
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักอนามัย 
(ระยะครึ่งปีงบประมาณ) 



  

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

หน่วยงาน :  ส านักอนามัย 
มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด :  ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :   นางธัญญารัตน์  สมบูรณ์  
ต าแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :   0 2203 2845 ภายใน  2721 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 60 70 80 90 100 

 

* กรณีมีผลการด าเนินการต่ ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
มิติที่ 1 ร้อยละ 45     

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินการ เช่น ร่วมการประชุม ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานของทุก       

ส่วนราชการให้เป็นไปตามขั้นตอน กรอบระยะเวลา และภายในก าหนดเงื่อนไขเวลาในการด าเนินการ
ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

2. ส านักอนามัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล  และส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ในการด าเนินการโครงการด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับ
ประชาชน ชุมชน 

3. หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  ชุมชน ฯลฯ  ให้ความร่วมมือในการร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่ส านักอนามัยจัดขึ้นเพื่อให้บริการ เช่น การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  
การตรวจสถานประกอบการกิจการฯ  การรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกในชุมชน เป็นต้น 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 
1. สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความรุนแรงของโรคติดต่อที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบในการ

ด าเนินงาน เช่น มลพิษในอากาศที่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ท าให้ประชาชนที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงไม่
สบายได้ง่าย  

2. คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลา ยังไม่ตระหนักในเรื่องการดูแล
สุขภาพเท่าท่ีควร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวัน มีค่าใช้จ่ายที่สูง กินอาหารที่ไม่
เหมาะสม ขาดการ ออกก าลังกาย ส่งผลให้คนกรุงเทพมหานครเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคอ้วน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะ
ซึมเศร้า     
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
 
ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
        (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนมีการด าเนิน
กิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 74.63 ร้อยละ 124.38 10 10 

2 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 66  
 

ร้อยละ 66.20 ร้อยละ 100 10 10 

3 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง (ผลผลิต) 
 
 

200,000 ราย 105,810 ราย 
(ต.ค.61-เม.ย.62) 

 

ร้อยละ 52.905 10 5.290 
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(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
        (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

4 ร้อยละของสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
ที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับการแนะน าด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือจัดการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้
สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมี
สุขภาพที่ดี (ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 0 0 10 0 

5 ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึง
ข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน 
(ผลผลิต) 
 

≥ร้อยละ 80 ร้อยละ 21.49 ร้อยละ 26.86 10 2.686 

6 ร้อยละผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรค (ผลลัพธ์) 
 

> ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.89 ร้อยละ 110.46 10 10 

7 ดัชนีลูกน้ ายุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่
ในเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผลลัพธ์) 
 
 

>ร้อยละ 70 ชุมชน = ร้อยละ 34.89 
สถานศึกษา = ร้อยละ 37.11 

สถานพยาบาล = ร้อยละ 23.69 

ร้อยละ 49.84 
(ใช้ผลการด าเนินงานของ

ชุมชนมาค านวณ เนื่องจากมี
จ านวนมาก) 

10 4.984 
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(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
        (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

8 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่ง
ต่อจาก BMA Home Ward Referral 
Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน
ตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90.70 ร้อยละ 106.70 
 

10 10 

9 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)  
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 47.94 ร้อยละ 47.94 10 4.794 

10 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home 
Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแล (Caregiver)  
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 10 10 

รวม  100  คะแนน 67.754 
 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน    10   ตัว  ได้คะแนน   67.754   คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. อาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนมีการ
ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดตามภารกิจ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 74.63 1. โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา
เสพติด / 2,714,200 บาท 
(ด าเนินการ)  

อาสาสมัครฯ มีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติด จ านวน 8,341 คน จากทั้งหมด 
จ านวน 11,176 คน โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. การเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน จ านวน 11,563 ครั้ง 
2. ค้นหา ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดที่ผ่านการบ าบัดฯ จ านวน 2,793 ครั้ง 
3. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จ านวน 
3,741 ครั้ง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
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4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูง
ดีสมส่วน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 66  
 

ร้อยละ 66.20 1. กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะ
ทุพโภชนาการในโรงเรียน / (ไม่ใช้
งบประมาณ) / กสภ. 

 
 

การด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
นักเรียน โดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ประเมิน
ภาวะโภชนาการ ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่มีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน (จากจ านวน
นักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร และ
นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจะได้รับการ
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและเข้าร่วมด าเนิน
มาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ
ในโรงเรียน) 
2. ขออนุมัติแผนงานฯ 
3. วางแผนรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินงาน 
4. ก าหนดแผนการด าเนินงานและประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - จัดท าแบบประเมินการด าเนินงานมาตรการ
ป้องกันโรคอ้วนและทุพโภชนาการในโรงเรียน 
   - จัดส่งแบบประเมินการด าเนินงานเฝ้าระวัง
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ภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง 
5. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปหน่วยงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประสานขอความ
ร่วมมือโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และสช. เข้าร่วม
กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ
ในโรงเรียนและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของ
นักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ประเมิน
ภาวะโภชนาการปีละ 2 ครั้ง (เทอม1 และเทอม2) 
6. จัดท าเอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบรายงาน          
การด าเนินงานการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการเกินและอ้วน ในโรงเรียน 
ผลจากการด าเนินงาน 
รวบรวมผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของ
นักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ประเมิน
ภาวะโภชนาการปีการศึกษา 1/2561 จ านวน
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและ             
นอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี  ภาวะโภชนาการ
สูงดีสมส่วนจ านวน 278,858 คน คิดเป็น ร้อยละ 
66.20 (จากจ านวนนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด
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กรุงเทพมหานคร และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียน และทั้งหมดที่ได้รับการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการและเข้าร่วมด าเนินมาตรการป้องกันโรค
อ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 416 โรงเรียน นอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร สพฐ. 62  โรงเรียน เอกชน 115 
โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียน 410,244 คน) 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
    ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
 - ส านักงานเขต 50 เขต 
 - ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 - โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) 
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ปัญหา อุปสรรค 
   1. เป็นตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2575 ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
   2. จากเป้าประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มาตรการ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคอ้วน มีการก าหนดตัวชี้วัดโรงเรียนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครด าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกท าให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุม 
หลักฐานอ้างอิง 
   1. ข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน      
   2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสพฐ. และเอกชน เข้าร่วมด าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน                                                       
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   3. รายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินและอ้วน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น
ไป ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสูง (ผลผลิต) 
 

200,000 ราย 105,810 ราย 
(ต.ค.61-เม.ย.62) 
 

1. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป / 61,025 บาท 
(เงินนอกงบ)  
2. โครงการกรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจ
สุขภาพ / 2,000,000 บาท 
(ด าเนินการ) / กสภ. 
3. โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อ
ชุมชนอยู่ดีมีสุข / 5,703,500 บาท 
(เงินนอกงบ) / กสภ.  

การด าเนินงาน 
1. วางแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
2. ขออนุมัติโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
3. จัดเตรียมข้อมูลและติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
โครงการฯ 
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการคัด
กรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
5. รวบรวมรายงานและสรุปผลการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน 
1. เป็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตาย
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดย 
เพ่ิมการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้ความรู้และ
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ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง โดยก าหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขด าเนินการ
ตามแนวทางการด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
และจัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาส 
2. คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ในกลุ่มประชาชนอายุ 21 ปีขึ้นไป เดือนตุลาคม 
2561-เมษายน 2562 มีผู้ได้รับการคัดกรอง จ านวน 
105,810 คน 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1. นโยบายของส านักอนามัยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
 2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส านักอนามัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 3. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักอนามัย ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
ปัญหา อุปสรรค 
 1. เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด 
 2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. แนวทางการด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 2. รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. ร้อยละของสถาน
ประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ที่มีความเสี่ยงสูง 
ได้รับการแนะน าด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยเพ่ือ
จัดการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
ในการท างานให้สะอาด ปลอด
โรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมี
สุขภาพที่ดี (ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 0 1. กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริม และ
พัฒนาการด าเนินงานอาชีวอนามัยใน
การท างาน และการคุ้มครองผู้บริโภค
ของกรุงเทพมหานคร (ภายใต้
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด 
ปลอดภัย) / 1,737,300 บาท 
(ด าเนินการ) 
 

1. ขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
อาชีวอนามัย 
3. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน 
อาชีวอนามัย 
4. ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อม
และเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านอาชีวอ
นามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามหนังสือ ที่ กท 0704/163 ลงวันที่ 9 มกราคม 
2562 
5. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในกิจการสวนสนุก
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดท าแนวทางในการ
ตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และเรื่องที่เก่ียวข้อง ตามค าสั่งส านักอนามัย ที่ 
46/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
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6. แจ้งก าหนดการและรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วม
กิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
การคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ตาม
หนังสือ ที่ กท 0704/960 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2562 
7. จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในกิจการสวนสนุก
ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 
8. จัดกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
การคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ 
ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 
9. จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการผลิต
น้ าแข็ง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต 

ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 

1. หนังสือขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 
2. ค าสั่งส านักอนามัย ที่ 46/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในกิจการสวนสนุกของ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดท าแนวทางในการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
3. หนังสือ ที่ กท 0704/163 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เรื่อง การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค

ของกรุงเทพมหานคร 
4. หนังสือ ที่ กท 0704/960 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งก าหนดการและรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านอาชีวอ

นามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 
5. ภาพถ่ายการประชุมคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในกิจการสวนสนุกของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
6. ภาพถ่ายกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. ร้อยละของชายมี
เพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึง
ข้อมูลความรู้และอุปกรณ์
ป้องกัน (ผลผลิต) 

≥ร้อยละ 80 ร้อยละ 21.49 1. กิจกรรมติดตามการด าเนินงาน 
โดยระบบ Single Monitoring and 
Evaluation / (ไม่ใช้งบประมาณ) / 
กอพ. 

จ านวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ตั้งเป้าหมายให้
เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน ปี 2562 
จ านวน 37,000 คน จ านวนชายมีเพศสัมพันธ์กับ
ชายที่เข้าถึงความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จ านวน 
7,950 คน  

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
2. มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ และงบค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จาก สปสช. ให้ภาคประชาสังคมด าเนินงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
1. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงยาก จึงจ าเป็นต้องหากลวิธีเพ่ือจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โปรแกรม RTCM+ 
2. โปรแกรม NAP 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  
- 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6. ร้อยละผลส าเร็จของการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผลลัพธ์) 

> ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.89 1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้
การสังเกตโดยตรง (DOT) (ไม่ใช่งบประมาณ) / กอพ. 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการควบคุมวัณ
โรคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร / 400,000 บาท (ด าเนินการ) 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร / 495,000 บาท (เงินอุดหนุน รัฐบาล) / 
กอพ. 
4. ศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) 
/ (ไม่ใช่งบประมาณ) / กอพ. 

เก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน
ควบคุมวัณโรคของส านักอนามัย 
โดยคิดจากจ านวนผู้ป่วยวัณโรค
ปอด/นอกปอด/รายใหม่/กลับ
เป็นซ้ า ทั้งเสมหะพบเชื้อ เสมหะ
ไม่พบเชื้อ ไม่ตรวจเสมหะ ที่
รักษาส าเร็จ ปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาสที่ 1 จ านวน 180 คน มี
ผลส าเร็จจากการรักษา 169 คน  

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารมอบเป็นนโยบาย 
2. มีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านวัณโรค 
3. มีการด าเนินงานด้านวัณโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรค (TBCM online) 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7. ดัชนีลูกน้ ายุงลายของ
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด (ผลลัพธ์) 
 

>ร้อยละ 70 ชุมชน  
= ร้อยละ 34.89 

สถานศึกษา  
= ร้อยละ 37.11 
สถานพยาบาล  

= ร้อยละ 23.69 
 

1. กิจกรรม.............(ภายใต้โครงการ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือกออกใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร / 551,500 
บาท (ด าเนินการ) 
 

1.  ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน เรื่องโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 
2. จัดท าหนังสือคู่มือแนวทางการด าเนินงาน เรื่อง
โรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 
3. ด าเนินการสุ่มส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายใน
กลุ่มเปา้หมาย  
 - ชุมชน จ านวน 364 แห่ง พบค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด 127 แห่ง    
 - สถานศึกษา จ านวน 318 แห่ง พบค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด 118 แห่ง    
 - สถานพยาบาล จ านวน 287 แห่ง พบค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด 68 แห่ง 
4. จัดรณรงค์ “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 
2561/กุมภาพันธ์ 2562 
5. วางแผนจัดการประกวดชุมชนการจัดการพาหะ
น าโรคแบบผสมผสาน 
6. จัดท าหนังสือขอผลการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลาย
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ในกลุ่มเป้าหมาย ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. การรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลายในเดือนพฤศจิกายน 2561, กุมภาพันธ์, พฤษภาคม และสิงหาคม 2562 
2. การสุ่มส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ตามแผนที่ก าหนด 

ปัญหา อุปสรรค - 
หลักฐานอ้างอิง 

1. หนังสือที่ กท 0708/7859 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561  
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการด าเนินงานการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร     

ปีงบประมาณ 2562 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 

2. หนังสือที่ กท 0708/7858 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561  
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการด าเนินงานการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร     

ปีงบประมาณ 2562 
เรียน ผู้อ านวยการเขต 

3. หนังสือที่ กท 0708/1651 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เรื่อง โปรดพิจารณาลงนามหนังสือขอความร่วมมือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียน ผู้อ านวยการส านักอนามัย 

4. หนังสือที่ กท 0708/8611 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง โปรดพิจารณาลงนามหนังสือขอความร่วมมือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัยกลุ่มเขต 

5. หนังสือที่ กท 0708/8612 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
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เรื่อง โปรดพิจารณาลงนามหนังสือขอความร่วมมือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 – 68 

6. หนังสือที่ กท 0708/8608 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง โปรดพิจารณาลงนามหนังสือขอความร่วมมือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียน ผู้อ านวยการเขต 

7. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน ผู้จัดการคลินิกเวชกรรม 

8. หนังสือที่ กท 0708/8610 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

9. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

10. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

11. หนังสือที่ กท 0708/8609 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

12. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
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13. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

14. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

16. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชน 

17. หนังสือที่ กท 0708/9259 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอให้จัดส่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561 และขอให้ก าหนดวันในการประเมิน

ศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
เรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัย 

18. หนังสือที่ กท 0708/9259 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขอให้จัดส่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561 และขอให้ก าหนดวันในการประเมิน

ศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 

19. หนังสือที่ กท 0708/1654 ลงวันที่ 24ตุลาคม 2561 
เรื่อง โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกฯ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
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20. ค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 82/2562สั่ง ณ วันที่14 มกราคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8. ร้อยละของผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก 
BMA Home Ward Referral 
Center ได้รับการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90.70 1. กิจกรรม........................(ภายใต้
โครงการการพัฒนาเครือข่ายศูนย์
ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่
บ้าน (BMA Home Ward 
Referral Center) / 326,600 
บาท (ด าเนินการ) 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการ 
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral Center)  (ภายใต้โครงการการพัฒนา
เครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward Referral Center)  

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯและอนุมัติ
งบประมาณ 

2. ขออนุมัติโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เรียบร้อยแล้ว 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 

4. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
ความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วย
และผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral Center) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการถึง
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ช านาญการพิเศษ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 
จากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง บุคลากรใน
กองการพยาบาลสาธารณสุข จ านวน 84 คน 
บุคลากรจากโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย 
ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 116 คน จ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
แบ่งเป็น 10 รุ่นๆละ 20 คน วิทยากร รุ่นละ 1 คน 
และเจ้าหน้าที่ด าเนินการรุ่นละ 4 คน รวมเป็นรุ่น
ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 250 คน เป็นการ
ประชุมแบบไป-กลับ ระยะเวลาการอบรม รุ่นละ 1 
วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใน
กรุงเทพมหานคร ก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่าง
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 และวันที่ 17-21 
มิถุนายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. สรุปผลการด าเนินงานมีการส่งต่อผู้ป่วย
และผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม BMA Home Ward 
Referral Center จ านวน 8,718 ราย ผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านจ านวน 
7,907 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.70 (ข้อมูล ณ วัน 
26 เมษายน 2562) 

6. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
7. ท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเสนอ
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ต่อผู้บริหาร 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารส านักอนามัยและโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 
ปัญหา อุปสรรค - 
หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9. ร้อยละความส าเร็จในการ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)  
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 43.62 1. กิจกรรมที่ 3 (ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท (ด าเนินการ) 
 

1. กองสุขาภิบาลอาหาร ได้จัดท าหนังสือ
ประสานแจ้งแนวทางด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 
พร้อมจัดประชุมชี้แจง ให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561  

2. ผลด าเนินงานส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 
เมษายน 2562 มีสถานประกอบการอาหารที่ได้รับ
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จ านวน 8,441 
ราย จากจ านวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 
19,353 ราย 

(ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร มีอายุการรับรอง 1 ปี) 

 

 

 



  

26 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1) นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพชีวิต เรื่อง อาหารปลอดภัย 
2) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
3) ความร่วมมือจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต 

ปัญหา อุปสรรค 
1) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ต้องรับผิดชอบหลายด้าน นอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัย อาจ

ส่งผลให้ภารกิจด้านอาหารปลอดภัย ด าเนินการได้ไม่เต็มที่ 
2) การประชาสัมพันธ์ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง ท าให้ไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้ง

ผู้ประกอบการด้านอาหารบางรายไม่ตระหนัก  และไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และสุขลักษณะที่ดี 
หลักฐานอ้างอิง 

1) โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
2) ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับด ี และข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3) เอกสารการขอรับ และส่งป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10. ร้อยละของผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุใน Home Ward 
ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง
และภาวะแทรกซ้อนจาก
ผู้ดูแล (Caregiver)  (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน / 21,849,000 
บาท (ด าเนินการ) 

การด าเนินงาน 
1. เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์และรวบรวมรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย 
4.ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนน าผู้ดูแลเพ่ือ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้อง
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคคลภายนอก และบุคลากรของส านักอนามัย 
แบ่งการอบรมออกเป็น 6 รุ่นๆ ละ 150 คน รวม
ทั้งสิ้น 900 คน มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 884 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.22 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โรค
สมองเสื่อมที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองาน
พยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนน าผู้ดูแลฯ 
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ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 มีผลการ
ปฏิบัติงานดีมีความต่อเนื่อง รวม 160 คน มีผู้ผ่าน
การอบรมทั้งหมด 160 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน
ดุจโรงพยาบาล (โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต 
โรคมะเร็ง และโรคสมองเสื่อม) กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล ที่เคยผ่านการ
อบรมสร้างแกนน าผู้ดูแลฯ ปีงบประมาณ 2559 - 
2561 จ านวน 1,200 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 
6 รุ่นๆ ละ 200 คน มีผู้ผ่านการอบรมท้ังสิ้น 
จ านวน 1,173 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75 
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถดูแล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างด าเนินการ
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการ
พยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) 
ผู้ตรวจการพยาบาลมีการควบคุมก ากับการ
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ปฏิบัติงานของผู้ดูแลประจ าทุกเดือน 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารส านักอนามัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ปัญหา อุปสรรค 
 - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/อนุมัติการใช้เงิน 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  

 
 
 
 



       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักอนามัย 
(ระยะครึ่งปีงบประมาณ) 
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ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน :  ส านักอนามัย 
มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด :  ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :   นางธัญญารัตน์  สมบูรณ์  
ต าแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :   0 2203 2845 ภายใน  2721 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 60 70 80 90 100 

 

* กรณีมีผลการด าเนินการต่ ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
มิติที่ 1 ร้อยละ 45     

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินการ เช่น ร่วมการประชุม ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานของทุก       

ส่วนราชการให้เป็นไปตามขั้นตอน กรอบระยะเวลา และภายในก าหนดเงื่อนไขเวลาในการด าเนินการ
ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

2. ส านักอนามัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล  และส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ในการด าเนินการโครงการด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับ
ประชาชน ชุมชน 

3. หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  ชุมชน ฯลฯ  ให้ความร่วมมือการในร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่ส านักอนามัยจัดขึ้นเพื่อให้บริการ เช่น การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  
การตรวจสถานประกอบการกิจการฯ  การรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกในชุมชน เป็นต้น 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 
1. สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความรุนแรงของโรคติดต่อที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบในการ

ด าเนินงาน เช่น มลพิษในอากาศที่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ท าให้ประชาชนที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงไม่
สบายได้ง่าย  

2. คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลา ยังไม่ตระหนักในเรื่องการดูแ ล
สุขภาพเท่าท่ีควร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวัน มีค่าใช้จ่ายที่สูง กินอาหารที่ไม่
เหมาะสม ขาดการ ออกก าลังกาย ส่งผลให้คนกรุงเทพมหานครเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคอ้วน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะ
ซึมเศร้า     
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
 
ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 
ก. ภารกิจยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 
เปูาประสงค์ท่ี 1.2.2.1 เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวังยาเสพติด 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 จ านวนชุมชนมีความสามารถในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลผลิต) 

1,000 ชุมชน 1,451 ชุมชน    

2 ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดได้รับ
การสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อน
งานแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 44.77    

3 จ านวนของสถานศึกษาที่ร่วม
ด าเนินการ (ผลผลิต) 

34 แห่ง 0    
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(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

4 จ านวนของสถานประกอบการที่ร่วม
ด าเนินการ (ผลผลิต) 

75 แห่ง 30 แห่ง    

5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเฝูาระวังยาเสพติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 38.97    

 
เปูาประสงค์ท่ี 1.2.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในการปูองกันการใช้ยาและสารเสพติด 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

6 จ านวนของโรงเรียนที่ร่วมด าเนินการ 
(ผลผลิต) 

109 แห่ง 61 แห่ง    

7 จ านวนเขตปลอดบุหรี่ (ผลผลิต) 
 

6 เขต 0    

8 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผลผลิต) 

ร้อยละ 70 0    
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เปูาประสงค์ท่ี 1.2.2.3 บ าบัดรักษาฟ้ืนฟ ูติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม 
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

9 ร้อยละการบ าบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรม
การบ าบัดรักษาแบบครบก าหนด 
(ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 65 ร้อยละ 66.48    

10 ร้อยละของผู้ผ่านการบ าบัดรักษาตาม
โปรแกรมได้รับการติดตามหลังการ
บ าบัดตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 65 ร้อยละ 76.17    

 
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

11 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่อ้วน
ลงพุงมีรอบเอวหรือค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) เกิน ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 75 0    
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(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

12 ผู้สูงอายุและวัยท างาน (อายุ 45-59 ปี) 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึก
ทักษะการท าความสะอาดช่องปาก 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 65.77    

13 เครือข่ายความร่วมมือในการเฝูาระวัง
ความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  ส านักอนามัยมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 0    

 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.1.2 ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

14 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า
ได้รับการดูแล (ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 65 ร้อยละ 100    
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เปูาประสงค์ที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

15 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานได้รับ
การดูแลตามเกณฑ ์(ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 70 ร้อยละ 35  
(ต.ค.61-มี.ค.62) 

   

16 ร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 70 ร้อยละ 36 
(ต.ค.61-มี.ค.62) 

   

 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.1.4 สตรีในช่วงอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

17 สตรีในช่วงอายุ 30 – 70 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ผลผลิต) 

> 12,500 คน 5,872 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 46.98) 
(ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 

   

18 สตรีในช่วงอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(ผลผลิต) 

> 7,500 คน 4,904 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 65.39)  
(ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 
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เปูาประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบอาชีพเพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย 
(1) 

ล าดับ
ที ่

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

19 ร้อยละของห้องน้ าสาธารณะมี
สุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับ
มาตรฐาน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 41.65 
(ฐานข้อมูลจ านวนห้องน้ า

สาธารณะ ในปี 2560  
จ านวน 5,592 แห่ง พบ

ผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน 
2,329 แห่ง) 

   

 
เป้าหมายที่ 1.6.2 โรคติดต่อที่ส าคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.2.1 ปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเปูาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุ่มเยาวชน 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

20 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) 

> ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.15    
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เปูาประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญ 
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

21 อัตราการปุวยโรคไข้เลือดออก 
(ผลลัพธ์) 

<  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 
ของข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง

ตามปีปฏิทิน 

53.27    

22 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่ส าคัญตาม
ฤดูกาลมีความรู้เรื่องโรคติดต่อที่ส าคัญ
ตามฤดูกาล (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 0    

23 ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 0    

 
เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
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(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

24 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่
เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพกับ 
สรพ. (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 26.67    

 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.3.2 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

25 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลในเครือค่ายสามารถเข้าถึง
บริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อ
เพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
(ผลลัพธ์) 

รอ้ยละ 85 ร้อยละ 75.13    

26 จ านวนของศูนย์บริการสาธารณสุข 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ส านัก
อนามัย ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ศักยภาพ (ผลผลิต) 

3 แห่ง 0    
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เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

27 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ
สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 78 0    

28 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ
สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.83    

29 ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับ
การตรวจคุณภาพน้ า/น้ าแข็งทาง
ห้องปฏิบัติการ และผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 

ร้อยละ 11.4 
ร้อยละ 96.3 

   

30 ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์
สิทธิ์ในการเลือกซ้ือกระเช้าของขวัญ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100    
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เปูาประสงค์ที่ 1.6.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย 
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

31 ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อสัตว์
หลังฆ่าเพ่ืออนุญาตให้น าเนื้อนั้นไป
จ าหน่ายได้ตามกฎหมาย (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 700,000 ตัว  
ผลลัพธ์ = ≥ ร้อยละ 93 

561,957 ตัว 
ร้อยละ 99.99 

   

32 ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกท่ีได้รับการ
สุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก 
(ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 4,000 ตัว 
ผลลัพธ์ = ≥ ร้อยละ 95 

2,898 ตัว 
ร้อยละ 100 

   

33 ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการ
สุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ 
(S.aureas  และหรือ  Salmonella 
spp.) (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 2,000 ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์ = ≥ ร้อยละ 70 

1,258 ตัวอย่าง 
ร้อยละ 93 

   

34 ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการ
สุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง 
(ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 1,400 ตัวอย่าง  
ผลลัพธ์ = ≥ ร้อยละ 85 

794 ตัวอย่าง 
ร้อยละ 99.24 
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มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดแูลอย่างครบวงจร 
เป้าหมายที่ 3.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
เปูาประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

35 ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับ
อุปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ตามท่ีจ าเป็น (ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 80 0    

 
เป้าหมายที่ 3.1.3 ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปูาประสงค์ที่ 3.1.3.1  พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

36 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม 
ผู้สูงอายุของส านักอนามัยได้รับการคัด
กรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี 
(ผลผลิต) 

≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 42.5 
(ต.ค.61 - มี.ค.62) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมายที่ 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
เปูาประสงค์ที่ 7.2.1.2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

(1) 
ล าดับ

ที ่

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

37 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 74    

 
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัยพากรบุคคล 
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน   
เปูาประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) 
ล าดับ

ที ่

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

38 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมือ
อาชีพ )ผลลัพธ์(  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 62.5    
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มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยฯ 
เปูาประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงาน
และตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

(1) 
ล าดับ

ที ่

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

39 ร้อยละของความส าเร็จของการ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.81    

40 ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข 
(HCIS) ของส านักอนามัย บน Cloud 
ส าหรับการปฏิบัติงานบริหารจัดการ และ
ให้บริการแก่ประชาชน (ผลผลิต) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 78.8    

รวม  .................  คะแนน  

 
 

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน    40    ตัว  ได้คะแนน           คะแนน 
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ข. ภารกิจประจ า 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 
เปูาประสงค์ท่ี 1.2.2.1 เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวังยาเสพติด 
เปูาประสงค์ที่ 1.2.2.3 บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดได้รับ
บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของผู้รับบริการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติดได้รับการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 81.74 
 
 
 

รอ้ยละ 70.68 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2 ร้อยละของสื่อ/ช่องทางที่ผลิตได้รับ
เผยแพร่ (ผลผลิต) 
ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสื่อ/ช่องทาง
มีความพึงพอใจ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100  
 

ร้อยละ 80  

ร้อยละ 58.33 
 

ร้อยละ 100 

   

3 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-2 ที่ได้รับการตรวจฟันได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน (ผลผลิต) 
ร้อยละของฟันที่ได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟันที่ไม่มีรอยโรคฟันผุ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 50 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 68.26 
 
 
0 

   

4 จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์) 

12,000 คน 
 

ร้อยละ 80 

11,581 คน 
 

ร้อยละ 84.35 
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เปูาประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพเพ่ือให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย 
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญที่
ได้รับการร้องขอจากส านักงานเขตได้รับ
การตรวจสอบและรายงานผล(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่รับ
บริการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุ
ร าคาญจากส านักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจระดับมากขึ้น
ไป (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 46 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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เป้าหมายที่ 1.6.2 โรคติดต่อที่ส าคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.2.1 ปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเปูาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุ่มเยาวชน 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

6 จ านวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (ผลผลิต) 
ร้อยละของพนักงานบริการหญิง-ชายที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการตรวจเลือดหา
เชื้อ HIV โดยความสมัครใจ (ผลลัพธ์) 

400 คน 
 

ร้อยละ 50 

0 
 
0 

   

เปูาประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญ 
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

7 ร้อยละของการได้รับรายงานผู้ปุวย
ไข้เลือดออกภายใน 3 วัน (ผลผลิต) 
ร้อยละของทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็วด าเนินการสอบสวนโรคไข้เลือดออก 
กรณีผู้ปุวยเสียชีวิตและมีการระบาดเป็น
กลุ่มก้อน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71.91 
 

ร้อยละ 86.18 

   



  

20 

 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.2.4 เฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

8 จ านวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีด
วคัซีน (ผลผลิต) 
อัตราปุวยตายโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์) 

170,000 ตัว 
 

ไม่เกิน 0.2 ต่อแสน
ประชากร 

82,485 ตัว 
 

ไม่พบผู้เสียชีวิต 
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

   

 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

9 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีผลการ
ทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม
เปูาหมาย(ผลผลิต) 
ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้า
ร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (ผลลัพธ)์ 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 99.1 
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เปูาประสงค์ที่ 1.6.3.2 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

10 ร้อยละของผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home 
Ward) (ผลผลิต) 
ร้อยละของผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home 
Ward) มีคุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 60 

89.36 
 
 
0 

   

 
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เปูาประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

11 ร้ อยละความส า เร็ จของการ พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 45 
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ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 0 

 
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน   
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)  X 100 
         (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

12 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ทักษะ และ
ความเข้าใจในหัวข้อที่จัดประชุม 
(ผลผลิต) 
ศูนย์บริการสาธารณสุข มีการพัฒนา
บริการด้านเภสัชกรรมสอดคล้องกับ
หัวข้อการจัดประชุม (ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 99.28 
 
 
0 

   

 
รวม ...............  คะแนน  

 
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน    12    ตัว  ได้คะแนน              คะแนน 



1 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. จ านวนชุมชนมีความสามารถ
ในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ผลผลิต) 

1,000 ชุมชน 
 

1,451 ชุมชน 1. กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร / สนข. สยส.  
 
 
 

1. สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนปี พ.ศ.2562 
รอบท่ี 1 มีชุมชนที่ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 6 
ใน 10 ข้อ จ านวน 1,451 ชุมชน 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 



2 

3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด
ได้รับการสนับสนุนและสามารถ
ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 44.77 1. โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยา
เสพติดในชุมชน / 710,800 บาท 
(ด าเนินการ) / สยส. 
 

1. ก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯระหว่าง
เดือน เม.ย. - พ.ค. 62 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขต โดยให้ค าปรึกษา
แนะน า 
3. ระหว่างเดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 มีชุมชนฯ ที่
ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 925 
ชุมชน จาก 2,066 ชุมชน 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
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1. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. จ านวนของสถานศึกษาที่ร่วม
ด าเนินการ (ผลผลิต) 

34 แห่ง 0 1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
ในสถานศึกษา / 1,042,000 บาท 
(ด าเนินการ) / สยส. 

1. จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฯ ในสถานศึกษา วันที่ 27-28 ก.พ. 
2562 ณ โรงแรมเอเชีย โดยมีอาจารย์และ
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 34 แห่ง 
เจ้าหน้าที่ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 23 
ส านักงานเขต เข้าร่วมอบรม 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
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3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. จ านวนของสถาน
ประกอบการที่ร่วมด าเนินการ 
(ผลผลิต) 

75 แห่ง 30 แห่ง 1. กิจกรรมสนับสนุนการเฝูาระวัง
ภัยและยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ / (ไม่ใช้งบประมาณ) 
/ สยส. 

1. คัดเลือกสถานประกอบการที่ด าเนินการ 
2. ประสานส านักงานเขตและสถานประกอบการเพ่ือก าหนด
วันด าเนินการ 
3. ลงพื้นที่ด าเนินการให้ค าแนะน าสถานประกอบการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สนับสนุนสื่อที่ใช้ในการด าเนินงานและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่พนักงาน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
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3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเฝูาระวัง 
ยาเสพติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 38.97 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพ่ือการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในชุมชน/ 478,600 บาท 
(ด าเนินการ) / สยส. 
 

1. ด าเนินการประสาน ศบส. เพ่ือขอรายชื่อ อาสาสมัครฯ 
เข้าร่วมประชุม และขออนุมัติบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
2. จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ศบส. 68 แห่ง 
แจ้งอาสาสมัครผู้มีรายชื่อทราบ เพื่อเข้าร่วมประชุมตาม
ก าหนด ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
เอเชีย เขตราชเทวี (ศบส.1 - 34)  

รุ่นที่ 2 วันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย 
เขตราชเทวี (ศบส.35 – 68)  
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร จ านวน 272 คน มีการด าเนินงาน
จ านวน 106 คน  โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาและสาร
เสพติดในชุมชน 

3.2 การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชน ภาค
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สังคม 
3.3 การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มีปัญหาเรื่องยาและ

สารเสพติด 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6. จ านวนของโรงเรียนที่ร่วม
ด าเนินการ (ผลผลิต) 

109 แห่ง 61 แห่ง 1. โครงการพัฒนาการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจร / 
833,800 บาท (ด าเนินการ) / สยส. 
ศบส.ร่วมด าเนินการ 
2. กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน
การใช้แบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดและสารเสพติดส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามโปรแกรมผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท / (ไม่ใช้
งบประมาณ) / สยส. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาการเสริม
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ต้นแบบครบวงจร แบบพักค้าง จ านวน 3 วัน 2 คืน ใน
วันที่ 5 – 7 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รี
สอร์ท จ.นครนายก โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 61 โรงเรียน 
2. ติดตามผลการด าเนินงานการใช้แบบประเมิน
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับ
นักเรียน/สนับสนุนสื่อ/ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
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1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพื่อด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7. จ านวนเขตปลอดบุหรี่ 
(ผลผลิต) 

6 เขต 0 1. โครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่ / 1,451,200 บาท 
(ด าเนินการ) / สยส. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
 

1. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการเขตปลอดบุหรี่
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มกราคม 
2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 23 อาคาร
ธานีนพรัตน์ โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นาง
วันทนีย์ วัฒนะ) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แนวทางการด าเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
1) จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
2) การปูองกันนักสูบหน้าใหม่ 
3) การช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 
4) การบังคับใช้กฎหมาย 
5) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
6) การบริหารจัดการ 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
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1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้เรื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 70 0 1. โครงการรณรงค์ ลด เลิก การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
วันส าคัญต่างๆ /452,400 บาท 
(ด าเนินการ) / สยส. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 

ด าเนินกิจกรรม รณรงค์ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ 
1. จัดประชุมหารือแนวทางการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่มาตรการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุ และก าหนดแผนการลงพ้ืนที่ตรวจเตือน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปูองกันการกระท าความผิดตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2551 
2. ร่วมตรวจเตือนประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ในพ้ืนที่เขตต่างๆ กิจกรรมลานเบียร์หน้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เป็นต้น 
3. ผลการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. ชว่งเทศกาลปีใหม่ 
ของส านักงานเขต ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงพยาบาล สถานีบริการน้ ามัน 
ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร ร้านขายของช า ลานเบียร์ 
สวนสาธารณะ สถานบริการ/สถานประกอบการฯ 
ร้านค้าในเขต Zoning บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 
จ านวน 1,826 แห่ง พบการกระท าความผิด 1 แห่ง ส่ง
ด าเนินคดี กรณขีายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา
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ห้ามขาย 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
1. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
2. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
3. แบบประเมินความรู้ 
4. แบบรายงาน บสต. 
5. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
 
 
 
 
 



17 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9. ร้อยละการบ าบัดของผู้ที่
เข้าโปรแกรมการบ าบัดรักษา
แบบครบก าหนด (ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 65 ร้อยละ 66.48 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด / 
269,300 บาท (ด าเนินการ) / สยส. 
ศบส.ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการพัฒนาบริการบ าบัด
ยาสูบในศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย / 88,800 บาท 
(ด าเนินการ) / สยส. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
3. โครงการพัฒนาการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติดในชุมชน / 185,400 
บาท (ด าเนินการ) / สยส. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้ติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบ
บังคับบ าบัดที่ได้รับการบ าบัดครบก าหนด ระหว่าง 
ต.ค.61 – มี.ค.62 จ านวน 2,549 คน จาก 3,834 คน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
4. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
5. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
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6. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
7. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
8. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
6. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
7. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
8. แบบประเมินความรู้ 
9. แบบรายงาน บสต. 
10. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10. ร้อยละของผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษาตามโปรแกรม
ได้รับการติดตามหลังการ
บ าบัดตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 65 ร้อยละ 76.17 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูในชุมชน / 
78,000 บาท (ด าเนินการ) / สยส. 
ศบส.ร่วมด าเนินการ 

 

1. ด าเนินการก าหนดวันที่จัดประชุม และขอรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 
2. ระหว่างเดือน ต.ค. 61 -มี.ค.62 มีผู้ที่ผ่านการ
บ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายจากระบบการบ าบัดฯ 
จ านวน 1,599 คน ได้รับการติดตาม จ านวน 1,218 คน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
6. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัญหา อุปสรรค 
9. บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ 
10. ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบ าบัดของกรุงเทพมหานคร 
11. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
12. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 
11. แฟูมโครงการ/กิจกรรม 
12. แบบรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
13. แบบประเมินความรู้ 
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14. แบบรายงาน บสต. 
15. แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

11. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการฯที่อ้วนลงพุงมีรอบ
เอวหรือค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) เกิน ลดลงจากเดิม 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 75 0 1. โครงการวัยท างานสดใส ใส่ใจ
สุขภาพ / 615,100 บาท 
(ด าเนินการ) / กสภ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน 
1. ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนก าหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
3. ติดต่อวิทยากรบรรยาย และสถานที่ในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
4. ประสานงานวิทยากรเก่ียวกับหลักสูตรการสอน และ
ประสานงานสถานที่ในการจัดอบรมฯ 
5. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร และจัดท าหนังสือขอ
อนุญาตใช้สถานที่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
6. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการเข้า
ร่วมโครงการวัยท างานสดใส ใส่ใจสุขภาพ ได้แก่ส่วน
ราชการ 15 ส านัก และส านักงานเขต 50 เขต 
7. ด า เ นิ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ร า ย ชื่ อ เ พ่ื อ จั ด ท า ค า สั่ ง
กรุงเทพมหานคร 
8. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน   
9. จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
    ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

-  ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 ศูนย์ 
-  ส านักงานเขต 50 เขต 
-  ส านักต่างๆ 15 ส่วนราชการ  

ปัญหา อุปสรรค  
    1. เป็นตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2575 ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากส านักต่างๆ ส านักงานเขต ให้องค์กรมีสุขภาพที่ดี
ของหน่วยงานเพ่ือไปสร้างแกนน าสุขภาพ 

2. ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม อาจท าให้กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. หนังสือขอรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน/ค าสั่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

12. ผู้สูงอายุและวัยท างาน 
(อายุ 45-59 ปี) ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและฝึก
ทักษะการท าความสะอาดช่อง
ปาก (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 65.77 1. โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพ่ือ
ผู้สูงวัยฟันดี) / 1,000,000 บาท 
(ด าเนินการ) / กทส. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว / 177,200 บาท 
(ด าเนินการ) / กทส. 
 

 

กิจกรรมที่ 1  
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ช่องปากและฝึกทักษะการท าความสะอาดช่อง
ปากรายบุคคล (อายุ 45-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 
ปีขึ้นไป) 

- จ านวนกลุ่มเปูาหมาย 30,000 คน ได้รับการ
ตรวจและฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปาก 
19,732 คน คิดเป็นร้อยละ 65.77 

กิจกรรมที่ 2 
- จัดท าค าสั่งส านักอนามัย ที่ 9/2562 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ด าเนินงานและคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บ
รักษาเงิน โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน  (เพ่ือผู้
สูงวัยฟันดี)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2562 

- จัดท าค าสั่งส านักอนามัย ที่ 10/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม
ผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 
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มกราคม 2562 
- จัดการประชุมเตรียมการการจัดกิจกรรม

ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

- ประชาสัมพันธ์ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข
เพ่ือส่งชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวด 

- จัดประกวดชมรมผู้สูงอายุในระดับกลุ่มงานฯ 
- ด าเนินการจัดประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น

ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในวันที่ 14 
มีนาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1.  มีการวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ตั้งคณะท างานและแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 

1. ค าสั่งส านักอนามัย ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน 
2. ค าสั่งส านักอนามัย ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               

ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 
3. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในโครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน(เพ่ือผู้สูงวัยฟันดี) 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

13. เครือข่ายความร่วมมือใน
การเฝูาระวังความปลอดภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ส านักอนามัยมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
(ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

0 1. กิจกรรมประเมินและรับรองร้าน
ยาเครือข่ายความร่วมมือ ในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย  ด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย / 
(ไม่ใช้งบประมาณ) /กภก. 

อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ 
ประจ ากลุ่มกรุงเทพใต้ 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ส านักอนามัย ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 
1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เปูาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บปุวยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ เปูาประสงค์ท่ี 1.6.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 

 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ 
 2. แบบรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan) 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

14. ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล 
(ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 1. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิต
ชุมชน /1,149,000 บาท 
(ด าเนินการ) / กสภ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น / 
ไม่ใช่งบประมาณ /กสภ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
 

จากจ านวนผู้รับบริการ 2,804 คน พบเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้า จ านวน 289 คน และกลุ่มเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล จ านวน 289 คน
(ข้อมูลตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) 
รายละเอียดการด าเนินการ   
1. ส่งเอกสารแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม
คลินิกครอบครัวอบอุ่นแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
2. ประเมินสภาพจิตใจผู้รับบริการด้วยแบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้า 
3. ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้รับบริการทุกราย และ
ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้า 
4. หลังจากให้บริการประชาชนที่มีปัญหา
สุขภาพจิตแล้ว เจ้าหน้าที่ใช้แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวแบบประเมินมี 6 ข้อดังนี้ 

-1. ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การพัฒนาไปข้างหน้า มีความทุกข์และ ความสุข      
มีความผูกพันและการใช้ชีวิตร่วมกัน 

-2. การใช้ชีวิตคู่จ าเป็นต้องให้ความรักความ
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เคารพแก่บิดามารดาของคู่ชีวิตของเราด้วย 
-3. ค าพูดที่ดี วาจาที่ไพเราะ สุภาพและให้

เกียรติกันเป็นสิ่งไม่จ าเป็นในครอบครัวที่ใช้ชีวิต 
อยู่ร่วมกันทุกวัน 

-4. การโอบกอดลูกเม่ือเข้าสู่วัยรุ่นไม่ควรท า
แล้ว เพราะลูกจะเขินอาย 

-5. การกล่าวขอบคุณ ขอโทษของคนใน
ครอบครัวเป็นการกระท าที่ผู้น้อยควรแสดงต่อ 
ผู้ใหญ่เท่านั้น 

-6. การมองโลกในแง่ดี การยอมรับความ
แตกต่างของบุคคลเป็นการแก้ปัญหาครอบครัวที่
ดียิ่ง 
5. ผู้ด าเนินงานในคลินิกครอบครัวอบอุ่นทุก
คลินิกเมื่อให้ค าปรึกษาและให้ความรู้วิธีการสร้าง 
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าตามสภาพปัญหา และ
ส่งผลการประเมินมาท่ีกลุ่มงานสุขภาพจิต 
เพ่ือรวบรวมรายงาน และสรุปผลการประเมิน
ความรู้ต่อไปในทุกเดือน และตลอดปี 2562 
6. หลังจากนั้นอีก 3 เดือน เจ้าหน้าที่ประจ า
คลินิกครอบครัวอบอุ่นก็จะติดตามโดยการ
ประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิต
ในครอบครัว  
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7. กิจกรรมการให้บริการในคลินิกครอบครัว
อบอุ่น ได้รวบรวมรายงานจากศูนย์บริการ
สาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง รวบรวมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
     ผู้บริหารให้การสนับสนุนและบุคลากรที่ท างานในคลินิกครอบครัวอบอุ่น มีความใส่ใจในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน      
ปัญหาอุปสรรค 
     ไม่มี                    
หลักฐานอ้างอิง 
     เอกสารการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานคลินิกครอบครัวอบอุ่นท้ัง 68 แห่ง            
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

15. ร้อยละของผู้ปุวย
โรคเบาหวานได้รับการดูแล
ตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 
 
16. ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 70 
 
 
 

≥ ร้อยละ 70 

ร้อยละ 35  
(ต.ค.61-มี.ค.62)  

 
 

ร้อยละ 36 
(ต.ค.61-มี.ค.62) 

 

1. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง / (ไม่ใช้
งบประมาณ) / กสภ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. โครงการกรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจ
สุขภาพ / 2,000,000 บาท 
(ด าเนินการ) / กสภ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ  
3. โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อ
ชุมชนอยู่ดีมีสุข / 5,703,500 บาท 
(เงินนอกงบ) / กสภ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน 

1. จัดท าเกณฑ์การด าเนินงานปูองกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ส านักอนามัย 
ปีงบประมาณ 2562 

2. แจ้งเกณฑ์และชี้แจงการด าเนินงานปูองกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ส านัก
อนามัยปีงบประมาณ 2562 

ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบและด าเนินการต่อไป 

3. ขออนุมัติโครงการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

4. รวบรวมผลการด าเนินงานปูองกันและควบคุม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง  
ผลการด าเนินงาน 

เป็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตาย
ของผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดย
พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานปูองกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ือให้บริการดูแลและ
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ประเมินภาวะแทรกซ้อนให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ปุวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

1. ผลการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 มีผู้มา
รับบริการรักษาโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตาม
เกณฑ์ จ านวน 5,783 คน จากจ านวนผู้มารับบริการ
รักษาโรคเบาหวานทั้งหมด จ านวน 16,521 คน คิด
เป็นร้อยละ 35  

2. ผลการดูแลผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 
2562 มีผู้มารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จ านวน 6,164 คน จาก
จ านวนผู้มารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ทั้งหมด จ านวน 17,121 คน คิดเป็นร้อยละ 36 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1. นโยบายของส านักอนามัยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
 2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส านักอนามัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 3. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักอนามัย ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค 
 1. เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด 
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 2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

หลักฐานอ้างอิง 
 1. เกณฑ์การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส านักอนามัย ปีงบประมาณ 2562 

 2. รายงานผลการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง  
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

17. สตรีในช่วงอายุ 30 – 70 
ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม (ผลผลิต) 
 
 
18. สตรีในช่วงอายุ 30 – 60 
ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก (ผลผลิต) 
 

> 12,500 คน 
 
 
 
 

>7,500 คน 

5,872 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 

46.98) 
(ต.ค. 61–มี.ค. 62) 

 
4,904 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 
65.39) 

(ต.ค. 61–พ.ย. 61) 

1. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งปากมดลูก / 
73,000 บาท (เงินนอกงบ) / กสภ. 
ศบส. ร่วมด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน 
1. วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2. แจ้งการด าเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการ ส านักอนามัย ปี 2562 
3. รวบรวมและสรุปผลการให้บริการคัดกรองมะเร็ง
สตรีในศูนย์บริการสาธารณสุขและการออกหน่วยคัด
กรองเชิงรุก 
ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก เก็บข้อมูลจากรายงานวางแผน
ครอบครัวและหลังคลอด และรายงานคลินิกส่งเสริม
สุขภาพวัยทอง ในศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
เป็นประจ าทุกเดือน โดยเปูาหมาย คือ การคัดกรอง
มะเร็งเต้านมมากกว่า 12,500 คน และมะเร็งปาก
มดลูกมากกว่า 7,500 คน  
2. เป็นการเก็บข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561–
กันยายน 2562  
3. ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 
2562 มีสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านม จ านวน 
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5,872 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98 ของเปูาหมาย 
มะเร็งปากมดลูก จ านวน 4,904 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.39 ของเปูาหมาย 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
  การออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง และรถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่        
ปัญหา อุปสรรค -                      

หลักฐานอ้างอิง 
  สรุปรายงานคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด และรายงานคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง          
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

19. ร้อยละของห้องน้ า
สาธารณะมีสุขลักษณะเป็นไป
ตามเกณฑ์ในระดับมาตรฐาน 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 41.65 
(ฐานข้อมูลจ านวน
ห้องน้ าสาธารณะ  

ในปี 2560  
จ านวน 5,592 แห่ง 

พบผ่านเกณฑ์ฯ 
จ านวน 2,329 แห่ง) 

1. กิจกรรมที่ 3 (ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย / 
1,737,300 บาท (ด าเนินการ) / 
สสว. ศบส.ร่วมด าเนินการ 
 

 

1. รวบรวมข้อมูลสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดสุดยอกห้องน้ าแห่งปีของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดประชุมคัดกรองเบื้องต้น 
ในเดือนเมษายน 2562 
2. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
สุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 
มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 1  
3. ประสานส านักงานเขตรณรงค์ล้างห้องน้ า
พร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 และ
ประสานภาคเอกชนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในการท า
ความสะอาด 
4. ประสานส านักงานเขตตรวจประเมิน
สุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะในสถานที่
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 12 กลุ่มเปูาหมาย เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูล และยกระดับมาตรฐานห้องน้ า
สาธารณะของสถานที่  ก าหนดให้รายงานผล
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ภายในเดือนมิถุนายน 2562 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้การสนับสนุน 
2. ความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมอนามัย กรุงทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต 
3. ความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เครือคาโอ ประเทศไทย จ ากัด และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ปัญหาอุปสรรค   
1. เจ้าของสถานที่ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของห้องน้ าสาธารณะ 
2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องน้ าสาธารณะไม่ถูกต้อง 

หลักฐานอ้างอิง 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

20. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับ
บริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) 

> ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.15 1. โครงการพัฒนาระบบบบริการด้านการดูแลรักษาและ
การรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์ / 391,600 
บาท / (เงินอุดหนุน รัฐบาล) / กอพ. ศบส.ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ / 353,000 
บาท (ด าเนินการ) / กอพ. ศบส.ร่วมด าเนินการ 
3. กิจกรรมการปูองกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก / ไม่ใช้
งบประมาณ / กอพ. ศบส.ร่วมด าเนินการ 

จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์
การรักษาทั้งหมด ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขน าร่อง 8 แห่ง จ านวน 
234 คน จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่
เข้าเกณฑ์การรักษาได้รับยาต้าน
ไวรัส ในศูนย์บริการสาธารณสุข
จ านวน 232 คน  

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. นโยบายการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีเม็ดเลือดขาว CD4 ทุกระดับ 
2. ผู้บริหารมอบเป็นนโยบายในการประชุมคณะกรรมการกรุงเทพมหานครว่าด้วยการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 1/2560 

ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 
1. สรุปรายงานข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขน าร่องด้านการเริ่มยาต้านไวรัส 6 แห่ง จาก NAP Program 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

21. อัตราการปุวยโรค
ไข้เลือดออก (ผลลัพธ์) 

<  เปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 80 ของ

ข้อมูล 5 ปี 
ย้อนหลังตามปี

ปฏิทิน 

53.27 1. กิจกรรม........................(ภายใต้
โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือกออกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร / 551,500 บาท 
(ด าเนินการ) / กคร. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเฝูา
ระวัง สอบสวนและควบคุมโรค / 
292,300 บาท (ด าเนินการ) / กคร. 
ศบส. ร่วมด าเนินการ 

จากการด าเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือกออกในพื้นที่  
โดยการรณรงค์ “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก 
จ านวน 3,027 คน ขณะที่จ านวนประชากร ณ ปัจจุบัน 
5,682,415 คน 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม SRRT  ใน
การเฝูาระวัง ปูองกันโรคไข้เลือดออก 15-16 มกราคม 2562 
2. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกใน
สถานพยาบาล 17 มกราคม 2562 
3. การสนับสนุน ทรัพยากรให้หน่วยงานในพื้นท่ีทั้ง 50 เขต 
ได้แก่ ทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมไล่ยุง  
4. การนิเทศสนับสนุน และการควบคุมโรคกรณีผู้ปุวย
เสียชีวิตและมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดย กองควบคุม
โรคติดต่อ ส านักอนามัย  
5. การสื่อสาร application line เพ่ือการปฏิบัติงานควบคุม
โรค ในการจ ากัดวง 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. การจัดท าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 และ มกราคม 2562) 
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่น าโดยแมลงและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  

ปัญหาอุปสรรค 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง เปลี่ยนความรับผิดชอบท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

 
หลักฐานอ้างอิง 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

22. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เรื่องโรคติดต่อที่ส าคัญตาม
ฤดูกาลมีความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่ส าคัญตามฤดูกาล 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 0 1. โครงการคนเมืองยุคใหม่ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อตามฤดูกาล / (ไม่ได้รับ
งบประมาณ) / กคร.  
2. โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ / 
396,000 บาท (ด าเนินการ) / กคร. 
3. โครงการการให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้า
ในศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย / 
8,250,000 บาท 
(เงินนอกงบ) / กคร. ศบส. ร่วมด าเนินการ 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการที่
ก าหนดในเรื่องการให้ความรู้  สนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ 

2. สื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดต่อที่ส าคัญ
และภัยสุขภาพในสถานการณ์ฝุุน PM 2.5 เกินค่า
มาตรฐานและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องโรคติดต่อ 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. มีคณะท างานที่ท างานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ปัญหา อุปสรรค  
 
หลักฐานอ้างอิง 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

23. ร้อยละความ
ครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนปูองกันโรคไข้หวัด
ใหญ ่(ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 0 1. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ปูองกันได้
ด้วยวัคซีน / ไม่ใช้งบประมาณ / 
กคร. ศบส. ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค / 356,200 บาท (ด าเนินการ) 
/ กคร. 
 

- อยู่ระหว่างขออนุมัติการด าเนินกิจกรรม  
- ก าหนดการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562 จึงจะสามารถประเมิน
ผลลัพธ์ได ้

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

 
ปัญหาอุปสรรค    
 
หลักฐานอ้างอิง 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

24. ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่เข้าสู่
กระบวนการรับรองคุณภาพ
กับ สรพ. (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 26.67 1. โครงการการพัฒนาประเมินและ
รับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 
/ 1,927,600 บาท (ด าเนินการ) / 
กพส. ศบส. ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข ส านักอนามัย ปี 
2562 / 900,000 บาท (ด าเนินการ) / 
สพธ. 
 

การด าเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมโครงการ 
1.1 ขออนุมัติโครงการและแผนการใช้เงินงบประมาณ  
2. ขั้นด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 การจ้างที่ปรึกษา (TOR)   
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 
เมือ่วันที่ 19 ธ.ค.61 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข
ให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก เป็นการจัด
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการสาธารณสุข
ในการเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วม 25 
แห่ง ไดแ้ก ่ศบส 4,6,7,8,9,16,21,24,28,29, 35,38,39, 
40,41,45, 47,52,56, 58,60, 61,66,67 และ 68 โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการ 
ประเมินและรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 9,39,40 และ 62 จากศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรอง
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คุณภาพสถานพยาบาลทั้งหมด 15 แห่ง 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข (PHCA) ด าเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 28 มค.62 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 185 คน 
จากจ านวนทั้งสิ้น 190 คน คิดเป็นร้อยละ 97.36 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารส านักอนามัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ปัญหา อุปสรรค 
 - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/อนุมัติการใช้เงิน 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

 การประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์การภายนอก สรพ. อยู่ในระหว่างกระบวนการประเมินศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งยังไม่แจ้งผลการรับรอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

25. ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาล
ในเครือค่ายสามารถเข้าถึง
บริการและประสานงานผ่าน
ศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 75.13 1. กิจกรรม...................(ภายใต้
โครงการการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่ง
ต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward Referral 
Center) / 326,600 บาท 
(ด าเนินการ) / กพส. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. กิจกรรม.................(โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ปุวยระยะท้ายของชีวิต
ที่บ้านในพ้ืนที่กรุงเทพ มหานคร / 
982,300 บาท (ด าเนินการ) / กพส. 
ศบส. ร่วมด าเนินการ 
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร / 
216,052,700 บาท (ด าเนินการ) / 
สพธ. ศบส. ร่วมด าเนินการ 

การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่ง
ต่อผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home 
Ward Referral System) ในการพยาบาลผู้ปุวยและ
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) (ภายใต้
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral 
Center) 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ อนุมัติงบประมาณ 
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

2. จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบ
ส่งต่อผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home 
Ward Referral System) ในการพยาบาลผู้ปุวยและ
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระหว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศการส่ง
ต่อฯ ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ 
โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง มีสถานพยาบาลเข้าร่วม 
ได้ แก่  ศู นย์ บริ ก า รสาธ า รณสุ ข  68  แห่ ง  และ
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โรงพยาบาลในเครื อข่ าย 77 แห่ ง  จากจ านวน
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 125 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 75.13 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 230 คน  

5. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. ท ารายงานสรุปผลด าเนินโครงการเสนอต่อ

ผู้บริหาร 
การด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยระยะท้ายของชีวิต
ที่บ้านในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

1. จัดท าโครงการฯขออนุมัติ โครงการฯ และ
งบประมาณ  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
3. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดกิจกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลลัพธ์  
“การดูแลผู้ปุวยระยะท้ายที่บ้านของ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขน าร่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดูแล” 
รูปแบบการประชุมแบบไป-กลับเป็นเวลา 1 วัน ณ 
โรงแรมเอกชน กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานการ
พัฒนารูปแบบการดูแลแบบประคับประคองส าหรับ
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุ  (Advances Palliative Care for 
non-cancer & Elder Patients) แบบพักค้าง 4 วัน 
3 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารส านักอนามัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ปัญหา อุปสรรค 
 - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/อนุมัติการใช้เงิน 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

26. จ านวนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ศูนย์บริการ
สาธารณสุขสาขา ส านัก
อนามัย ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพ (ผลผลิต) 

3 แห่ง 0 1. ปรับปรุงสถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(บ้านพิชิตใจ) (1 ปี) / 
8,240,000 บาท (ลงทุน) /  
สยส. 

สยส. ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 

5 คณะ  
2. จัดตั้งคณะกรรมการจัดท ารูปแบบ และคณะกรรมการก าหนด

ราคากลาง 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแบบรูป และก าหนดราคากลาง 
4. จัดท าเอกสารสรุปการประชุม และร่างประกาศตามข้ันตอนต่อไป  
5. ร่าง TOR และจัดท าร่างประกาศ โดยก าหนดประกาศในเว็บไซต์

ภายในเดือนมกราคม 2562 อยู่ระหว่างน าร่างประกาศ  เอกสาร 
เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  

 

2. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล า
ผักชี หนองจอก (1 ปี) / 
3,077,000 บาท (ลงทุน) / 
ศบส.44 

ศบส.44 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ขออนุมัติโครงการ  
2. จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการก าหนดราคากลางจาก

คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  
 

 

3. ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการ
สาธารณสุข 59 ทุ่งครุ (1 ปี) / 
3,057,000 บาท (ลงทุน) / 
ศบส.59 

ศบส.59 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ส่งเรื่องทบทวนรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลางไปยัง

ส านักโยธา  
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3. ขอรายชื่อคณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายงานการก่อสร้าง 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  

4. จัดท าค าสั่งรูปแบบการเพ่ือร่าง TOR แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 
ขอความเห็นชอบรูปแบบรายการและขออนุมัติ TOR  

4. ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 59 ทุ่งครุ สาขา 
ทุ่งครุ 2 (1 ปี) / 1,990,000 
บาท (ลงทุน) / ศบส.59 

ศบส.59 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. ส่งเรื่องทบทวนรูปแบบรายงานการก่อสร้างและราคากลางไปยัง

ส านักการโยธา 
3. ขอรายชื่อคณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายงานการก่อสร้าง 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  

4. จัดท าค าสั่งรูปแบบการเพ่ือร่าง TOR แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 
รอคณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการและก าหนดราคากลาง  

 

5. โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานชันสูตรสาธารณสุข 
และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 
บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ (ต่อเนื่อง 
3 ปี 2562-2564) / 
295,800,000 บาท (ลงทุน) (ปี 
2562 = 12,330,000 บาท ปี 
2563 = 141,735,000 บาท ปี 
2564 = 141,735,000 บาท / 

สชส. ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานชันสูตรสาธารณสุข และ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ความคืบหน้าคิดเป็น
ร้อยละ 35 จากข้ันตอนการด าเนินงาน โดยจัดท าและประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 
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สชส.  
6. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 
ราษฎร์บูรณะ (ต่อเนื่อง 3 ปี 
2562-2564) / 79,250,000 
บาท (ลงทุน) (ปี 2562 = 
4,100,000 บาท ปี 2563 = 
37,575,000 บาท ปี 2564 = 
37,575,000 บาท / ศบส.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศบส.39 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ขออนุมัติโครงการ   
2 .  ส่ ง เ รื่ อ ง ให้ ส านั ก โยธาแก้ ไขแบบ ตาม เลขหนั งสื อ  กท 

0713.39/9507 ลว.20 พ.ย.2561  
3. ส่งแบบที่ได้รับการแก้ไขจากส านักโยธาไปส านักงบประมาณเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ส านักงบประมาณ 
4. ส่งหนังสือไปเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดประเสริฐ และผู้อ านวยการ

โรงเรียนวัดประเสริฐ เพ่ือขอขยายเวลาการใช้อาคารเรียนและวัด
ประเสริฐตามหนังสือ กท 0713/10243 ลว.14 ธ.ค.2561  

5. ส่งหนังสือไปส านักเขตราษฎร์บูรณะเพ่ือขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
ส ารวจ ออกแบบพร้อมทั้งประมาณราคา ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร
เรียนวัดประเสริฐ ตามหนังสือ กท 0713.39/670 ลว.27 ธ.ค.2561 

6. เจ้าหน้าที่โยธาเขตมาส ารวจ ออกแบบและประมาณราคา เมือ
วันที่ 4 ม.ค.2562 

7. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข39ราษฎร์บูรณะแก้ไขเรียบร้อย รอหนังสือส่งกลับจาก
ส านักอนามัย 

8. ท าหนังสือถึงส านักโยธาเลขที่ กท 0701/1144 ลว.18 ก.พ.2562 
ขอรายชื่อข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในโครงการก่อสร้าง
อาคาร ศบส.39 

9. คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง 
10. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
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- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง(กองควบคุมการก่อสร้าง) 
11. ติดตามเรื่องการออกแบบ พร้อมทั้งประมาณราคาปรับปรุง

อาคารเรียนวัดประเสริฐที่จะย้ายเข้าอยู่ขณะที่ด าเนินโครงการ   
เจ้าหน้าที่โยธาส านักงานเขตราษฎร์บูรณะคนเดิมที่รับงานไว้มีการ
โอนย้าย จึงท าให้งานล่าช้า  ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคนใหม่เข้ามา
ส ารวจ ออกแบบสถานที่เมื่อวันที่ 8 มี .ค. 62 และนัดทุกส่วนงานลง
พ้ืนที่อาคารวัดประเสริฐ ดูพ้ืนที่ใช้สอยของตัวเองร่วมกับเจ้าที่ฝุายโยธา
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะวันที่ 11 มี.ค.2562 

7.  โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 
คลองขวาง (ต่อเนื่อง 3 ปี 
2562-2564) / 136,700,000 
บาท (ลงทุน)  (ปี 2562 = 
6,510,000 บาท ปี 2563 = 
65,095,000 บาท ปี 2564 = 
65,095,000 บาท / ศบส.47 

ศบส.47 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. รอความเห็นจากฝุายโยธา ส านักงานเขตภาษีเจริญ เรื่อง 

ขอบเขตแนวรั้วของศูนย์ฯ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนให้
ขยับแนวรั้วของศูนย์ฯ เพ่ือเปิดเป็นทางเดินสาธารณะ  

2. ขอความคิดเห็นการสร้างประตูเข้า-ออก เพ่ิมด้านริมคลองราช
มนตรี  

3. อยู่ระหว่างรอส านักการโยธาแก้ไขแบบแปลนรั้วของศูนย์ฯ   
 

 

8 . โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 
(แห่งใหม่) (ต่อเนื่อง 3 ปี 
2562-2564) / 106,900,000 

ศบส.30 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ขออนุมัติโครงการ  
2. ประสานกับส านักการโยธาเพ่ือออกแบบวิศวอาคาร ประมาณ

ราคา ก าหนดรูปแบบ ประมาณกลางเดือนมกราคม 2562 ได้ค าตอบ  
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บาท (ลงทุน) (ปี 2562 = 
7,740,000 บาท ปี 2563 = 
49,580,000 บาท ปี 2564 = 
49,580,000 บาท / ศบส.30 
 

3. หาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการจ าหน่ายและรื้อถอนอาคารตึก
ห้องสมุดบ้านหนังสือสุกันยา เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายอาคารตึก
ห้องสมุดบ้านหนังสือสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ของส านักงานเขต
บางกอกน้อย ตามหนังสือที่ กท 0713.30/628 ลงวันที่ 25 มกราคม 
2562  

9. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 
/ 1,167,801.72 บาท  
(เงินนอกงบ) / ศบส.8 

ศบส.8 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ขออนุมัติโครงการ  
2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. ได้รับความร่วมมือจากส านักการโยธาในการออกแบบแปลนอาคารและจัดท าราคากลาง 

ปัญหา อุปสรรค 
1. เนื่องจากส านักอนามัย ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบและจัดท าราคากลาง ต้องประสานขอความร่วมมือส านักการโยธาในการด าเนินงาน ซึ่งการด าเนินงาน

อาจมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เพราะส านักการโยธามีภารกิจประจ าจ านวนมาก  
หลักฐานอ้างอิง 

1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

27. ร้อยละของตัวอย่าง
อาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบการปนเปื้อนเชื้อโรค 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 78 0 1. กิจกรรมที่ 2 (ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท (ด าเนินการ) / 
กสอ. สนข. 
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร / 
5,750,500 บาท (ด าเนินการ) / 
กสอ. 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ก าหนดแผนด าเนินงานให้ฝุาย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต 
ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคใน
กลุ่มเปูาหมาย ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิ
มาร์ท แผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี และโรงเรียน 
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเชื้อ
โรคที่เป็นอันตรายในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ 
Salmonella spp., E.coli , Staphylococcus 
aureus และ Vibrio cholera 

ขณะนี้ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก   การ
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้เสนอ
ราคา อุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
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 2) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 3) การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 
 4) ความร่วมมือจากฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต 

ปัญหา อุปสรรค 
 ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องรับผิดชอบหลายด้านนอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัย เป็นผล
ให้  การปฏิบัติภารกิจด้านอาหารปลอดภัยท าได้ไม่เต็มที่ ขาดประสิทธิภาพ และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ้างอิง 
 1)  โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 
      กิจกรรมที่ 2 การเฝูาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ า 
 2) ข้อมูลการรายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ยังไม่มีการด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคที่เป็น
อันตรายในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ Salmonella spp., E.coli , Staphylococcus aureus และ Vibrio cholerae เนื่องจากกองสุขาภิบาลอาหารได้จ้างเหมาด าเนินการ        
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหนึ่งรายอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ   
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

28. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.83 1. กิจกรรมที่ 1 และ 2  (ภายใต้
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 13,410,800 บาท 
(ด าเนินการ) / กสอ. สนข. 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร และฝุายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ส านักงานเขตท้ัง 50 เขต สุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบเบื้องต้นหา
สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ตรวจหา บอแรกซ์ 
ฟอร์มาลิน สารกันรา  สารฟอกขาว สีสังเคราะห์ใน
อาหารห้ามใส่สี กรดแร่อิสระ (น้ าส้มสายชูปลอม) ยา
ฆ่าแมลง ไอโอเดทและสารโพลาร์ โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น จ านวน 50,730 ตัวอย่าง 
ไม่พบการปนเปื้อน จ านวน 50,646 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
99.83) (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 
15 มีนาคม 2562) 

 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
 2) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 3) ชุดทดสอบ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 
 4) ความร่วมมือจากฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต 
ปัญหา อุปสรรค 
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 ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องรับผิดชอบหลายด้านนอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัย  
เป็นผลให้การปฏิบัติภารกิจด้านอาหารปลอดภัยท าได้ไม่เต็มที่ ขาดประสิทธิภาพ และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
หลกัฐานอ้างอิง 
 1)  โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 
      กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 

      กิจกรรมที่ 2 การเฝูาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ า 
 2) ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ขป.) จากส านักงานเขตท้ัง 50 เขต และกองสุขาภิบาลอาหาร 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

29. ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจ
คุณภาพน้ า/น้ าแข็งทาง
ห้องปฏิบัติการ และผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต  
ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์  

ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 11.4 

 
ร้อยละ 96.3 

1. โครงการเฝูาระวังความปลอดภัย
ของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทและน้ าแข็งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  456,000 บาท 
(เงินอุดหนุน รัฐบาล) / สชส. 
2. กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหาร
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ
ข้อร้องเรียน (ไม่ใช้งบประมาณ) / 
สชส. 
 

๑.  

1. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดท า
โครงการ ฯ และแผนการด าเนินการ 
2. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ สธ 
1010.3/15397 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
3. จัดท าโครงการและแผนการด าเนินงาน ซึ่งได้รับ
อนุมัตโิครงการฯและอนุมัติการจัดสรรเงิน
งบประมาณ ตามหนังสือส านักคลัง ที่ กท 1308/443 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 
4. ประสานงานกับส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
และฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขต 50 
เขต เพ่ือเตรียมพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
5. จัดซื้อน้ ายา อาหารเลี้ยงเชื้อ และวัสดุอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ าแข็ง ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม – 20 มีนาคม 2562 โดยตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจาก
สถานประกอบการ จ านวน 19 แห่ง จากเปูาหมาย 
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165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 11.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 19 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0) และตรวจ
คุณภาพน้ าแข็งจากสถานประกอบการจ านวน 8 แห่ง 
จากเปูาหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 11.3) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 7 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 87.5) 
รวมตรวจสถานประกอบการน้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท และน้ าแข็งท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์
ทั้งหมด 27 แห่ง จากเปูาหมายรวม 236 แห่ง (คิด
เป็นร้อยละ 11.4) และสถานประกอบการน้ าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ าแข็งที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวนรวม 26 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 96.3) 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ของฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต  สถานประกอบการ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
1. ไม่สามารถด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ในกรณีท่ีสถานประกอบการปิดกิจการ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการฯ 
2. ใบส่งตัวอย่าง 
3. ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

30. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการ
พิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้า
ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. กิจกรรมที่ 9  (ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท (ด าเนินการ) / 
กสอ. สนข. 
 

1. กองสุขาภิบาลอาหาร จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ควบคุมการจัดและจ าหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 

2. ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง    
50 เขต ด าเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการที่
จ าหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 
2562 ที่เข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าของ
กรุงเทพมหานคร กรณีท่ีผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพ
ของสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่สามารถน ามา
แลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยผลด าเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการ ตั้งแต่
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวนทั้งหมด 208 แห่ง ไม่พบว่ามีการร้องเรียน หรือมี
การน าสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่มาแลกเปลี่ยน/
คืน 

 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
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 1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
 2) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 3) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการควบคุมการจัดและจ าหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่กับกรุงเทพมหานคร  
 4) ความร่วมมือจากฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต 
ปัญหา อุปสรรค 
 ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องรับผิดชอบหลายด้านนอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัย เป็นผล
ให้ การปฏิบัติภารกิจด้านอาหารปลอดภัยท าได้ไม่เต็มที่ ขาดประสิทธิภาพ และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
หลักฐานอ้างอิง 
 1)  โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 
      กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจ าหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 2) ข้อมูลรายงานผลการแลกเปลี่ยนหรือคืนกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศการปีใหม่ จากส านักงานเขตท้ัง 50 เขต  
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

31. ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและ
ผ่านการตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่า
เพ่ืออนุญาตให้น าเนื้อนั้นไป
จ าหน่ายได้ตามกฎหมาย 
(ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 
700,000 ตัว  
ผลลัพธ์ = ≥  
ร้อยละ 93 

 
561,957 ตัว 

 
ร้อยละ 99.99 

1. กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตว์ใน
โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานคร 
ก ากับดูแล / ไม่ใช่งบประมาณ / 
สสธ. 

กรุงเทพมหานครมีโรงฆ่าสัตว์เอกชนประเภทสุกร โค-กระบือ  
แพะ-แกะและไก่  ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส 2. ซึ่งพนักงานตรวจ
โรคสัตว์มีหน้าที่ดูแลและตรวจเนื้อสัตว์ตามกฎหมายควบคุม
การฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 

ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน มีนาคม  
2562  จ านวนสัตว์ที่ได้รับการแจ้งขออนุญาตท าการฆ่าสัตว์ตาม
กฎหมาย  จ านวน  561,957 ตัว และมีสัตว์ที่ผ่านการตรวจ
สุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์เพ่ืออนุญาตให้น าสัตว์นั้น
ไปจ าหน่ายได้ตามกฎหมาย รวมจ านวน 561,955 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 99.99  

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  :   
การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการด าเนินงาน  ประกอบกับพนักงานตรวจโรคสัตว์มีหน้าที่ตรวจเนื้อสัตว์ตามกฎหมายฯ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส 2.              
มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  : การที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามกฎหมายฯ อาจมีผลต่อการด าเนินการให้ส าเร็จตามตัวชี้วัดได้ 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของ  ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)      - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

32. ร้อยละของตัวอย่างสัตว์
ปีกท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ
เชื้อโรคไข้หวัดนก (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 
4,000 ตัว 
ผลลัพธ์ = ≥  
ร้อยละ 95 

 
2,898 ตัว 

 
ร้อยละ 100 

1. กิจกรรมการเฝูาระวังและ
สอบสวนโรคไข้หวัดนกในเขต
กรุงเทพมหานคร / ไม่ใช่
งบประมาณ / สสธ. 
 

การควบคุมปูองกัน  เฝูาระวัง  และสอบสวนโรคไข้หวัด
นกพ้ืนที่กรุงเทพฯ  พร้อมทั้งด าเนินการสร้างเครือข่ายเฝูา
ระวังโรคไข้หวัดนก  แก่ผู้ประกอบการตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต  
โดยสัตว์ปีกท่ีตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกอาจเป็นพาหะที่มีผล
คุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์  ซึ่งอาจท าให้ผู้ที่ได้รับเชื้อปุวย
เป็นโรคไข้หวัดนก  และอาจท าให้ถึงแก่ความตายได้ 

ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
มีนาคม 2562  สุ่มตรวจสัตว์ปีกเพ่ือหาเชื้อโรคไข้หวัดนก 
จ านวน  2,898 ตัวอย่าง โดยตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก 
ดังนั้นร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกที่สุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรค
ไข้หวัดนก คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  :   
การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการด าเนินงาน  ประกอบกับการการลงพ้ืนที่ตรวจสัตว์ปีกได้ตามแผน  มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน           
ปัญหาอุปสรรค  : ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของ  ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) -  
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

33. ร้อยละของตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจ
ไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ 
(S.aureas  และหรือ  
Salmonella spp.) (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 2,000 
ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์ = ≥ 
ร้อยละ 70 

 
1,258 ตัวอย่าง 

 
ร้อยละ 92.23 

1. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังเชื้อโรค
อาหารเป็นพิษในเนื้อสัตว์ / ไม่ใช่
งบประมาณ / สสธ.  

   เชื้อ S. aureas  และ  Salmonella spp.  ที่ตรวจพบ
เกินเกณฑ์  เป็นเชื้อโรคที่สามารถก่อโรคทางสาธารณสุข  
โดยเฉพาะการก่อโรคอุจาระร่วงในผู้บริโภคได้ 
   ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
มีนาคม 2562  ด าเนินการตรวจได้ครบทั้ง 3 
องค์ประกอบเป็นเดือนที่ 3 ของการด าเนินงาน สุ่มตรวจ
ตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้ 1,258 ตัวอย่าง จากเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
2,000 ตัวอย่าง  ค านวณผลผลิต คิดเป็น ร้อยละ 62.50 
(ตรวจพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ จ านวน  88 ตัวอย่าง 
ตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ จ านวน  1,170 
ตัวอย่าง) 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  :   
การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการด าเนินงาน  ประกอบกับการการลงพ้ืนที่ตรวจเนื้อสัตว์  ณ  สถานจ าหน่ายเนื้อสัตว์ได้ตามแผน  มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  : ไม่มี 
หลกัฐานอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของ  ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

34. ร้อยละของตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจ
ไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง 
(ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 1,400 
ตัวอย่าง  
ผลลัพธ์ = ≥ ร้อย
ละ 85 

794 ตัวอย่าง 
 

ร้อยละ 99.24 

1. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังยาต้าน
จุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ / ไม่ใช่
งบประมาณ / สสธ. 

สารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ที่เกินค่า MRL 
สามารถเกิดภาวะภูมิแพ้  เกิดปัญหาการดื้อยาของ
เชื้อโรคได้  และสารต้านจุลชีพบางชนิดเมื่อสะสม
มากๆอาจโน้มน าให้เกิดมะเร็งในผู้ที่มีภูมิไวรับได้  
การสุ่มตรวจหาสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์
ด้วยวิธี  จลุินทรีย์วิเคราะห์  แบบ  screening 
test ตามวิธีมาตรฐานแบบ ESPT จะน าผลการ
ตรวจไปใช้ในการเฝูาระวังและปูองปรามไม่ให้ผู้
จ าหน่ายเนื้อสัตว์รับเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ตรวจพบ
สารต้านจุลชีพตกค้างมาจ าหน่าย    
 ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 
เดอืน มีนาคม 2562  ด าเนินการตรวจได้ครบทั้ง 3 
องค์ประกอบเป็นเดือนที่ 3 ของการด าเนินงาน สุ่ม
ตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้ 794 ตัวอย่าง จาก
เปูาหมายที่ตั้งไว้ 1,400 ตัวอย่าง ค านวณผลผลิต
คิดเป็น ร้อยละ 56.71  ตรวจพบสารต้านจุลชีพ 
จ านวน 6 ตัวอย่าง และตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพ 
จ านวน 788 ตัวอย่าง 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  :   
การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการด าเนินงาน  ประกอบกับการการลงพ้ืนที่ตรวจเนื้อสัตว์  ณ  สถานจ าหน่ายเนื้อสัตว์ได้ตามแผน  มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  : ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของ  ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

35. ร้อยละของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่
ขอรับการช่วยเหลือได้รับ
อุปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวิต
ประจ าวันตามท่ีจ าเป็น 
(ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 0 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหา
ทางการเคลื่อนไหว / 1,909,000 
บาท (ด าเนินการ) / สพธ. ศบส. 
ร่วมด าเนินการ 

1. วางแผนการปฏิบัติงานและจัดประชุมชี้แจงนักสังคม
สงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
2. นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข ค้นหาคน
พิการ ผู้สูงอายุ และ  ผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว
เพ่ือประเมินความจ าเป็น และจัดท าทะเบียนผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือ 
3. นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง  68  แห่ง 
ส่งรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเพ่ือขอรับอุปกรณ์  
4 รายการ จ านวน 800 คน  
4. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างแล้ว 
6. อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์
สังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจ าหน่ายอุปกรณ์
ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว 
7. ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1. บุคลากรลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุขและนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 2. ความร่วมมือของผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว 
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 2. ระบบสารสนเทศ 
 3. ผู้บังคับบัญชา 
ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. ข้อมูลส ารวจความต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวของผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวโดยนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 2. แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 3. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 4. รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

36. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านัก
อนามัยได้รับการคัดกรอง
สุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจ าปี (ผลผลิต) 

≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 42.5 
(ต.ค.61-มี.ค.62) 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุ / 890,500 บาท 
(ด าเนินการ) / กสภ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุ / (ไม่ใช้งบประมาณ) / 
กสภ. ศบส. ร่วมด าเนินการ 

1. วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพ/การคัดกรองสุขภาพที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
2 .  ชี้ แ จ ง ก า รด า เ นิ น ง า น แก่ ศู น ย์ บ ริ ก า ร
สาธารณสุข 68 แห่ง 
3. รวบรวมข้อมูลชมรม และสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุของส านักอนามัย 
4. รวบรวมข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจ าปีของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
ส านักอนามัย 
5. สรุปข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจ าปีของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
ส านักอนามัย 
ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 
เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ด าเนินการ
คัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปีของ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย จ านวน 
7,087 คน จากจ านวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
ส านักอนามัย จ านวน 16,676 คน คิดเป็นร้อยละ 
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42.5 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. การวางแผนการด าเนินงาน และความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรค  -  
หลักฐานอ้างอิง 

1. บันทึกถึงศูนย์บริการสาธารณสุข 1-68 แนวทางการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปีแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย ปีงบประมาณ 2562 
2. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลชมรม และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย 
3. แบบสรุปผลการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ระหว่างการด าเนินการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจ าปี และมีการส่งรายงานผลการด าเนินการในทุกๆ 3 เดือน เพ่ือรวบรวมและสรุปผล

การด าเนินงานตามแนวทางฯ ปีงบประมาณ 2562 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

37. หน่วยงานมีแผน
ยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 76 1. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน / สพธ. 
 
 

การด าเนินกิจกรรม 
1. ขออนุมัติการด าเนินกิจกรรม วางแผนการด าเนินงาน
เรียบร้อย 
2. แต่งตั้งคณะท างานชุดต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2.1 คณะท างานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักอนามัย 
2.2 คณะท างานติดตามประเมินผลผ่านระบบติดตาม
ประเมินผล Daily Plans 
2.3 คณะท างานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ตามมิติการประเมินผล 4 มิติ 
3. จัดท าประชุมเพ่ือบริหารงานด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการของส านักอนามัย ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน 
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน ดังนี้ 
3.1 ประชุมคณะท างานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านัก
อนามัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  
3.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
3.3 ประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลผ่านระบบติดตาม
ประเมินผล Daily Plans เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 
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3.4 ประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามมิติการประเมินผล 4 มิติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2562 
4. จากการด าเนินการจัดประชุมตามข้อ 3 ส่งผลส าเร็จให้การ
ด าเนินการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักอนามัยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
5. ผลักดัน ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ติดตามผลส าเร็จตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ส านัก
อนามัย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ปี ทั้งหมด 50 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562  

- ผลลัพธ์เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 20 ตัว  
- ผลลัพธ์ยังไม่ถึงเปูาหมาย จ านวน 18 ตัว 
- ผลลัพธ์ยังไม่ได้ จ านวน 12 ตัว (อยู่ระหว่างกระบวนการ) 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารส านักอนามัยให้การสนับสนุน ผลักดัน ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2. ความร่วมมือจากทุกส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักอนามัย ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ 

ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 

1. เอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงาน เช่น หนังสือ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชุดต่างๆ  รายงานผลความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม  รายงานผลส าเร็จตัวชี้วัด เป็นต้น  
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

38. ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมือ
อาชีพ )ผลลัพธ์(  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 62.5 1. โครงการฝึกอบรมนักบริหารสุขภาวะเขต
เมือง รุ่นที่ 1 / 814,000 บาท (ด าเนินการ) 
/ สพธ. 

2. โครงการสัมมนาและดูงานด้านการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ด้านสาธารณสุข / 780,000 บาท 
(ด าเนินการ) / สพธ. 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคม
สงเคราะห์ด้านการส่งเสริมศักยภาพและ
การปูองกันปัญหาทางสังคม / 333,500 
บาท (เงินนอกงบ) / สพธ. 

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน / 901,700 บาท (เงินนอกงบ) / 
สพธ. 

5. โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
การพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 19 
/ 1,265,800 บาท (ด าเนินการ) / กพส. 

โครงการ ที่มีเปูาหมายพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ หรือโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนางาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ส านัก
อนามัย ปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 
โครงการ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุข
ภาวะเขตเมืองรุ่นที่ 1 (สพธ.) 

2. โครงการสัมมนาและดูงานด้านการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้าน
สาธารณสุข (สพธ.) 

3. โครงการฝึกอบรมข้าราชการสายงาน
พยาบาลเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในการพยาบาลผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (กพส.) 

4. โครงการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลด้าน
หัตถการในศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
(กพส.) 

5. โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
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6. โครงการการฝึกอบรมบุคลากรสายงาน
พยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
เสริมสร้างประสบการณ์ และทัศนคติในการ
ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขของส านัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร / 352,000 บาท 
(ด าเนินการ) / กพส. 

7. โครงการการฝึกอบรมข้าราชการสายงาน
พยาบาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการพยาบาล
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร / 222,000 บาท 
(ด าเนินการ) / กพส. 

8. โครงการการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
ด้านหัตถการในศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย / 380,000 บาท 
(ด าเนินการ) / กพส. 

9. โครงการการฝึกอบรมข้าราชการสายงาน
พยาบาล เพื่อการสร้างงานวิจัยทางการ
พยาบาลและการน าผลการวิจัยทางการ
พยาบาลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน / 657,700 บาท (ด าเนินการ) / 
กพส. 

10. โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาล

ผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ
ต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse care manager in home 
ward) (กพส.) 
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ผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ปุวยและ
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse care 
maneger in home ward)  / 1,083,000 
บาท (ด าเนินการ) / กพส. 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กในสถานศึกษา / 
148,000 บาท (เงินนอกงบ) / กสภ. 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 นโยบายผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนางาน 
ปัญหาอุปสรรค    
 
หลักฐานอ้างอิง    
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)    
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

39. ร้อยละของความส าเร็จ
ของการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.81 1. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข / 
7,700,000 บาท (ด าเนินการ) / 
สพธ. 

ความส าเร็จของการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการและการบริหาร
จัดการ หมายถึง ระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการที่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการ
และการบริหารจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 
31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีระยะเวลาทั้งหมดที่ระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการ-สาธารณสุขของหน่วยบริการ
ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานการให้บริการ และการ
บริหารจัดการทั้งหมด เป็นจ านวน 126 วัน วันละ 8 
ชั่วโมง คิดเป็นระยะเวลา 1,008 ชั่วโมง หรือระยะเวลา
เท่ากับ 60,480 นาที โดยไดต้รวจสอบเอกสารแล้ว
พบว่า มีศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนกลาง จ านวน 
9 แห่ง เกิดเหตุขัดข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)  ดังนี้ 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
4 ชั่วโมง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
18 นาที 
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- ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
45 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีเหตุขัดข้องเป็น
ระยะเวลา 5 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 มีเหตุขดัข้องเป็น
ระยะเวลา 10 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 มีเหตุขัดข้องเป็น
ระยะเวลา 8 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 มีเหตุขัดข้องเป็น
ระยะเวลา 7 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 มีเหตุขัดข้องเป็น
ระยะเวลา 15 นาที 
- ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข มีเหตุขัดข้องเป็น
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 
  10 นาท ี

รวมทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง 58 นาท ีท าให้ทราบได้ว่า
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
คิดเป็นระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 996 ชั่วโมง 2 นาที หรือ
ระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 59,762 นาที 

ดังนั้น ความส าเร็จของการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานการให้บริการ
และการบริหารจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง



75 

วันที่ 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ มีค่าเท่ากับ 
(59,762/60,480)*100 = 98.81 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ฝุายบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 ศูนย์ให้บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง และส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีการใช้งาน                                                 
ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้บริการได้                                                                                                                        

ปัญหาอุปสรรค 
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบไม่สามารถติดต่อผู้พัฒนาระบบเพื่อให้ด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบ                                                                               

หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานแจ้งปัญหาผ่าน Call Center เป็นรายเดือน                                                                                                                                    
2. ตารางการส ารองระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติเป็นรายเดือน                                                                                                                       

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

40. ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่ได้รับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุข (HCIS) ของส านัก
อนามัย บน Cloud ส าหรับ
การปฏิบัติงานบริหารจัดการ 
และให้บริการแก่ประชาชน 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 78.8 1. โครงการปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศศูนย์บริการ-
สาธารณสุขของส านักอนามัยเข้า
สู่ Cloud / 6,800,000 บาท 
(เงินนอกงบ) / สพธ. 

หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยบริการของส านักอนามัย
ทั้งหมด ที่ต้องมีการติดตั้งสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุข (HCIS) ของส านักอนามัย บน Cloud ส าหรับ
การปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการให้บริการ 
ประกอบด้วย 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 72 แห่ง  

(ปัจจุบันปิดบริการในศูนย์บริการ-สาธารณสุขสาขา 4 แห่ง) 
3. หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง ได้แก่ หน่วย

บริการ กทม. 1 และกทม. 2 
4. คลินิกสัตวแพทย์ 9 แห่ง ได้แก่ 
- คลินิกสัตวแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง 

คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 23 24 29 32 และ 33 
- คลินิกสัตวแพทย์ สังกัดส านักงาสัตวแพทย์

สาธารณสุข 2 แห่ง ได้แก่ คลินิกสัตวแพทย์ดินแดงและ
คลินิกสัตวแพทย์ 7 บางกอกน้อย 

- สถานพักพิงสุนัข ประเวศ 
รวมทั้งหมด 151 แห่ง 
กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข ส านักงานพัฒนา
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ระบบสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 หน่วย
บริการได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุข (HCIS) ของส านักอนามัยบน Cloud 
ประกอบด้วย 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 72 แห่ง (ปัจจุบันปิด
บริการในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 4 แห่ง)  

2. หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง 
3. คลินิกสัตวแพทย์ 9 แห่ง ได้แก 
- คลินิกสัตวแพทย์ของศูนย์บริการ-สาธารณสุข 6 แห่ง 

คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 23 24 29 32 และ 33 
- คลินิกสัตวแพทย์ สังกัดส านักงาสัตวแพทย์

สาธารณสุข 2 แห่ง ได้แก่ คลินิกสัตวแพทย์ดินแดงและ
คลินิกสัตวแพทย์ 7 บางกอกน้อย  

- สถานพักพิงสุนัข ประเวศ 
4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 แห่ง ประกอบด้วย

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 31 33 
36 40 41 47 51 58 67 และ 68 

รวมทั้งหมด 119 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 78.81  79 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ฝุายบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 ศูนย์ให้บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับการ   
ติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของส านักอนามัยบน Cloud                                                                                                                                                                          

ปัญหาอุปสรรค 
ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของส านักอนามัย ไม่สามารถย้ายเข้าสู่ Cloud เพ่ือการเข้าถึงและใช้งานตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                          

หลักฐานอ้างอิง 
แผนการโอนย้ายระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของส านักอนามัยเข้าสู่ Cloud ไปยังศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร                  

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  -       
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
บ าบัดได้รับบริการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของผู้รับบริการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด
ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 81.74 
 
 
 

ร้อยละ 70.68 

1. กิจกรรมการลดอันตรายจากการใช้
ยาและสารเสพติด / (ไม่ใช้งบประมาณ) 
/ สยส. ศบส.ร่วมด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินงานระหว่าง ต.ค.61 – ก.พ.62 
1. ผู้เข้ารับการบ าบัด จ านวน 3,417 คน ได้รับ
บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด จ านวน 
2,793 คน 
2. ผู้เข้ารับการบ าบัด จ านวน 3,417 คน ได้รับ
การตรวจหาเชื้อ HIV จ านวน 2,415 คน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร้อยละของสื่อ/ช่องทางที่
ผลิตได้รับเผยแพร่ (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
สื่อ/ช่องทางมีความพึงพอใจ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
100  
 

ร้อยละ 80  

ร้อยละ 
58.33 

 
ร้อยละ 100 

1. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ             
คนกรุงเทพฯ / (ไม่ใช้
งบประมาณ) / สพธ. 
2. โครงการจัดท าวารสาร
สุขภาพส านักอนามัย / 
1,260,000 บาท (เงินนอกงบ) / 
สพธ. 
3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือการ
ดูแลสุขภาพส าหรับประชาชน  
/ 2,900,000 บาท (เงินนอกงบ) 
/ สพธ. 
4. กิจกรรมสาระสุขภาพทาง              
สื่อสาธารณะ / (ไม่ใช้
งบประมาณ) /สพธ. 
 
 
 

ผลการด าเนินการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ  
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายการ
จัดกิจกรรมฯ จ านวน 12 เรื่อง 
2. ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการที่จะร่วมจัดกิจกรรมฯ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 (จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
58.33 )  
4. ด าเนินการสุ่มเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม และน ามาสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรมรณรงคท์ั้งหมด ณ ปัจจุบันประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
4.1 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  
4.2 กิจกรรมรณรงค์วันแห่งความรักฯ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 100 
 4.3 กิจกรรมรณรงค์วันเด็กแห่งชาติฯ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ฯ มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 100 
4.4 กิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลก ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็น   ร้อยละ 100 
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ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 100   
 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่ได้รับ
การตรวจฟันได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของฟันที่ได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟันที่ไม่มีรอย
โรคฟันผุ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
68.26 

 
 
 
0 

1. กิจกรรมการให้บริการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน / ไม่ใช้งบประมาณ / กทส. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ได้รับ
การตรวจคัดกรองฟัน จ านวน 21,019 คน ต้อง
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน จ านวน 14,348 
คน   

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน    

1. มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตั้งคณะท างานและแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง   

1. แบบรายงานความคืบหน้าการตรวจและเคลือบหลุมร่องฟัน 2562 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 

 
 
 



  

5 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. จ านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์) 

12,000 คน 
 
 
 

ร้อยละ 80 

11,581 คน 
 
 
 

ร้อยละ 89.97 

1. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครร่วมใจขจัดภัย
สุขภาพ / 2,179,700 บาท 
(ด ำเนินกำร) / กสภ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในงานสาธารณสุข / 153,000 
บาท (ด ำเนินกำร) / กสภ. 
 

ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คือ 
ประชาชนที่สมัครหรือได้รับการคัดเลือกจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ในการข้ึน
ทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
โดยจะต้องผ่านการฝึกอบรมภาคบังคับตามหลักสูตรที่
ส านักอนามัยก าหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
ตามความรู้และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดย
ปัจจุบันมีจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จ านวน 
11,581 คน 
ผลลัพธ์ : ส ารวจอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบประเมินที่ 
1 (1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ีค. 2562) จ านวน 10,419 คน 
จากอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจ านวน 
11,581 คน คิดเป็นร้อยละ 89.97 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพื้นท่ีให้ความส าคัญและก าหนดเป็นภารกิจที่ต้องด าเนินการร่วมกัน 
2. ประชาชนมีความตื่นตัวและเห็นความส าคัญ ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ 

ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 

1. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ พ.ศ. 2562 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนในงานสาธารณสุข 
3. สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุ
ร าคาญที่ได้รับการร้องขอจาก
ส านักงานเขตได้รับการตรวจสอบ
และรายงานผล(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เขตท่ีรับบริการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญจาก
ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 46 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

1. กิจกรรมตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 / ไม่ใช้
งบประมาณ / สสว. 
 
 

ผลผลิต : ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้รับการประสาน  
ให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากส านักงานเขต จ านวน 87 
เรื่อง เรื่องร้องเรียนได้รับการตรวจสอบและรายงานผลแล้ว 
จ านวน 40 เรื่อง 
 
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่ประสานมายังส านัก
อนามัย  มีความพึงพอใจในการให้บริการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญของเจ้าหน้าที่ส านักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในระดับมากข้ึนไป จ านวน 20 ราย จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  - 
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. สรุปรายงานการตรวจสอบเหตุร าคาญของส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลเหตุร าคาญ 
 2. รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6. จ านวนพนักงานบริการ
หญิง-ชายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของพนักงานบริการ
หญิง-ชายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อ 
HIV โดยความสมัครใจ 
(ผลลัพธ์) 

400 คน 
 
 
 

ร้อยละ 50 

0 
 
 
 
0 

1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดี
ในพ้ืนที่เป้าหมาย / 239,000 บาท 
(ด ำเนินกำร) / กอพ.  
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมวางแผนการออกหน่วยฯ (กิจกรรมที่ 1) เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2562 
2. จัดท าบันทึกขอความร่วมมือร่วมออกหน่วยสุขภาพ
เคลื่อนที่เชิงรุก (กิจกรรมที่ 3) 
3. ประสานความร่วมมือภาคประชาสังคมและหน่วยงาน
ภาครัฐ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ออกบริการเชิงรุก 
4. ออกแบบแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์การให้บริการสุขภาพ
เคลื่อนที่เชิงรุก 
5. จัดท าบันทึกขอรายชื่อออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสร้างเสริม
สุขภาพ กลุ่มงานวัณโรค และองค์กรภาคประชาสังคม) เพ่ือ
ท าค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. จัดท าร่างค าสั่งออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
7. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการออกให้บริการสุขภาพเชิงรุก 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค   

ไม่มี  
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หลักฐานอ้างอิง 
1. แบบบันทึกข้อมูลการออกหน่วยบริการเชิงรุก 
2. แบบบันทึกผลการตรวจ (Mobile VCT)  

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7. ร้อยละของการได้รับ
รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก
ภายใน 3 วัน (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ด าเนินการสอบสวนโรค
ไข้เลือดออก กรณีผู้ป่วย
เสียชีวิตและมีการระบาดเป็น
กลุ่มก้อน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 50 
 
 
 

ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71.91 
 
 
 

ร้อยละ 86.18 

1. กิจกรรมรับแจ้งข่าวการระบาด
และทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว / 672,000 บาท (เงินนอกงบ) 
/ กคร. ศบส.ร่วมด าเนินการ 
 

โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ให้ค าปรึกษา / แนะน าแนวทางการด าเนินงาน
ควบคุมโรคกับหน่วยงานในพ้ืนที่ (ศบส./สนข.) 
2. ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการสอบสวนโรคกรณี
ผู้ป่วยเสียชีวิตและระบาดเป็นกลุ่มก้อน  
3. วิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาของ
รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ได้รับ
ภายใน 3 วัน จ านวน 2,173 รายงาน จากรายงาน
ผู้ป่วยไข้เลือดออกท้ังหมด จ านวน 3,022 รายงาน 
4. การนิเทศสนับสนุน และการควบคุมโรคกรณี
ผู้ป่วยเสียชีวิตและมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดย 
กองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย 
5. ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการสอบสวนโรคกรณี
ผู้ป่วยเสียชีวิตและระบาดเป็นกลุ่มก้อนเหตุการณ์ท่ีมี
ผู้ป่วยที่ได้ด าเนินการสอบสวนควบคุม จ านวน 
1,827 เหตุการณ์  จากเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและ
ระบาดในพ้ืนที่ทั้งหมด 2,120 เหตุการณ์ 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. สถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือในการส่งรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 
2. ทีมควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 121 ทีม (ส านักงานเขต 50 ทีม / ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ทีม / กองควบคุมโรคติดต่อ 3 ทีม) 
3. การสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลายเดือน พฤศจิกายน 2561 และกุมภาพันธ์ 2562 

ปัญหาอุปสรรค   
        เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานควบคุมโรคของสถานพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้ขาดความต่อเนื่องของการส่งรายงาน  
หลักฐานอ้างอิง 

1. แผนการปฏิบัติงานรับแจ้งข่าวการระบาดและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว  
2. ระบบสารสนเทศเครือข่ายศูนย์ระบาดวิทยากรุงเทพมหานคร 
3. แบบรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan)  
4. ภาพการประชุมฝึกอบรมโครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
5. หนังสือที่ กท 0708/1654 ลงวันที่ 24ตุลาคม 2561 
 เรื่อง โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกฯ 
 เรียน ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
6. ค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 82/2562สั่ง ณ วันที่14 มกราคม พ.ศ. 2562 
 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
7. หนังสือที่ กท 0708/273 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 
 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8. จ านวนสุนัขและสัตว์เลี้ยง
ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 
(ผลผลิต) 
 
อัตราป่วยตายโรคพิษสุนัขบ้า 
(ผลลัพธ์) 

170,000 ตัว 
 
 
 

ไม่เกิน 0.2 ต่อ
แสนประชากร 

82,485 ตัว 
 
 
 

ไม่พบผู้เสียชีวิต 
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

 

1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว / ไม่ใช่
งบประมาณ / สสธ. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
2. กิจกรรมผ่าตัดท าหมันสุนัขและ
แมว / ไม่ใช่งบประมาณ / สสธ. 
ศบส.ร่วมด าเนินการ 
3. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กบัสัตว์เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานคร / 500,000 บาท 
(ด ำเนินกำร) / กสภ.สสธ. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
4. กิจกรรมพัฒนาศูนย์ควบคุมและพัก
พิงสุนัขจรจัด / สสธ. 

ผลผลิต : ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมว  ในชุมชน  คลินิกสัตวแพทย์
กรุงเทพมหานคร  คลินิกฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ  ศูนย์พักพิงสุนัข อ. 
ทัพทัน  จ. อุทัยธานี  และศูนย์บริการสาธารณสุข  
ส านักอนามัย  ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561–มีนาคม 2562 ได ้82,485 ตัว 
 
ผลลัพธ์ : ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  :   

การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการด าเนินงาน  ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนงานที่ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขด าเนินการ
โดยตรงและใน 
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ส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งนโยบายวันโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่จะให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี  พ.ศ. 2563  มีความส าคัญต่อการด าเนินการได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย     
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  
 1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของ  ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
 2. สรุปสถิติประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตาม  รง . 506 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม มีผลการทดสอบ
ความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
ตามเป้าหมาย(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (ผลลัพธ)์ 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 99.1 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคส านัก
อนามัย / 103,600 บาท (ด ำเนินกำร) 
/ สชส. ศบส.ร่วมด าเนินการ 
2. กิจกรรมการทดสอบความช านาญ 
(Proficiency Testing) ของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
และส านักงานเขต ในการตรวจคัด
กรองหายาบ้า (Methamphetamine) 
ในปัสสาวะ / ไม่ใช่งบประมาณ / สชส. 
 

ผลผลิต :  
1. พิจารณาก าหนดการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 
2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
2. พิจารณาสถานที่ในการจัดอบรมและวิทยากรที่
จะมาบรรยายในการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
สถานที่จัดอบรม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขต
บางรัก กทม. และวิทยากรที่จะเชิญมาบรรยายใน
การอบรม คือ นายแพทย์ยุทธิชัย เกษตรเจริญ             
แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัณโรค กรมควบคุมโรค ที่
ปรึกษากองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ส านักอนามัย  
3. ด าเนินการส่งรูปแบบการจัดท าคู่มือการใช้
บริการห้องปฏิบัติการส านักงานชันสูตรสาธารณสุข 
ปี 2562 ให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุขพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
4. ด าเนินการฝึกอบรมในวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว มีผู้ร่วมอบรม
ทั้งหมด 142 คน จากจ านวนเจ้าหน้าที่ท่ีมีรายชื่อ
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ในค าสั่งอบรมจ านวนทั้งสิ้น 143 คน เจ้าหน้าที่
ด าเนินการ 9 คน และวิทยากร 1 คน  รวม
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 152 คน อยู่ระหว่างเสนอ
ปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ืออนุมัติและลงนามค าสั่ง
ให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมและด าเนินการ                 
5. จ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบคะแนนร้อยละ 
80 หลังการอบรม เท่ากับ 142 คน จากจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 142 คน คิดเป็น ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม มีผลการทดสอบความรู้
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตามเป้าหมาย  ผลผลิต (out 
put) เท่ากับ ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ : ผลการประเมินคุณภาพการตรวจการ
ตรวจวิเคราะห์  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2561 ได้ผลดังนี้ 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับ
น้ าตาลในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจที่ศูนย์มีอยู่ 
จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100  
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อ
วัณโรคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ จ านวน 19 แห่ง 
ผ่านการประเมิน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่
เลือด จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่ง  
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คิดเป็นร้อยละ 100 
1.4 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับ
ความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) จ านวน 67 
แห่ง ผ่านการประเมิน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
95.5 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  แห่ง ไม่สามารถร่วม
การประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความ
เข้มข้นของเลือดได้ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์
เสีย 
1.5 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หา 
Anti-HIV ด้วยชุดทดสอบ Determine HIV ½ 
จ านวน 62 แห่ง  ผ่านการประเมิน 62 แห่ง  คิด
เป็นร้อยละ  100  
**เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐาน ที่ก าหนด เท่ากับ 99.1 

ครั้งที่ 2 การประเมินคุณภาพการตรวจการตรวจ
วิเคราะห์ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่งตัวอย่าง 
และรอผลการทดสอบ ซึ่งได้ท าการจัดส่งตัวอย่าง
ให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข วันที่ 26 มีนาคม 
2562 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
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- ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ 
- ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค โดยการเข้ารับการอบรมความรู้ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค 
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ท าการทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพ และรายงานผลกลับยังส านักงานชันสูตรสาธารณสุข ภายในเวลาที่ก าหนด 

ปัญหา อุปสรรค  -  
หลักฐานอ้างอิง  

1. รายงานผลการทดสอบความรู้บุคลากรห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค หลังการอบรม 
2. ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจที่ศูนย์มีอยู่ (ปีละ 3 ครั้ง) 
3. ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (ปีละ 2 ครั้ง) 
4. ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือด (ปีละ 3 ครั้ง) 
5. ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) (ปีละ 3 ครั้ง) 
6. ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หา Anti-HIV ด้วยชุดทดสอบ Determine HIV ½ (ปีละ 3 ครั้ง)// 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10. ร้อยละของผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home 
Ward) (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward) มี
คุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 60 

89.36 
 
 
 
0 

1. กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง
ที่บ้านดุจโรงพยาบาล (BMA 
Home Ward) เพ่ือการดูแล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ / (ไม่ใช้
งบประมาณ) / กพส. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน 
1. จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral System) ในการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข 
และโรงพยาบาลภาคี เครือข่ ายเ พ่ือน า เสนอผลการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศการส่งต่อฯ 
2. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่อง
ที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program) ให้กับ
บุ ค ล า ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั้ ง จ า ก  ศ บ ส .  6 8  แ ห่ ง  ล ะ
สถานพยาบาลภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาโปรแกรม BMA Home Ward Referral ให้
สอดคล้องในการส่งต่อและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งจัดท าคู่มือการบันทึกและการใช้งาน
โปรแกรม 
4. ติดตาม ควบคุม ก ากับการด าเนินงาน การเข้าใช้งานส่ง
ต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านผ่านโปรแกรม BMA 
Home Ward Referral 

 



  

19 

5. ดูแลบ ารุงรักษาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้านด้วยโปรแกรม BMA Home Ward Referral 
6. สรุป เคราะห์ผลการด าเนินงานระบบส่งต่อเพ่ือการ
พยาบาลต่อเนื่องที่บ้านด้วยโปรแกรม BMA Home Ward 
Referral 
7. เผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงานของโปรแกรม 
BMA Home Ward Referral 
ผลจากการด าเนินงาน 

ด าเนินการขยายเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
ต้องการได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล 
(Home Ward) จัดประชุมเครือข่ายแล้วเสร็จไปเมื่อ วันที่ 
10 มกราคม 2562 มีโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน
จ านวน 90 แห่ง, สถานบริบาล (Nursing Home) และ
คลินิกอบอุ่น 50 แห่ง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 230 คน ในปีงบประมาณ 2562 มีการส่ง
ต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม BMA Home Ward 
Referral Center จ านวน 5,976 ราย ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านจ านวน 5 ,340 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 89.36  (ข้อมูล ณ วันที ่5 มีนาคม 2562) 

 
 
 
 



  

20 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับความร่มมือจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อ   
2. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารส านักอนามัยและโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้านปัญหา อุปสรรค - 

 
ปัญหาอุปสรรค  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  แบบฟอร์มที่ 353     รายละเอียดโครงการ   (Project Template) 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

11. ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
สุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้ด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 45 
 
 
 
 
0 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
กรุงเทพมหานคร / 571,300 บาท 
(ด ำเนินกำร) / กสอ. 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหารของ
กรุงเทพมหานคร / 273,800 บาท 
(ด ำเนินกำร) / กสอ. 
 
 

ผลผลิต : กองสุขาภิบาลอาหารก าหนดจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ต าแหน่ง
นักวิชาการสุขาภิบาลระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ และ
ประเภททั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ
ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 50 ส านักงานเขต ส านักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และกองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย 
จ านวน 125 คน ระยะเวลา 2 วัน แบบไป - กลับ ในเดือน
กรกฎาคม 2562  

การด าเนินการฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบด้วย การจัดท า
หลักสูตรและก าหนดการฝึกอบรม ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท าแผนการด าเนินโครงการ จัดท า
แบบประเมินความรู้ เสนอขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติ
งบประมาณ เท่ากับร้อยละ 30 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการ ประกอบด้วย ประสาน
ด าเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอขออนุมัติให้ข้าราชการ
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กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ จัดท าเอกสารวิชาการ/
เอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ จัดการฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดให้แล้วเสร็จ 
เท่ากับร้อยละ 30 

ขั้นตอนที่ 3  การประเมินผลและรายงานผล 
ประกอบด้วย การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ ประมวลผล จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหารตามแผนที่ก าหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน  

- วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 40 
- วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 50 
- วันที่  5 สิงหาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 60 
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 70 
โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนที่ 2 ได้แก่  
- จัดท าเอกสารวิชาการ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม   
ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 45 

ผลลัพธ์ : กองสุขาภิบาลอาหารก าหนดจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ต าแหน่ง
นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ และ
ประเภททั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ
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ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 50 ส านักงานเขต ส านักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และกองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย 
จ านวน 125 คน ระยะเวลา 2 วัน แบบไป - กลับ และ
ประเมินความรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการสุขาภิบาล
อาหาร โดยใช้แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนและ
หลังการฝึกอบรม ในเดือนกรกฎาคม 2562 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพชีวิต เรื่อง อาหารปลอดภัย 
2. งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
3. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต 

ปัญหา อุปสรรค 
      อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวอย่างเต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต มีภารกิจค่อนข้างมากหรือมี

ภารกิจเร่งด่วน อย่างไรก็ดี เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนกองสุขาภิบาลอาหารจะมีการประสานงานกับส านักงานเขตในเบื้องต้น 
หลักฐานอ้างอิง 

  1. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562  
    2. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
ก าหนดการฝึกอบรมเดือนกรกฎาคม 2562 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดภารกิจประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

12. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ 
ทักษะ และความเข้าใจในหัวข้อที่จัด
ประชุม (ผลผลิต) 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข มีการพัฒนา
บริการด้านเภสัชกรรมสอดคล้องกับ
หัวข้อการจัดประชุม (ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 99.28 
 
 
 
0 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายงานเภสัชกรรม / 
149,800 บาท (ด ำเนินกำร) / 
กภก. ศบส.ร่วมด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 และ 2 ด าเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 8 และ 11 มีนาคม 2562 ตามล าดับ มีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น 138 ราย และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านการ
ประเมินความรู้ ทักษะ ไม่น้อยกว่าละร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม จ านวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.28 
และอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย 
กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฯ 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ส านักอนามัย ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมือง
มหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเ ป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะกับการบริหารมหานครและ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
ปัญหา อุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 

 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/อนุมัติใช้เงิน 
 2. แบบรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan) 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  -      



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลงั ส านักงานเลขานุการ ส านักอนามยั

ประเภทหน่วยงาน :          Line            Staff     /      Line & Stafe

มตทิี่ : 2  ช่ือตวัช้ีวัด : 2.2 ความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน

                                              2.2 ความส าเร็จของการจัดท างบการเงิน

ช่ือผู้รับผดิชอบการรายงาน

นางสาวอนงนุช   เฉลยคาม ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ โทร.02-2032825 

นางสาววิภาดา       แกว้ใส        ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน โทร.02-2032825 

เกณฑ์การให้คะแนน

ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/-  1 คะแนนการจัดท างบการเงิน ต่อ 1 คะแนน

1 2 3 4 5

คะแนนของการจัดท างบการเงินที่ท าไดจ้ริง 20 40 60 80 100

ผลการด าเนินงาน :

ตัวชีวั้ดที่ คะแนนที่ได้

2.2.1 3.500

ค าช้ีแจงรายละเอยีดการด าเนินงาน

การด าเนินโครงการแลว้เสร็จตามแผนงานที่วางไว้แลว้

จัดส่งรายงานให้ส านักงานคลงัและส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิเรียบร้อยแลว้ เมือ่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

บันทึกรายการในสมดุบัญชทีุกประเภทไดถ้กูต้อง ครบถว้นตามที่คูม่อืการบัญชกีรุงเทพมหานครก าหนด

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :

มุง่เน้นลดคา่ใชจ่้ายประจ าในการบริหารราชการและพัฒนาระบบประเมนิผลการบริหารการใชจ่้ายในเชงิประสิทธิภาพ

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :

ไดรั้บเอกสารในการบันทึกบัญชจีากหน่ายงานที่เกีย่วขอ้งไมค่รบถว้น และลา่ชา้

หลกัฐานอ้างองิ :

รายงานทางการเงินและสมดุบัญชรีายวันทุกประเภท สมดุบัญชแียกประเภททุกบัญช ีสมดุบัญชย่ีอยต่าง ๆ 

(6) 70

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดบัคะแนน

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนถว่งน้ าหนัก

0.210



ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
หน่วยงาน :  ส านักอนามัย 
ประเภทหน่วยงาน :   Line      Staff      Line & Staff 
มิติที่ : 2  ชื่อตัวชี้วัด : 2.3  ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางลิปดา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์  02-2032819 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลคะแนนความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 60 70 80 90 100 
เ 
ผลการด าเนินงาน :  

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
2.3 5 - - - 

ก 
ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :   
           1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และจัดตั้งคณะท างานด้าน 
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 2.  จัดให้มีการอบรมฟังค าบรรยายจากวิทยากร ส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  
ในการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 3.  จัดประชุมคณะท างานระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ ความเสี่ยงของแต่ละกลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 4.  จัดท าตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตาราง SR1) และแผนการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด (ตาราง SR2) ส่งส านักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 (ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามก าหนดเวลา) รอตรวจสอบภายในตรวจ เพ่ือจะได้ด าเนนการแก้ไข  
อบรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  ตรวจสอบภายใน ตรวจแล้วส่งคืน ก าลังด าเนินการแก้ไข
เพ่ือส่งกลับไปให้ส านักงานตรวจสอบภายในตรวจอีกครั้ง 
           5.  จัดท ารายงานการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2) เพื่อหาจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  
ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินฯ ก าหนด นั้น 
 6.  ประเมินผลส าเร็จการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง (SR1) ตัวชี้วัดภารกิจจากการเจรจาตกลง 
10 ตัวชี้วัด 
          7.  ประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด (SR2) ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่  
        (1) ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) (กองสุขาภิบาลอาหาร)  

 
(2) โครงการพัฒนา… 
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        (2) โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน(BMA Home Ward Referral Center) 
(กองการพยาบาลสาธารณสุข) 
        (3) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
(กองควบคุมโรคติดต่อ) 
        (4) กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการท างาน  
และการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร (ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
        (5) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยา
เสพติด) 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :   
           1.  ผู้บริหารมีความม่ันใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร ในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การก าหนดกลยุทธ์ การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนการเงินและการด าเนินงานตามแผน 
 2.  ชว่ยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3.  จัดอบรมคณะท างานเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
           1.  บุคลากรมีการโอนย้ายหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
 2.  คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง มิใช่บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของตัวชี้วัดกลยุทธ์
หลัก ท าให้การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงฯ เกิดการสับสน 
 3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์หลักของแต่ละส่วนราชการ ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
           1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  
 2.  ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตาราง SR1) 
 3.  แผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด (ตาราง SR2) 
 4.  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
 5.  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
 6.  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง SR2)  
      ส าหรับความเสี่ยงทุกตัวในแต่ละตัวชี้วัด 
 
 



 

 
 

 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน :   ส านักอนามัย 

มิติที่ : 3 ชือ่ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายสมชาย อุทัยนาง 

ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2203 2838 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดการเรื่องที่
ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

50 60 70 80 90 
ขึ้นไป 

 

                   * กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนน           

ถ่วงน้ าหนัก 
3.1     

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ส านักอนามัยไดร้ับเรื่องร้องทุกข์ผา่นศูนย์ฯ กทม.1555 MIS เกี่ยวกบัเหตุเดือดร้อนร าคาญ ประเภทขอให้ด าเนินการ

เกี่ยวกับการจับสุนัขจรจดัเป็นส่วนใหญ่ 
2. ส่วนราชการที่รบัผิดชอบ มสี านักงานอยู่ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ ได้ด าเนินการให้แสร็จสิ้นตามล าดับการรับแจ้งเรื่อง 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนนิงาน 
2. ส่วนราชการที่เกีย่วข้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรยีน และปรบัปรุงการบริการใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การร้องเรียนและกลั่นแกล้งกัน เมือ่ออกไปด าเนินการแล้วไม่พบผูร้้องเรียน 
2. มีปัจจัยภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการท างาน เช่น การออกข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคมุการเลีย้งหรือ

ปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานรหสั CPLR003 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. แบบสรุปผลการด าเนินการแกไ้ขเรื่องร้องเรียน (ฟอร์ม 3.2/2) 
3. รายงานสรุปผลการติดตามเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจ าเดือน 

 



 

 
 

 

รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ แยกตามประเภทร้องทุกข์ 
ส านักอนามัย 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  - 23 เมษายน 2562 
 

 
ล าดับที่ 

 

 
        ประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

 
จ านวน 

เรื่องร้องทุกข์ 

 
ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 
จ านวน 

 
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
เรื่องร้องทุกข์ประเภทอ่ืน ๆ 

 
การบริหารงานบุคคล 

 
อาคาร 

 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 

 
21 
 

23 
 
2 
 

879 
 
2 

 
15 
 

16 
 
2 
 

659 
 
1 

 
6 
 
7 
 
0 
 

220 
 
1 

 
                   รวมทั้งสิ้น 
 

 
927 

 
693 

 
234 

 
 
 
 
 



ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
หน่วยงาน : กองสร้างเสริมสุขภาพ 
มิติที่ : 3   ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางณัชชา  ประภายนต์                       เบอร์โทรศัพท์ : 0 2203 2869 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลคะแนนตัวชี้วัด(ร้อยละ) 80 85 90 95 100 

* กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1 
ชื่อ โครงการกรุงเทพฯ – สังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ  (Bangkok – Health Literate Society) 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

สรุปผลการด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ร้อยละของผู้สูงอายุ (อายุ 60 
ปีขึ้นไป) ในชุมชนที่ข้ึนทะเบียน
ของกรุงเทพมหานคร ใช้บริการ
ชุดความรู้บนเว็บไซต์ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 
25 เมษายน 2562 : 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข
ด าเนินการให้ผู้สูงอายุสแกน 
QR Code เพ่ืออ่านชุดความรู้
บนเว็บไซต์ 
2. เผยแพร่ชุดความรู้ผ่าน 6 
ช่องทาง ดังนี้ 
- ส านักงานเขต 50 เขต 
- โรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ 10 แห่ง 
- ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 35 แห่ง 
- สวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 36 แห่ง 
- หน้าเว็บไซต์ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ 
- สมาคมข้าราชการบ านาญ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ใน
ชุมชนที่ข้ึนทะเบียนของ
กรุงเทพมหานครเข้ามาอ่านชุด
ความรู้บนเว็บไซต์ 

เดือนละ 2 
ครั้ง 

เริ่มด าเนินการเดือน
พฤษภาคม 2562 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่ชุด
ความรู้ 

5 ช่องทาง 6 ช่องทาง 

ร้อยละของการตอบข้อซักถาม
ของผู้ใช้บริการชุดความรู้บน
เว็บไซต์ภายใน 24 ชั่วโมง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
ผลการด าเนินงาน: 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
3.2     

 



 
ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
พ้ืนที่เริ่มด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ และส ารวจผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนของ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
- เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเขต โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สมาคม
ข้าราชการบ านาญกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และสาขา 77 แห่ง  
- กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในชุมชนที่ข้ึนทะเบียนของกรุงเทพมหานคร จ านวน 
2,069 ชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร สมาชิกสมาคมข้าราชการบ านาญกรุงเทพมหานคร 
ผู้สูงอายุที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 10 แห่ง ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 35 แห่ง 
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 36 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และศูนย์สาขา 77 แห่ง 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่ใช้ smart phone หรือมีข้อจ ากัดอ่ืนๆ ในการเข้าถึงหรืออ่านข้อมูลบน website 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- หน้า web site : Bangkok – Health Literate Society 
- ช่องทางการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ 
- รายงานสถิติการเข้า website 
- ภาพถ่ายการด าเนินงานจัดประชุมคณะท างานโครงการฯ การประชุมเพ่ือชี้แจงและการประชุมเพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 



 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หน่วยงาน: กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ประเภทหน่วยงาน:    Line    Staff    Line & Staff    

มิติที่: 3   ชื่อตัวชี้วัด: 3.2 รอ้ยละความส าเรรจขออกาารำ าเรินิคครกาารห้้รรนาารี่ดำ่ี่ดสดำ  Best Service) 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน: นางกนกรัตน์ เลิศไตรภพ                       เบอร์โทรศัพท์: 0 2860 8203 
ต าแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

80 85 90 95 100 

 
 

ชื่อ โครงการให้บริการที่ดีที่สุด  พัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา(ต่อเนื่องปีที่ 3)  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 

สรุปผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ร้อยละของโรงเรียนเป้าหมาย 
จัดกิจกรรมครบ 4 กิจกรรม 
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

100 ผลการด าเนินงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 – 
เดือนเมษายน 2562  

- ได้ผู้ช านาญการจัด
กิจกรรมจากการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์(eGP) 
- ประสานงานผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 
- แต่งตั้งคณะท างาน
โครงการฯ 
- ประชุมคณะท างาน
โครงการฯครั้งที่ 1 
- ได้โปรแกรมการจัด
กิจกรรมในโรงเรียนทั้ง 
10 แห่ง 
- คิดเป็นผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 15 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ วัณโรค และ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น 

80 

มีโรงเรียนมัธยมศึกษาพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานครแสดงความจ านง 
เข้าร่วมโครงการในปีต่อไป 

อย่างน้อย 
5 โรงเรียน 

 
 



-2- 
 

ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
3.2     

 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน: 
    1. ด าเนินการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินกิจกรรม และรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม  
    2. จัดกิจกรรม 4 กิจกรรมหลักซ่ึงประกอบด้วย 
 - การท าแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ฐานกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคเอดส์ 
 - ฐานกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรควัณโรค 
 - ฐานกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    3. รายงานผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายเรื่องโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    4. หนังสือแสดงความจ านงในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน: 
- เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ โรงเรียน 10 แห่ง ส านักการศึกษา ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข NGO 
- กลุ่มเปา้หมาย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง: 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
- ภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม 
- กิจกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วย ฐานความรู้ 3 ฐาน และฐานประเมินความรู้ 
- หนังสือแสดงเจตจ านงในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 
 



 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

หน่วยงาน   :  ส านักอนามัย  
  

ประเภทหน่วยงาน   :   line            staff          line &staff  
 

มิติที่   :  3           ชื่อตัวช้ีวัด   : ๓.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน   :  นางสาวชุมพิชา ภักดีชาติ    เบอร์โทรศัพท์   :  0 2203 2849  
 

ต าแหน่ง   :  นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   :   
                                     ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ  ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5 

 
  

ผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
3.3 - - - - 

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน  : 
   1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของส านักอนามัย (Pre Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 3. ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนนิโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหนว่ยงานกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2562 
    4. ประสานก าหนดการเข้าทอดแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ กับทีมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 
 และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์ 
 5. รายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ ตามโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์ (Google form) 

     6. จัดประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครัง้ที่ 1/2562 

     7. ขอความเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ ตามมติที่ประชุมคณะท างานติดตาม
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1/2562 
 8. เวียนแจ้งทกุส่วนราชการ เพ่ือขอให้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
 9. เวียนแจ้งผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ได้ระดับ       
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยที่ 4.299 
  
   

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 

 - นโยบายผู้บริหารส านักอนามัยสนับสนุนให้ส่วนราชการส ารวจความพึงพอใจและน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือท าแผน
ปรับปรุงการบริการ 
 - ความร่วมมือของทุกส่วนราชการ ส านักอนามัย 
 

 
 
 



- 2 - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  -  
 

 
หลักฐานอ้างอิง :  
   - หนังสือที่ กท 0702/4098 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการพัฒนา 
ปรับปรุงบริการของ ส านักอนามัย  

- หนังสือที่ กท 0702/347 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การติดตามผลการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ ตามโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- รายงานการประชุม คณะท างานติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
- หนงัสือที่ กท 0702/795 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุง 

คุณภาพการให้บริการ ตามมติที่ประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลความพึงพอใจ ครั้งที่ 1/2562                            



ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนา

ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายพิพัฒน์ วิชัยโคตร 

ต าแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-245-7296 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

60 70 80 90 100 

* กรณีมีผลการด่าเนินงานต่่ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

4.1     
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  

๑. ประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

2. ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตจ านวน 3 หัวข้อ คือ  
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายทุจริต  
2. การเบิกค่าอาหารท าการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม 

3. จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตจ านวน 3 หัวข้อ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งให้ส านักงาน ก.ก. 
4. ส านักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กท 0306/422 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 



5. ส านักงานเลขานุการ มีหนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย ให้ด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รายงานผลการด าเนินการพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ตามหนังสือ ที่ กท 0701/1178 
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
6. หน่วยงานในสังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายทุจริต 
1.1 มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 มีนาคม 2562 

1.2 จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อหารือ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลค าถาม กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- รวมค าวินิจฉัย ข้อตอบหารือ ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1.3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 
- คู่มือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุ ส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย 
- เวียนคู่มือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 

2. การเบิกค่าอาหารท าการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
2.1 มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเลขานุการส านักอนามัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

และรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ผู้อ านวยการส านักอนามัย ได้มีหนังสือสั่งการมอบหมายเลขานุการส านักอนามัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ด าเนินการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบ ตามหนังสือ ที่ 
144/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการส านักอนามัย 

- รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน มีนาคม 
2.2 จัดท าสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน

ค่าอาหารท าการนอกเวลา  
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน มีนาคม 

2.๓ จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลา 
- แผนงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย 
2.4 จัดท าคู่มือการด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและ

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2.5 จัดท าแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา และและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด 
- เอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 



3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม 
3.1 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบรายงาน

การใช้รถ (แบบ 4) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
3.2 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือปรับปรุงคู่มือการ

ปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  
โดยเคร่งครัด 

3.3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบรายงานการ
ใช้รถ (แบบ 4) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคันและทุกวันและรายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน  

- รายงานตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ 4) 
เดือน มีนาคม 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : - 

 



ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน :ส านักอนามัย 
ประเภทหน่วยงาน :  Line  Staff  Line & Staff 
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 

4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวกฤษณา ศิริวงษ์ขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ :0 2354 4230 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

1 2 3 4 5 

 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
4.2.1 4    

 

 
ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
ส านักอนามัย 
 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดรับทราบ 
วันที่ 10 กันยายน 2561 
 2. ประชุมการด าเนินการจัดท าข้อปฏิบัติแนวทางการท างานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของส านักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 3. จัดท าโครงการการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักอนามัย ซ่ึงการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และประเมินอันตรายจากการท างานของส่วนราชการในสังกัดส านักอนามัย จากการประเมินสรุปได้ว่างานที่มี
ความเสี่ยงสูง 3 ล าดับแรกของส่วนราชการในสังกัดส านักอนามัย ได้แก่ 1.งานจัดท าเอกสารด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 2.งานขับรถยนต์ และ 3.งานท าความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย 
 4. ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส่วนราชการ 
 5. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ 3 ข้อปฏิบัติ ได้แก่ ข้อปฏิบัติของงานจัดท าเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานขับ
รถยนต์ และงานท าความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย 81 ส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/1768  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
 
77 หน่วยงาน 
 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ วันที่  
11 - 24 กันยายน 2561 จ านวน 8 ครั้ง 
 2. พิจารณาโครงการการจัดการความเสี่ยงในการท างานของหน่วยงานต่างๆ ก่อนด าเนินการ 
 



ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
 1. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักอนามัยที่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 1. ข้าราชการในสังกัดส านักอนามัยมีภารกิจในหลายด้าน และเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทางราชการต้องปฏิบัติ 
จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจจึงจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. เอกสารชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2.1 
 2. รายงานการประชุมการด าเนินการจัดท าข้อปฏิบัติแนวทางการท างานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของส านักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 3. ส าเนาโครงการการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักอนามัย 
 4. เอกสารประกอบการด าเนินการตามโครงการ 
 5. หนังสือ ที่ กท 0704/1768 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของส านักอนามัย 
 
 



ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

หน่วยงาน :  กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสร้างเสริมสุขภาพ 

ประเภทหน่วยงาน :      Line     Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2    ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
              4.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางไพลิน  ไล้สุวรรณ 
ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

เบอร์โทรศัพท์ :089 771 9202 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (ร้อยละค่าเฉลี่ย
ดัชนีมวลกายของบุคลากรในหน่วยงานที่มีแนวโน้ม
การพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ปกติ) 
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ขึ้นไป 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
4.2.2 4    

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
2. ได้รับอนุมัติ แต่งตั้งคณะท างาน  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 
3. ประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจ้ง ซักซ้อมความเข้าใจ และมอบหมายงาน 
4. ประชุมส่วนราชการต่างๆ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
5. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดค่า BMI และนัดหมาย 
6. ด าเนินการวัดค่า BMI ก่อนด าเนินกิจกรรม ในเดือนพฤศจิกายน  (ให้หน่วยงานน าข้อมูลของปี61 มาเป็นข้อมูล

ตั้งต้นของปี62 )  ส านักอนามัย ประกอบด้วย  ส านักงาน 5 ส านักงาน  กอง 8 กอง  และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง ให้น าค่า BMI ก่อนด าเนินกิจกรรม มาแบ่งเป็น 5  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผอม กลุ่มปกติ กลุ่ม
อ้วนระดับ1 กลุ่มอ้วนระดับ2 และ กลุ่มอ้วนระดับ3  จ านวนบุคลากรทั้งหมด 3,734 คน (ศูนย์ 2,342 คน
กอง 1,344 คน) ได้รับการจัดกลุ่ม ทั้งสิ้น 3,681 คน และอยู่ในข้อยกเว้นไม่ได้จัดกลุ่ม 53 คน (ศูนย์ 40 คน
กอง 13 คน) 

7. อยู่ระหว่างด าเนินการ  ให้หน่วยงานต่างๆด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในแต่ละ
หน่วยงาน 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
    1. ศูนย์บริการสาธารณสุขพ้ืนที่ 
    2. ส านักงาน 5 ส านักงาน  กอง 8 กอง ส านักอนามัย  



อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2.  หนังสือประสานงานและติดตามการด าเนินการวัดค่า BMI ก่อน หลังด าเนินกิจกรรม 
3.  รายงานสรุปผลการด าเนินการวัดค่า BMI ก่อน หลัง ด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
4. โครงการ/กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ส านักอนามัย 
5.  รายงานสรุปผล การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินการวัดค่า BMI ก่อน หลัง ด าเนินกิจกรรมสร้างเสริม 
     สุขภาพ ของ 81 หน่วยงาน ส านักอนามัย 
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