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน รอยละ 35 กสภ.  
รอยละ 
100 

  กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา
ไดรับการดูแล ท้ัง 46 คน  

4. ผูปวยเบาหวานข้ึนทะเบียนท่ีมารับบริการท่ี
ศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับการตรวจ 
คัดกรองสุขภาพชองปากและฝกทักษะการ
ทําความสะอาดชองปากตนเอง (ผลผลิต) 
(1.5.1) 
 

โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟน (เพ่ือ
สุขภาพชองปากท่ีดีของผูปวย
เบาหวาน) 

10,000 
คน 

กทส.   
9,642 คน 

 กลุมเปาหมายท่ีไดรับการ
ตรวจและฝกทักษะการทํา
ความสะอาดชองปาก 
จํานวน 9,642 คน     
คิดเปนรอยละ 96.42 

5. รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตรวจ
คัดกรองแลว ไดรับการรักษาทางทันตกรรม
ตอเนื่อง (ผลลัพธ)  (1.5.1) 
 

รอยละ 20     
รอยละ 0 

 ดําเนินการตรวจสุขภาพ
ชองปาก  และฝกทักษะ
แกกลุมเปาหมาย 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คาเปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจสําคัญของหนวยงาน (ยุทธศาสตรหนวยงาน) 

ภารกิจท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 
6. อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ) 

(1.5.2) 
โครงการบูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ไมเกินคา
เปอรเซ็นไทล 
ที่ 80 ของ  

5 ปยอนหลัง  
(181.29)   

กคร.     
เปอรเซ็นไทล 
ท่ี 3.329 

 ผูปวย จํานวน 184 คน  
ตอแสนประชากรในป 
2564 จํานวน 
5,527,994 คน 
(นับผลเปนปปฏทิิน) 

7. รอยละของการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ
ในกลุมเปาหมาย (ผลผลิต)  (1.5.2) 

1. กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันได
ดวยวัคซีน 
2. โครงการใหบริการฉีดวัคซีน
ไขหวัดใหญในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 75 กคร.     
รอยละ 0 

 อยูระหวางการจัดซ้ือวัคซีน
ไขหวัดใหญ และการจัด
จางทําสื่อประชาสัมพันธฯ 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 50 

8. รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึง
ขอมูลความรูและอุปกรณปองกัน (ผลผลิต) 
(1.5.2) 

กิจกรรมการติดตามขอมูลการ
ใหบริการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
Bangkok Smart Monitoring 
System : BSMS 

รอยละ 90 กอพ.   
รอยละ 

51.237 

 ชายมีเพศสัมพันธกับชาย
เขาถึงขอมูลฯ จํานวน 
1,671 คน จาก 
เปาหมาย 41,000 คน 
 

9. ผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคทุก
ประเภท  
(ผูปวยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม/กลับ
เปนซํ้าท้ังเสมหะพบเชื้อและไมพบเชื้อ) 
(ผลลัพธ) (1.5.2) 
 

1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวย
ระบบยาระยะสั้นภายใตการสังเกต
โดยตรง (DOT)  
2. ศูนยกลางการสงตอผูปวย 
วัณโรค (TB Referral Center) 

รอยละ  90 กอพ.   
รอยละ 

88.643 

 ผูปวยวัณโรคทุกประเภทท่ี
รักษาสําเร็จฯ  จํานวน 
320 ราย  จากผูปวย
จํานวน 361 ราย  
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม คาเปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจสําคัญของหนวยงาน (ยุทธศาสตรหนวยงาน) 

ภารกิจท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 
10. จํานวนผูปวยตายดวยโรคพิษสุนัขบา 

(ผลลัพธ) (1.5.2) 
1. กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมว 
2. กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัขและแมว 
3. กิจกรรมควบคุมและพักพิงสุนัข 

0  ราย สสธ.  
0 ราย 

 

  ตั้งแต ต.ค. 65 – 31 
มี.ค. 65 ยังไมพบ
ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครปวยตาย
ดวยโรคพิษสุนัขบา 

11. รอยละของตัวอยางสัตวปกท่ีไดรับการสุม
ตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก (ผลผลิต)  
(1.5.2) 

1. กิจกรรมการเฝาระวังและสอบสวน
โรคไขหวัดนกในเขตกรุงเทพฯ 

รอยละ 97 สสธ.  
รอยละ 
100  

  ตัวอยางสัตวปกท่ีไดรับการ
สุมตรวจไมพบเชื้อโรคฯ 
ท้ัง 1,272  ตัวอยาง 

ภารกิจท่ี 2 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟนฟูสุขภาพ 
1. รอยละของศูนยบริการสาธารณสุข ท่ีมี

ระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine) 
(ผลผลิต) (1.5.1.2) 

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ศูนยบริการสาธารณสุข 

รอยละ 
100 

สพธ.  
รอยละ 
100 

 

  ศบส. เปดใหบริการผาน
ระบบการแพทยทางไกล 
(Telemedicine) ในแผนก
ผูปวยนอก ท้ัง 69 แหง 
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ลําดั
บท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจสําคัญของหนวยงาน (ยุทธศาสตรหนวยงาน) 

ภารกิจท่ี 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 
1. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ

การดูแลและไดรับบริการดานสุขภาพจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) (1.5.1) 

โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครรวมใจขจัดภัย
สุขภาพ 

รอยละ 80 กสภ.   
รอยละ 

32.302 

 ประชาชนในชุมชนท่ีไดรับ

การดูแลจาก อสส. กทม. 

มีจํานวน 664,430 คน
จาก 2,056,912  คน 

2. อัตราการครอบคลุมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครตอจํานวน
ครัวเรือน (ผลลัพธ) (1.5.1)  

โครงการอบรมเตรียมความพรอมใน
การเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

1 : 40 
จํานวน อสส. ตอ
จํานวนครัวเรือน
ในชุมชนทั้งหมด
ที่ขึ้นทะเบียน 
กทม. 

กสภ.   
1  : 43  

 อสส. กทม. ท้ังหมด
จํานวน 11,049 คน : 
475,886 ครัวเรือน  
อสส. กทม. 1 คน ตอ 43 
ครัวเรือน 

3. รอยละของเครือขายความรวมมือในการ
เฝาระวังความปลอดภัยดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย 
ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ) (1.5.1) 

โครงการเครือขายความรวมมือใน
การเฝาระวังความปลอดภัย 
ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สํานัก
อนามัย 

รอยละ 
100 

กภก.  
รอยละ 
100 

 

  รานยาท่ีผานการรับรอง
ท้ังสิ้น จํานวน 102 ราน 
(รานยาเครือขายฯ เดิม 
จํานวน 89 ราน และท่ี
สมัครเปนเครือขายฯ 
จํานวน 13 ราน) 
ครอบคลุม 50 เขตพ้ืนท่ี
ของกรุงเทพมหานคร 

4. ศูนยบริการสาธารณสุข  มีการดําเนิน
กิจกรรมดานการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ (ผลผลิต)  (1.5.1) 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย 

ไมนอยกวา
รอยละ 90 

กภก.   
รอยละ 0 

 

 อยุระหวางขออนุมัติ
โครงการฯ ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 7 
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ลําดั
บท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจสําคัญของหนวยงาน (ยุทธศาสตรหนวยงาน) 

ภารกิจท่ี 4 ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูการติดยาและสารเสพติด 
1. รอยละความสําเร็จของผูเสพยาเสพติดท่ี

บําบัดครบตามเกณฑท่ีกําหนดหยุดเสพ
ตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัดท่ีระยะ 
3 เดือน (3 Months Remission Rate) 
(ผลลัพธ) (1.2.2) 

1. โครงการพิชิตใจ “สรางคุณ 
คนใหม” สูสังคม 
2. โครงการติดตามดูแลชวยเหลือ  
ผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด 

รอยละ 80 สยส.  
รอยละ 

80.952 
 

  ผูเสพยาเสพติดท่ีบําบัด
ครบตามเกณฑท่ีกําหนด
ไดรับการติดตามพบตัว
และมีผลปสสาวะเปนลบ 
จํานวน 17 คน จากผู
เสพยาเสพติดท่ีบําบัดฯ
ท้ังหมด จํานวน 21 คน 

ภารกิจท่ี 5 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
1. รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขา

รวมกิจกรรมและผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด (ผลลัพธ) (1.5.3) 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หองปฏิบัติการชันสูตรโรค 

รอยละ 80 สชส.  
รอยละ 
99.15 

  ศบส. ท่ีเขารวมกิจกรรม

ผานเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนดในแตละรายการ 

2. รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูประสบ
ปญหาสุขภาพท่ีตองการความชวยเหลือ
ไดรับบริการทางสังคมและการดูแลตาม
ความตองการจําเปน (ผลลัพธ)  (3.1.3) 

โครงการการบริหารจัดการวัสดุและ
อุปกรณทางการแพทยและจัดหา
อุปกรณชวยเหลือผูประสบปญหา
สุขภาพ 

รอยละ 
100 

สพธ.   
รอยละ 0 

 

 อยูระหวางดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางฯ 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 55 

3. ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสูความเปนมืออาชีพ (ผลลัพธ)  
(7.1.1) 

1. กิจกรรมติดตามความสําเร็จในการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดาน
การแพทยและสาธารณสุข (สพธ.) 
2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ผูบริหารการพยาบาลเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานบริหารอนามัย รุนท่ี 1 
 (กพส.) 

รอยละ 90 สพธ.   
รอยละ 0 

 

 ติดตามความกาวหนา
ของโครงการท่ีมี
เปาหมายพัฒนา
สมรรถนะขาราชการฯ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2565 
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ลําดั
บท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจสําคัญของหนวยงาน (ยุทธศาสตรหนวยงาน) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพในการดูแลผูปวยและ
ผูสูงอายุตอเนื่องท่ีบาน (Nurse Care 
Manager in Home Ward) (กพส.) 
4. ฝกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาย
งานพยาบาลเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข
ในหนวยบริการปฐมภูมิ   (กพส.) 
5. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู
ดานทันตกรรม (กทส.) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายงานเภสัชกรรม (กภก.) 
7. โครงการสถานศึกษาปลอด
โรคติดตอ (กคร.) 
8. โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางองคความรูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานสังคมสงเคราะห
ของสํานักอนามัย (สพธ.) 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  (สสว.) 
10. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการดานระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (สพธ.) 
11. โครงการบูรณาการเพ่ือการ
จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบไร
รอยตอ (Seamless Care)  (กพส.) 

สํานักอนามัย จํานวน 
10 โครงการ           
โดยไดประสานให
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
รายงานความคืบหนา
การดําเนินงานฯ  
ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน                 
คิดเปนรอยละ 33 
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ลําดั
บท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจสําคัญของหนวยงาน (ยุทธศาสตรหนวยงาน) 

ภารกิจท่ี 6 สุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม   
1. ระดับความสําเร็จในการตรวจเฝาระวัง

ความปลอดภัยในเนื้อสัตว (ผลลัพธ) 
(1.5.5.1) 

1. กิจกรรมเฝาระวังเชื้อโรคอาหาร
เปนพิษในเนื้อสัตว   
2. กิจกรรมเฝาระวังยาตานจุลชีพ
ตกคางในเนื้อสัตว   

ระดับ 5 สสธ.  
ระดับ 5 

  - ตัวอยางเน้ือสัตวท่ีไดรับ
การสุมตรวจไมพบเช้ือโรค
อาหารเปนพิษ คิดเปนรอยละ 
88.26 = 5 คะแนน 
- ตัวอยางเน้ือสัตวท่ีไดรับ
การสุมตรวจไมพบยาตานจลุ
ชีพตกคาง คิดเปนรอยละ 
88.26 = 5 คะแนน 

2. รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวท่ีไดรับการสุม
ตรวจไมพบการปนเปอนสารเคมี (ผลลัพธ)  
(1.5.5.1) 
 

โครงการเนื้อสัตวอนามัยสรางความ
ม่ันใจผูบริโภค 

รอยละ 95 กสอ. สสธ. 
สสว.   

  
รอยละ 0 

 ดําเนินการสุมเก็บ
ตัวอยางตั้งแตเดือน 25 
มี.ค. – 30 ก.ค. 2565 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 10 

3. รอยละของจํานวนตัวอยางน้ําแข็งท่ีตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ ผานเกณฑมาตรฐาน 
(ผลลัพธ) (1.5.5.1) 

โครงการพัฒนาสุขลักษณะของการ
ผลิต ขนสง และจําหนายน้ําแข็ง ให
สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค 

รอยละ 60 สสว.   
รอยละ 0  

 อยูระหวางขออนุมัติ
โครงการฯ ความกาวหนา
การดําเนินงาน คิดเปน
รอยละ 5 

4. รอยละของสถานประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพท่ีมีการจัดเก็บ การผลิต 
การสะสมการขนสง และการใชสารเคมีและ
วัตถุอันตรายในสถานประกอบกิจการ ไดรับ
การตรวจประเมินความปลอดภยัดานสารเคมี
และวัตถุอันตรายผานเกณฑกําหนด(ผลลัพธ)  

โครงการบูรณาการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยสารเคมีใน
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 70 สสว.   
รอยละ 0 

 

 อยูระหวางขออนุมัติ
โครงการฯ 
ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน คิดเปน     
รอยละ 5 
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ลําดั
บท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจสําคัญของหนวยงาน (ยุทธศาสตรหนวยงาน) 

ภารกิจท่ี 7 นโยบายและบริหารจัดการ 
1. รอยละความสําเร็จของโครงการจัดหา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับ
หนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร  
(7.3.1) 

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือปรับปรุงและทดแทนระบบ
สารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข 
(HCIS) 

รอยละ 50 สพธ.    
 

ชะลอโครงการ เนื่องจาก
มติท่ีประชุม
คณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 
2/2565 เม่ือวันท่ี 3 
มีนาคม 2565 ให
ดําเนินการโครงการจาง
ท่ีปรึกษาศึกษาวิเคราะห
และออกแบบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
สํานักอนามัย สูองคกร
ดิจิทัล ใหเสร็จสิ้นกอน  

2. รอยละความสําเร็จของโครงการสํารวจ
เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกต 
ระบบเครือขายและระบบอินเทอรเน็ต
ศูนยบริการสาธารณสุข  (7.3.1) 

กิจกรรมสํารวจเครื่องคอมพิวเตอร 
โปรแกรมประยุกต ระบบเครือขาย
และระบบอินเทอรเน็ตศูนยบริการ
สาธารณสุข 

รอยละ 80 สพธ.   
รอยละ 

28.986  

 ดําเนินการสํารวจเครื่อง
คอมพิวเตอร โปรแกรม
ประยุกต ระบบเครือขาย
และระบบอินเทอรเน็ต
ศูนยบริการสาธารณสุข 
จํานวน 20 แหง จาก 
69 แหง 

รวมท้ังสิ้น  26 ตัวช้ีวัด 8 17 1  
 



18 | ห น า  
 

ผลการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2565 สํานักอนามัย (ระหวางเดือนตุลาคม 2564  – มีนาคม 2565)   
ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565  

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานม                                                                                                                                                                              บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน (งานประจํา) 
1. รอยละของโครงการท่ีเปนงานประจําของ

หนวยงานท่ีดําเนินการสําเร็จตาม
เปาหมาย 

 

1. โครงการอาสาสมัคร

กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา  

2. โครงการการจัดทําคูมือให

คําปรึกษาแกครูผูปฏิบัติงานดานยา

เสพติด 

3. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก

วัยทํางาน (อายุ 30-59 ป และ

ผูสูงอายุ) ป 2565 

4. โครงการจัดทําวารสารสุขภาพ

สํานักอนามัย ป 2565 

5. กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อ

สาธารณะ 

6. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพคน

กรุงเทพ7. โครงการยุทธศาสตรการ

ขับเคลื่อนการบริหารแผนงาน 

โครงการ และการติดตามประเมินผล

แผน  

8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รอยละ 

100 

สพธ. 

สยส. 

 

สยส. 

 

กทส. 

 

 

สพธ. 

 

สพธ. 

สพธ. 

สพธ. 

 

 

สพธ. 

 

 

สพธ. 

  
รอยละ 
5.556 

 อยูระหวางการติดตาม
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน จํานวน  18 
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  - ดําเนินการเสร็จแลว 
จํานวน 1 โครงการ   
   - อยูระหวางการ
ดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดไว จํานวน 17 
โครงการ/กิจกรรม 
ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน คิดเปน    
รอยละ 40 



19 | ห น า  
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานม                                                                                                                                                                              บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน (งานประจํา) 

เสริมสรางความรู ทักษะ การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

สํานักอนามัย 

9. โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่อง

คอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนงาน

หลักประกันสุขภาพ 

10. โครงการ Smart Health Center 4  

11. โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย

ภายในศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 

12. โครงการติดตั้งระบบเครือขาย

ภายในอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 

51 จตุจักร 

13. โครงการติดตั้งระบบเครือขาย

ภายในอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 

20 ปอมปราบศัตรูพาย 

14. โครงการจัดหาระบบคิว

อัตโนมัติของศูนยบริการสาธารณสุข 

58 ลอม-พิมเสน ฟกอุดม  

15. โครงการติดตั้งระบบเครือขาย

ในกองการพยาบาลสาธารณสุข 

 

 

 

ศบส. 4 

ศบส. 4 

 

ศบส. 51 

 

สชส. 

 

 

 

ศบส.30 

 

 

สพธ. 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัด โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย สวน
ราชการ 

ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานม                                                                                                                                                                              บรรลุ
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน (งานประจํา) 

16. โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข และ

ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุ

ราชรังสรรค (ตอเนื่อง 2562-

2565)  

17. โครงการกอสรางศูนยบริการ

สาธารณสุข 30 (แหงใหม) (ตอเนื่อง 

2562-2565)  

18. โครงการจางเหมาบํารุงรักษา

ระบบเครือขายและโปรแกรมประยุกต 

รวมท้ังสิ้น 1 ตัวช้ีวัด   - 1 -  
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