
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักอนามัย 
(ระยะสิ้นปีงบประมาณ) 



  

 
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 าเนินงานของทุกส่วน

ราชการให้เป็นไปตามขั้นตอน กรอบระยะเวลา และภายในก าหนดเงื่อนไขเวลาในการด าเนินการตาม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค 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 ที่
ส านักอนามัยจัดขึ้นเพ่ือให้บริการ 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 ขาดการออกก าลังกาย ส่งผลให้คนกรุงเทพมหานครเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคอ้วน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะ
ซึมเศร้า 

          



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 1 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
 
ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย(เจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ) 
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
       (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

1 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมเฝูาระวังภัย
และยาเสพติดตามภารกิจ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 81.49 ร้อยละ 135.8 10 10 

2 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 66  
 

ร้อยละ 68.31 ร้อยละ 100 10 10 

3 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
(ผลผลิต) 

200,000 ราย 201,742 คน 
(ต.ค.61-ส.ค.62) 

 

ร้อยละ 100 10 10 

4 ร้อยละของสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับ
การแนะน าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพ่ือจัดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมี
สุขภาพที่ดี(ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ร้อยละ 166.67 10 10 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 2 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
       (3) 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

5 ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูล
ความรู้และอุปกรณ์ปูองกัน(ผลผลิต) 

≥ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.72 ร้อยละ 122.15 10 10 

6 ร้อยละผลส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรค
(ผลลัพธ์) 

>ร้อยละ 85 ร้อยละ 92.72 ร้อยละ 109.08 10 10 

7 ดัชนีลูกน้ ายุงลายของกลุ่มเปูาหมายอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด (ผลลัพธ์) 
 

>ร้อยละ 70 ชุมชน= ร้อยละ 79.67 
สถานศึกษา = ร้อยละ 83.33 
สถานพยาบาล = ร้อยละ 88 

ร้อยละ 119.52 
(ค านวณจากค่ารอ้ยละรวม
ทั้งหมดX100/ค่าเป้าหมาย) 

10 10 

8 ร้อยละของผู้ปุวยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก 
BMA Home Ward Referral Center ได้รับการ
พยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 99.18 ร้อยละ 116.68 
 

10 10 

9 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ์)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80.92 ร้อยละ 80.92 10 8.09 

10 ร้อยละของผู้ปุวยและผู้สูงอายุใน Home Ward 
ได้รับการเฝูาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
จากผู้ดูแล (Caregiver)  (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 10 10 

รวม  100  คะแนน 98.09 
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน 10 ตัว  ได้คะแนน  98.09 คะแนน 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 3 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝูาระวังภัยและยาเสพติดใน
ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมเฝูา
ระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 81.49 1. โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยา
เสพติด / 2,714,200บาท
(ด าเนินการ) 

อาสาสมัครฯ มีการด าเนินกิจกรรมเฝูาระวังภัยและยา
เสพติด จ านวน 9,117 คนจากท้ังหมด จ านวน 11,188 
คน ร้อยละ 81.49 โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. การเฝูาระวังภัยและการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน จ านวน 11,460 ครั้ง 
2. ค้นหาติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่
ผ่านการบ าบัดฯ จ านวน 2,790 ครั้ง 
3. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จ านวน 2,772 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 
4. อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงท างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

หลักฐานอ้างอิง 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 4 

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

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 5 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 66  
 

ร้อยละ 68.31 1. กิจกรรมปูองกันโรคอ้วนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน / 
(ไม่ใช้งบประมาณ) / กสภ. 
2. กิจกรรมปูองกันโรคอ้วนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 
 

การด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการเฝูาระวังภาวะโภชนาการนักเรียน 
โดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ 
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน 
(จากจ านวนนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร 
และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจะได้รับการเฝูา
ระวังภาวะโภชนาการและเข้าร่วมด าเนินมาตรการปูองกัน
โรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน) 
2. ขออนุมัติแผนงานฯ 
3. วางแผนรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินงาน 
4.ก าหนดแผนการด าเนินงานและประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   - จัดท าแบบประเมินการด าเนินงานมาตรการปูองกันโรค
อ้วนและทุพโภชนาการในโรงเรียน 
   - จัดส่งแบบประเมินการด าเนินงานเฝูาระวังภาวะ
โภชนาการในโรงเรียนให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
5.จัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปหน่วยงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)และส านักงานคณะกรรม

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 6 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ประสานขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และสช. เข้า
ร่วมกิจกรรมปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการใน
โรงเรียนและเฝูาระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนโดยการ
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการปีละ 2 ครั้ง
(เทอม1 และเทอม2) 
6.จัดท าเอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบรายงานการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมปูองกัน แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน
และอ้วน ในโรงเรียน 
7. รวบรวมผลการเฝูาระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนโดย             
การชั่งน้ าหนัก วัดสว่นสูง ประเมินภาวะโภชนาการปีการศึกษา 
1/2561 จ านวนนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี ภาวะโภชนาการสูงดีสม
ส่วนจ านวน 296,358 คน คิดเป็นร้อยละ 68.31 (จากจ านวน
นักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียน และทั้งหมดที่ได้รับการเฝูาระวัง
ภาวะโภชนาการและเข้าร่วมด าเนินมาตรการปูองกันโรค
อ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 432 โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สพฐ. 81 โรงเรียน เอกชน 130 โรงเรียน รวมจ านวน
นักเรียน 433,830 คน) 
8. อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการด าเนินการเฝูาระวังภาวะ



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 7 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
โภชนาการนักเรียนของโรงเรียนที่เหลือ 
9. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและติดตามรายงานจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข  (เทอมที่ 2) 
10. วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลรายงาน 

 
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. จากเปูาประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มาตรการ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคอ้วน มีการก าหนดตัวชี้วัดโรงเรียนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกท าให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุม 
   ๓. รายงานการจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินและอ้วน 

    หลักฐานอ้างอิง 
1. ข้อมูลการเฝูาระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน      
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสพฐ. และเอกชน เข้าร่วมด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน                                                       
3. รายงานการจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินและอ้วน 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  -  



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 8 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง (ผลผลิต) 
 

200,000 ราย 201,742 คน 
(ต.ค.61-ส.ค.

62) 
 

1. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป / 61,025บาท
(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. ขออนุมัติโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
3. จัดเตรียมข้อมูลและติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
โครงการฯ 
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป 
5. รวบรวมรายงานและสรุปผลการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
6. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯตาม
แผนที่ก าหนด 
7. สรุปผลการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน 
1. เป็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตายของ
ผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดย เพ่ิมการ
เข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 9 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
โลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และให้ความรู้และค าแนะน าในการดูแล
สุขภาพแก่ประชาชน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง โดยก าหนดให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุขด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป และจัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาส 
2. ผลการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ในกลุ่มประชาชนอายุ 21 ปีขึ้นไป เดือนตุลาคม 2561-
สิงหาคม 2562 มีผู้ได้รับการคัดกรอง จ านวน 201,742 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 าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 2. รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 10 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตวัชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. ร้อยละของสถานประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีความ
เสี่ยงสูง ได้รับการแนะน าด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพ่ือจัดการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้
สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย 
ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 1. กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริม และ
พัฒนาการด าเนินงานอาชีวอนามัยใน
การท างาน และการคุ้มครองผู้บริโภค
ของกรุงเทพมหานคร(ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย) / 
1,737,300บาท(ด าเนินการ) 
 

การด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาดปลอดภัย 
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอ
นามัย 
3. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอนามัย 
4. ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมและ
เตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กท0704/163
ลงวันที่ 9มกราคม 2562 
5. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในกิจการสวนสนุกของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดท าแนวทางในการตรวจประเมิน
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามค าสั่งส านักอนามัย ที่ 46/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2562 
6. แจ้งก าหนดการและรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วม
กิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 11 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท
0704/960ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
7. จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในกิจการสวนสนุกของ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2562 
8. จัดกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการ
คุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 
ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 
ดินแดง 
การด าเนินการกิจการผลิตน้ าแข็ง ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยในสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง เพื่อก าหนด
แนวทาง และสนับสนุนการส่งเสริมความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง ตาม
ค าสั่งส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ 7/2562 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562 
2. จัดท าแบบประเมินตนเองส าหรับผู้ประกอบการ (Check 
List) ด้านความปลอดภัยของระบบท าความเย็นในสถาน



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 12 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง และแบบตรวจประเมินด้าน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท าความเย็นของสถาน
ประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง (ส าหรับเจ้าหน้าที่) เพื่อใช้ใน
การตรวจแนะน าผู้ประกอบการ 
3. จัดเตรียมเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ที่เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท าความเย็นของ
สถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง 
4. จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยในสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ส านักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 
5. จัดท าแผนการตรวจสถานประกอบการ เวียนแจ้ง
ส านักงานเขตส่งแผนการตรวจ และแบบประเมินตนเอง
ส าหรับผู้ประกอบการ (Check List) ด้านความปลอดภัยของ
ระบบท าความเย็นในสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง ให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบสถานประกอบการของตนเองใน
เบื้องต้น ตามหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ กท 7304/2764 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
6. ด าเนินการตรวจแนะน าสถานประกอบการผลิตน้ าแข็ง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562 จ านวน 71 แห่ง จากเปูาหมายทั้งหมด 71 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 13 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กิจการสวนสนุก 
รายละเอียดการด าเนินงานของกิจการ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในกิจการสวนสนุกของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดท าแนวทางในการตรวจประเมิน
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามค าสั่งส านักอนามัย ที่ 46/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2562 
2. จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในกิจการสวนสนุกของ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2562 
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอ
นามัย 
4. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอนามัยคือ 
แผ่นพับ “อาชีวอนามัย ปลอดโรคภัย ปลอดภัย : 
เครื่องเล่นสวนสนุกฯ” 
5. จัดท าแนวทางในการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบตรวจ
ประเมินสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภทกิจการที่เก่ียวกับการบริการ (กิจการสวนสนุก) 
6. เวียนแจ้งส านักงานเขตตรวจประเมินฯ ประเภทกิจการ
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
สวนสนุกของกรุงเทพมหานครตามหนังสือ ที่ กท
0704/3313ลงวันที่ 24พฤษภาคม 2562 
7. รวบรวมผลการตรวจประเมินฯ ประเภทกิจการสวน
สนุกของกรุงเทพมหานคร 
8. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมการแถลง
ข่าว“ตรวจแนะน า เฝูาระวังด้านความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง เพ่ือดูแล
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” 
9. ตรวจแนะน าเฝูาระวังด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ประเภทกิจการสวนสนุก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ 
สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เขตคันนายาว 
10. จัดกิจกรรมการแถลงข่าว “ตรวจแนะน า เฝูาระวังด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงสูง เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”ในวันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เขตคันนายาว 
11. ประสานแจ้งส านักงานเขต (ว8) กวดขันและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการสวนสนุก 
ตามหนังสือ ที่ กท 0704/768 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 
2562 
12. รวบรวมผลการด าเนินงานการตรวจด้านสุขลักษณะ 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 15 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประเภทกิจการสวน
สนุกในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 48 แห่ง ได้รับการ
ตรวจประเมินจ านวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

- เจ้าหน้าที่ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต 
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 
 กิจการผลิตน้ าแข็ง 

1. หนังสือขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย 
2. หนังสือ ที่ กท0704/163ลงวันที่ 9มกราคม 2562เรื่อง การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคของ

กรุงเทพมหานคร 
3. หนังสือ ที่ กท0704/960ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งก าหนดการและรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน 

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 
4. ภาพถ่ายกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ในวันที่  

27 กุมภาพันธ์ 2562 
5. ค าสั่งส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ 7/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการผลิต

น้ าแข็ง เพื่อก าหนดแนวทาง และสนับสนุนการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง 
6. แบบประเมินตนเองส าหรับผู้ประกอบการ (Check List) ด้านความปลอดภัยของระบบท าความเย็นในสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง 
7. แบบตรวจประเมินด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท าความเย็นของสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
8. สื่อประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท าความเย็นของสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง 
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9. ภาพถ่ายการประชุมคณะท างานส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการผลิตน้ าแข็ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ส านักงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

10. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 7304/2764 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติภัยสารเคมีในสถานประกอบการผลิตน้ าแข็ง 
11. ผลการด าเนินการตรวจแนะน าสถานประกอบการผลิตน้ าแข็งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 กิจการสวนสนุก 
1. หนังสือขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย 

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 กท0704/163ลงวันที่ 9มกราคม 2562เรื่อง การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคของ

กรุงเทพมหานคร 

4. หนังสือ ที่ กท0704/960ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งก าหนดการและรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านอาชีวอ

นามัย ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 

5. เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในกิจการสวนสนุกของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

6. รายงานการประชุมคณะท างานส่งเสริมด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในกิจการสวนสนุกของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 

7. สรุปการจัดกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ในวันที่  

27 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมภาพถ่าย 

8. แบบตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (กิจการสวนสนุก) 

9. แผ่นพับ“อาชีวอนามัยปลอดโรคภัยปลอดภัย:เครื่องเล่นสวนสนุกฯ” 

10. หนังสือด่วน ที่ กท0704/3313ลงวันที่ 24พฤษภาคม 2562 เรื่อง สนับสนุนการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการปฏิบัติงานของส านักงานเขต 

11. หนังสือด่วน ที่ กท 0704/644 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมการแถลงข่าวฯ 

12. ผลการตรวจเฝูาระวังด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประเภทกิจการสวนสนุก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เขตคันนายาว พร้อมภาพถ่าย 
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13. เอกสารประกอบกิจกรรมการแถลงข่าว “ตรวจแนะน า เฝูาระวังด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง เพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เขตคันนายาว 

14. ข่าวสุขภาพ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร “กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสวนสนุกดูแลความปลอดภัย เพ่ิมความมั่นใจให้ประชาชน” 

15. เอกสารข่าวจากส านักข่าวต่างๆ 

16. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0704/768 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประสานแจ้งส านักงานเขต (ว8) กวดขันและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการสวนสนุก 

17. ผลการด าเนินงานการตรวจด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประเภทกิจการสวนสนุกในกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์
กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และ
อุปกรณ์ปูองกัน(ผลผลิต) 

≥ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.72 1. กิจกรรมติดตามการด าเนินงาน 
โดยระบบ Single Monitoring and 
Evaluation / (ไม่ใช้งบประมาณ) / 
กอพ. 

จ านวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ตั้งเปูาหมายให้เข้าถึง
ข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ปูองกัน ปี 2562 จ านวน 
37,000 คน จ านวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่เข้าถึง
ความรู้และอุปกรณ์ปูองกัน จ านวน 36,157 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.72 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

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

ปัญหา อุปสรรค 
1. เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงยาก จึงจ าเป็นต้องหากลวิธีเพ่ือจะได้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 

หลักฐานอ้างอิง 
1. โปรแกรม RTCM+ 
2. โปรแกรม NAP 
3.  โปรแกรม e - cascade 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  
- 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6. ร้อยละผลส าเร็จของการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรค(ผลลัพธ์) 

>ร้อยละ 85 ร้อยละ 92.72 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. ศูนย์กลางการส่งต่อผู้ปุวยวัณโรค (TB Referral 
Center) / (ไม่ใช่งบประมาณ) / กอพ. 

เก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน
ควบคุมวัณโรคของส านักอนามัย โดย
คิดจากจ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอด/
นอกปอด/รายใหม่/กลับเป็นซ้ า ทั้ง
เสมหะพบเชื้อ เสมหะไม่พบเชื้อ ไม่
ตรวจเสมหะ ที่รักษาส าเร็จ 
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1-3 
จ านวน 632 คน มีผลส าเร็จจากการ
รักษา 586 คน คิดเป็นร้อยละ 92.72 

 

 
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 .  ดั ช นี ลู กน้ า ยุ ง ล า ยข อ ง
กลุ่มเปูาหมายอยู่ ในเกณฑ์ที่
ก าหนด (ผลลัพธ์) 
 

>ร้อยละ 70 ชุมชน 
= ร้อยละ 79.67 

สถานศึกษา  
= ร้อยละ 83.33 
สถานพยาบาล  
= ร้อยละ 88 

 

1. กิจกรรม.............(ภายใต้
โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือกออกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร / 551,500 บาท
(ด าเนินการ) 
 

1.  ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน เรื่องโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 
2. จัดท าหนังสือคู่มือแนวทางการด าเนินงาน เรื่องโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 
3. ด าเนินการสุ่มส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายใน
กลุ่มเปาูหมาย (ชุมชน,สถานศึกษา,สถานพยาบาล) 
 - ชุมชน จ านวน 364 แห่ง พบค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 
290 แห่ง   
 - สถานศึกษา จ านวน 318 แห่ง พบค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด 265 แห่ง  
 - สถานพยาบาล จ านวน 300 แห่ง พบค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 264 แห่ง 
4. จัดรณรงค์ “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561/
กุมภาพันธ์/ พฤษภาคม 2562/สิงหาคม 2562 
5. วางแผนจัดการประกวดชุมชนการจัดการพาหะน าโรค
แบบผสมผสาน 
6. จัดท าหนังสือขอผลการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายใน
กลุ่มเปูาหมาย ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. การรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลายในเดือนพฤศจิกายน 2561, กุมภาพันธ์, พฤษภาคม และสิงหาคม 2562 
2. การสุ่มส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายในกลุ่มเปูาหมาย 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 
เรื่อง โปรดพิจารณาลงนามหนังสือขอความร่วมมือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 – 68 

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

7. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานปูองกันเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
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 าเนินงานปูองกันเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

10. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานปูองกันเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
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 าเนินงานปูองกันเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

13. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานปูองกันเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
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14. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานปูองกันเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

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

16. หนังสือที่ กท 0708/8627 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานปูองกันเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
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 

20. ค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 82/2562สั่ง ณ วันที่14 มกราคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 24 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8. ร้อยละของผู้ปุวยและผู้สูงอายุ
ได้รับการส่งต่อจาก BMA 
Home Ward Referral Center 
ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน
ตามเกณฑ์(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 99.18 1. กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาความรู้ และทักษะการ
ใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ปุวยและ
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA 
HomeWardReferral Program) 
(ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย
ศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home 
Ward Referral Center)/ 
326,600บาท(ด าเนินการ) 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาความรู้ และทักษะ
การใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward Referral Program) (ภายใต้โครงการ
พัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward ReferralCenter) ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯและอนุมัติงบประมาณ 
2. ขออนุมัติโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการเรียบร้อย

แล้ว 
4. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่อง
ที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program) 
กลุ่มเปูาหมายได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ
ปฏิบัติการถึงช านาญการพิเศษ ประกอบด้วย พยาบาล
วิชาชีพ จากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง บุคลากรจาก
โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง จ านวนทั้งสิ้น 200 คน แบ่งเป็น 
10 รุ่น รุ่นละ 20 คน วิทยากร รุ่นละ 1 คน และเจ้าหน้าที่
ด าเนินการรุ่นละ 4 คน รวมเป็นรุ่นละ 25 คน รวมทั้งสิ้น

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 25 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
จ านวน 250 คน เป็นการประชุมแบบไป-กลับ ระยะเวลา
การอบรม รุ่นละ 1 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใน
กรุงเทพมหานคร ก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่10 – 
14มิถุนายน 2562 และ วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 
สรุปผลมีผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อจาก BMA 
Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่อง
ที่บ้านจ านวน 77,710 คน จากจ านวนผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่
ได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center 
ทั้งหมดจ านวน 78,351 คน คิดเป็นร้อยละ 99.18 (ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562) 

5. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. ท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเสนอต่อ

ผู้บริหาร 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารส านักอนามัยและโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 
ปัญหา อุปสรรค - 
หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   - 

 
 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 26 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9. ร้อยละความส าเร็จในการ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร(ผลลัพธ์)  
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80.92 1. กิจกรรมที่ 3 (ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท(ด าเนินการ) 
 

1. กองสุขาภิบาลอาหาร ได้จัดท าหนังสือประสานแจ้ง
แนวทางด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ พร้อมจัดประชุมชี้แจง 
ให้กับฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 
50 เขต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  
2. ผลด าเนินงานส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 
31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีสถาน
ประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 15,805 ราย จากจ านวนสถานประกอบการอาหาร
ทั้งหมด 19,532 ราย  (ปูายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีอายุการรับรอง 1 ปี) 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1) นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพชีวิต เรื่องอาหารปลอดภัย 
2) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
3) ความร่วมมือจากฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 50เขต 

ปัญหา อุปสรรค 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 27 

1) ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ต้องรับผิดชอบหลายด้าน นอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัย อาจ
ส่งผลให้ภารกิจด้านอาหารปลอดภัย ด าเนินการได้ไม่เต็มที่ 

2) การประชาสัมพันธ์ปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่องท าให้ไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภครวมทั้ง
ผู้ประกอบการด้านอาหารบางรายไม่ตระหนักและไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และสุขลักษณะที่ดี 
หลักฐานอ้างอิง 

1) โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
2) ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี  และข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดใน 

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3)เอกสารการขอรับ และส่งปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 28 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10. ร้อยละของผู้ปุวยและ
ผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับ
การเฝูาระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแล 
(Caregiver)  (ผลลัพธ์) 

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

การด าเนินงาน 
1. เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์และรวบรวมรายชื่อกลุ่มเปูาหมาย 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนน าผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองาน
พยาบาลผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย บุคลากรของส านักอนามัย
และบุคคลภายนอก จ านวน 900 คน จ านวน 6 รุ่น ได้
ด าเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 884 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ
มอบหมาย Case ให้กับผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลฯ      
กิจกรรมที่ 2 การอบรมฟ้ืนฟูผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ดูแลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกน
น าฯ ปีงบประมาณ2559 – 2561 จ านวน 160 คน 
ด าเนินการจัดการอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 
2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ห้วยขวางและการศึกษาดูงานแบบ
พักค้างคืน 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดนครราชสีมา 

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 29 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ขอนแก่น สระบุรี บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 และ 28 – 
30 พฤศจิกายน 2561ได้ด าเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้วซึ่ง
เป็นการคัดเลือก Caregiver ที่ปฏิบัติงานดีมีความต่อเนื่อง 
มาอบรมเพ่ิมความรู้ และประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน
ท าให้ไดเ้ห็นถึงต้นแบบที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ในการท างานระบบเครือข่ายในพื้นที่ เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็น
นักบริบาลชุมชนต่อไป 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุประเภทประคับประคองที่บ้านดุจ
โรงพยาบาล (โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคมะเร็ง และโรค
สมองเสื่อม) กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองาน
พยาบาลที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนน าผู้ดูแลฯ 
ปีงบประมาณ 2559 – 2561จ านวน 1,200 คนได้ด าเนินการ
จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว การอบรมท าให้ Caregiverเกิดความรู้
และทักษะในการดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงใน 4 
กลุ่มโรค (โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคมะเร็ง และโรค
สมองเสื่อม) 
กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้านสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้ด าเนินการจัดการประชุม
เรียบร้อยแล้ว เกิดกระบวนการท างานเพ่ือการขับเคลื่อน



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 30 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การดูแลผู้ปุวยระยะท้ายของชีวิตในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (ระยะ 5 ปี 2559 – 2563) 
กิจกรรมที่ 9 การประชุมเชิงปฏิบัติการน าร่องการพัฒนา
ต้นแบบการส่งต่อและให้ค าปรึกษา ระหว่างเครือข่ายที่
สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุในระดับ Intermediate 
Care ที่ต้องดูแลใกล้ชิดได้ด าเนินการจัดการประชุมเรียบร้อย
แล้ว และได้รับความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ในการค้นหา
ปัญหา อุปสรรคและช่องว่างในการปฏิบัติงานร่วมกัน เกิด
เป็นแนวทางในการส่งต่อและให้ค าปรึกษาในการดูแลผู้ปุวย
และผู้สูงอายุระดับ Intermediate Care ระหว่างเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 10 การประชุมทางวิชาการพัฒนาต้นแบบผู้ดูแล
เพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Caregiver) ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ดูแลช่วยเหลือ
งานพยาบาล (Caregiver) ที่เคยผ่านการอบรมสร้างแกนน า 
ผู้ดูแลฯ ปีงบประมาณ2559 - 2562 พยาบาลผู้จัดการ
สุขภาพ(Nurse Care Manager) จากศูนย์บริการสาธารณสุข 
68 แห่งๆ และผู้ตรวจการพยาบาลผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่ต้อง
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise NurseHome 
ward)  รวมจ านวน 1,500 คน ด าเนินการจัดกิจกรรม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างการ



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562     :    หน้าที่ 31 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
รวบรวมและแก้ไขรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข เพื่อจัดท าค าสั่งผู้รับการอบรม 
         ขณะนี้มีผู้ปุวยและผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับ
การเฝูาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแล 
(Craegiver) จ านวน 16,799 คน จากจ านวนผู้ปุวยและ
ผู้สูงอายุใน Home Ward ที่ได้รับการส่งต่อจาก BMA 
Home Ward Referral Center ทั้งหมด 16,799 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

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

 
 
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 1 

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 จ านวนชุมชนมีความสามารถในการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ผลผลิต) 

1,000 ชุมชน 1,697 ชุมชน ร้อยละ 169.7   

2 ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดได้รับการสนับสนุน
และสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 72.31 ร้อยละ 111.25   

3 จ านวนของสถานศึกษาที่ร่วมด าเนินการ (ผลผลิต) 34 แห่ง 34 แห่ง ร้อยละ 100   
4 จ านวนของสถานประกอบการที่ร่วมด าเนินการ 

(ผลผลิต) 
75 แห่ง 75 แห่ง ร้อยละ 100   

5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวัง
ยาเสพติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 31.37 ร้อยละ 125.48   

6 จ านวนของโรงเรียนที่ร่วมด าเนินการ (ผลผลิต) 109 แห่ง 109 โรงเรียน ร้อยละ 100   
7 จ านวนเขตปลอดบุหรี่ (ผลผลิต) 6 เขต 6 เขต ร้อยละ 100   
8 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่อง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ผลผลิต) 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 87 ร้อยละ 124.29   



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 2 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
        (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

9 ร้อยละการบ าบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบ าบัดรักษา
แบบครบก าหนด (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ 65 ร้อยละ 67.74 ร้อยละ 104.22   

10 ร้อยละของผู้ผ่านการบ าบัดรักษาตามโปรแกรม
ได้รับการติดตามหลังการบ าบัดตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ 65 ร้อยละ 66.77 ร้อยละ 102.62   

11 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่อ้วนลงพุงมีรอบ
เอวหรือค่าดัชนีมวลกาย(BMI)เกิน ลดลงจากเดิม 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0   

12 ผู้สูงอายุและวัยท างาน (อายุ 45-59 ปี) ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการท าความ
สะอาดช่องปาก (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 154.51 ร้อยละ 181.78   

13 เครือข่ายความร่วมมือในการเฝูาระวังความ
ปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ส านัก
อนามัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 10 16.13 ร้อยละ 161.3   

14 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 100  
 

ร้อยละ 166.67   

15 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานได้รับการดูแลตาม
เกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70.50 
(ต.ค.61-ส.ค.62)  

ร้อยละ 100.7   



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 3 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
        (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

16 ร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 
(ต.ค.61-ส.ค.62) 

ร้อยละ 101.43   

17 สตรีในช่วงอายุ 30 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม (ผลผลิต) 

>12,500 คน 12,501 คน 
(ต.ค. 61–ก.ค. 62) 

ร้อยละ 100   

18 สตรีในช่วงอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก (ผลผลิต) 

> 7,500 คน 9,646  คน 
(ต.ค. 61–ส.ค. 62) 

ร้อยละ 128.6   

19 ร้อยละของห้องน้ าสาธารณะมีสุขลักษณะเป็นไป
ตามเกณฑ์ในระดับมาตรฐาน(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 80.08 ร้อยละ 133.46   

20 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
(ผลลัพธ์) 

>ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.18 ร้อยละ 110.2   

21 อัตราการปุวยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์) ไม่เกินเปอร์เซนไทล์ที่ 80 
ของ 5 ปีย้อนหลัง 
(ค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 80=312.62) 

122.62 ร้อยละ 100 ของ
ความส าเร็จในการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัด 

  

22 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่ส าคัญตามฤดูกาลมีความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่ส าคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.21 
 

ร้อยละ 111.51   

23 ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนปูองกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ (ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 64.80 ร้อยละ 108   



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 4 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
        (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

24 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่
กระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ. (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 26.67 ร้อยละ 266.7   

25 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลในเครือค่ายสามารถเข้าถึงบริการและ
ประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ  62.4 ร้อยละ 73.41   

26 จ านวนของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการ
สาธารณสุขสาขา ส านักอนามัย ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพ (ผลผลิต) 

3 แห่ง 0 ร้อยละ 0   

27 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 78 (ยกเลิกตัวชี้วัด)    

28 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.85 ร้อยละ 105.11   

29 ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ
คุณภาพน้ า/น้ าแข็งทางห้องปฏิบัติการ และผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 

ร้อยละ 93.6 
ร้อยละ 95.9 

ร้อยละ 137 
(ผลลัพธ์) 

  

30 ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการ
เลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
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(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
        (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

31 ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่า
และผ่านการตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพ่ืออนุญาตให้
น าเนื้อนั้นไปจ าหน่ายได้ตามกฎหมาย (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต =700,000 ตัว 
ผลลัพธ์ = ร้อยละ 93 

1,217,734 ตัว 
ร้อยละ 99.99 

ร้อยละ 107.52 
(ผลลัพธ์) 

  

32 ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบเชื้อโรคไข้หวัดนก (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 4,000 ตัว 
ผลลัพธ์ = ร้อยละ 95 

5,013 ตัว 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 105.26 
(ผลลัพธ์) 

  

33 ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ(S.aureasและหรือ  
Salmonella spp.) (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 2,000 ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์ = ร้อยละ 70 

2,171 ตัวอย่าง 
ร้อยละ 92.85 

ร้อยละ 136.93 
(ผลลัพธ์) 

  

34 ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบยาต้านจุลชีพตกค้าง(ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 1,400 ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์ = ร้อยละ 85 

1,367 ตัวอย่าง 
ร้อยละ 99.20 

ร้อยละ 116.7 
(ผลลัพธ์) 

  

35 ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่
ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันตามท่ีจ าเป็น(ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 125   

36 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ของส านักอนามัยได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือ
ตรวจสุขภาพประจ าปี (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.6 
(ต.ค.61-ส.ค.62) 

 

ร้อยละ 103.25   

37 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 ร้อยละ 120   
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(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4) X 100 
        (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

38 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ )ผลลัพธ์(  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 125   

39 ร้อยละของความส าเร็จของการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 96.58 ร้อยละ 120.73   

40 ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของ
ส านักอนามัย บน Cloud ส าหรับการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ และให้บริการแก่ประชาชน 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

รวม            คะแนน  

 
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน  40  ตัว  ได้คะแนน              คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. จ านวนชุมชนมีความสามารถ
ในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ผลผลิต) 

1,000ชุมชน 
 

1,697 ชุมชน 
 

1. กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร / สนข. สยส. 
 
 
 

1. สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนปี พ.ศ.2562 
รอบท่ี 1 มีชุมชนที่ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 6 ใน10 
ข้อ จ านวน 1,697 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 
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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 

2. ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพ
ติดได้รับการสนับสนุนและ
สามารถขับเคลื่อนงานแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 72.31 1. โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยา
เสพติดในชุมชน / 710,800 บาท
(ด าเนินการ)/สยส. 
 

ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯระหว่างเดือน เม.ย. - 
พ.ค. 62 
- อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขต โดยให้ค าปรึกษาแนะน า 
- ชุมชนฯ ที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง
เดือน ต.ค. 61 –31 ก.ค. 62 มีชุมชนฯ ที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจ านวน 1,494 ชุมชน จาก 2,066 
ชุมชนร้อยละ 72.31 
 

 

 
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 
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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 

3. จ านวนของสถานศึกษาที่ร่วม
ด าเนินการ (ผลผลิต) 

34 แห่ง 34 แห่ง 1. โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา / 
1,042,000 บาท(ด าเนินการ)/สยส. 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ใน
สถานศึกษา วันที่ 27 – 28 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมเอเชีย 
โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 34 
แห่ง เจ้าหน้าที่ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 23 
ส านักงานเขต 
2. จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา จ านวน 34 แห่ง เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาและสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษา ใช้ระยะเวลา 3 วันด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2562 
 

 

 
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 างานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 

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

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 13 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. จ านวนของสถาน
ประกอบการที่ร่วมด าเนินการ 
(ผลผลิต) 

75 แห่ง 75 แห่ง 1. กิจกรรมสนับสนุนการเฝูาระวังภัย
และยาเสพติดในสถานประกอบการ/ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) / สยส. 

1. คัดเลือกสถานประกอบการที่ด าเนินการ 
2. ประสานส านักงานเขตและสถานประกอบการเพ่ือ
ก าหนดวันด าเนินการ 
3. ลงพื้นที่ด าเนินการให้ค าแนะน าสถานประกอบการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สนับสนุนสื่อที่ใช้ในการด าเนินงานและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่พนักงาน 
4. สถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมเฝูาระวังภัยและ
ยาเสพติด จ านวน 75 แห่ง 

 

 
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 

5. ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเฝูาระวัง 
ยาเสพติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 31.37 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพ่ือการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในชุมชน/ 478,600 บาท
(ด าเนินการ)/สยส. 
 

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

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

รุ่นที่ 2 วันที่ 1 – 2 เมษายน 2562ณ โรงแรมเอเชีย 
เขตราชเทวี (ศบส.35 – 68) 
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร จ านวน 612 คน มีการด าเนินงาน
จ านวน 192 คน ร้อยละ 31.37 โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน
ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดใน
ชุมชน 

3.2 การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชนภาค
สังคม 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
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 109 โรงเรียน 
 

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
กรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาการเสริมภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบ
วงจร แบบพักค้าง จ านวน 3 วัน2 คืน ในวันที่ 5 – 7 
มกราคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.
นครนายกโดยมีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
จ านวน 61 โรงเรียน 
2. ติดตามผลการด าเนินงานการใช้แบบประเมิน
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับ
นักเรียน/สนับสนุนสื่อ/ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ จ านวน 
109 โรงเรียน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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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 

7. จ านวนเขตปลอดบุหรี่ 
(ผลผลิต) 

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

1. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการเขตปลอดบุหรี่
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2562 ในวันที่ 28 มกราคม 
2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 23 อาคาร
ธานีนพรัตน์ โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ 
วัฒนะ) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนว
ทางการด าเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

1) จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
2) การปูองกันนักสูบหน้าใหม่ 
3) การช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 
4) การบังคับใช้กฎหมาย 
5) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 
6) การบริหารจัดการ 

2. เขตปลอดบุหรี่น าร่อง จ านวน 6 เขต ประกอบด้วย 
จตุจักร ดอนเมือง ตลิ่งชัน บางรัก มีนบุรี ราชเทวี 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
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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 

8. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้เรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์(ผลผลิต) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 87 1. โครงการรณรงค์ ลด เลิก การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงวันส าคัญต่างๆ /452,400 
บาท(ด าเนินการ)/สยส.ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 

ด าเนินกิจกรรม รณรงค์ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ 
1. จัดประชุมหารือแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงเทศกาลปีใหม่มาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุ และ
ก าหนดแผนการลงพ้ืนที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์เพ่ือปูองกัน
การกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 
พ.ศ.2551 
2. ร่วมตรวจเตือนประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพ้ืนที่เขตต่างๆ 
กิจกรรมลานเบียร์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เป็นต้น 
3. ผลการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. ชว่งเทศกาลปีใหม่ ของ
ส านักงานเขต ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น
วัด โรงพยาบาล สถานีบริการน้ ามันร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร 
ร้านขายของช าลานเบียร์ สวนสาธารณะ สถานบริการ/สถาน
ประกอบการฯ ร้านค้าในเขต Zoning บริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา จ านวน 1,826 แห่งพบการกระท าความผิด 1 แห่ง 
ส่งด าเนินคดีกรณีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาห้ามขาย 
4. ด าเนินกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ (หมอชิต) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (บรมราช
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ชนนี) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัว
ล าโพง) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีผู้ตอบแบบประเมิน
ความรู้เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 723 คน โดยมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 629 คน 
ร้อยละ 87  

 
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 

9. ร้อยละการบ าบัดของผู้ที่เข้า
โปรแกรมการบ าบัดรักษาแบบ
ครบก าหนด (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ 65 ร้อยละ 67.74 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด / 269,300 บาท
(ด าเนินการ)/สยส.ศบส.ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการพัฒนาบริการบ าบัดยาสูบใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย / 
88,800 บาท(ด าเนินการ)/สยส.ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
3. โครงการพัฒนาการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดในชุมชน / 185,400 บาท
(ด าเนินการ)/สยส.ศบส.ร่วมด าเนินการ 

ผู้ติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบ
บังคับบ าบัด จ านวน 8,065 คน ได้รับการบ าบัด
ครบก าหนด ระหว่างเดือน ต.ค. 61 – 31 ก.ค. 62 
จ านวน 5,463 คน ร้อยละ 67.74 

 

 
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 
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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 
10. ร้อยละของผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษาตามโปรแกรมได้รับ
การติดตามหลังการบ าบัดตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ 65 ร้อยละ 66.77 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 มีผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษา
และได้รับการจ าหน่ายจากระบบการบ าบัดฯ จ านวน 3,482 
คน ได้รับการติดตาม จ านวน 2,325 คน ร้อยละ 66.77 

 

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 

11. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการฯที่อ้วนลงพุงมีรอบเอว
หรือค่าดัชนีมวลกาย(BMI)เกิน 
ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 0 1. โครงการวัยท างานสดใสใส่ใจ
สุขภาพ / 615,100 บาท
(ด าเนินการ)/กสภ.ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. โครงการวัยท างาน สดใสใส่ใจ
สุขภาพ 
 

การด าเนินงาน 
1. ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนก าหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
3. ติดต่อวิทยากรบรรยาย และสถานที่ในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
4. ประสานงานวิทยากรเก่ียวกับหลักสูตรการสอน และ
ประสานงานสถานที่ในการจัดอบรมฯ 
5. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร และจัดท าหนังสือขออนุญาต
ใช้สถานที่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
6. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วม
โครงการวัยท างานสดใส ใส่ใจสุขภาพ ได้แก่ส่วนราชการ 15 
ส านัก และส านักงานเขต 50 เขต 
7. ด าเนินการรวบรวมรายชื่อเพ่ือจัดท าค าสั่ง
กรุงเทพมหานคร 
8. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเงิน   
9. จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
10. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Bangkok Health 
Working Age ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 รุ่น ณ ศูนย์
ฝึกอบรม สถานบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
- รุ่นที่ 1 วันที่ 18 – 19 เมษายม 2562 
- รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 
- รุ่นที่ 3 วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 232 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่รวม 
48 คน รวมทั้งสิ้น 280 
11. จัดท าฎีกาเบิกเงินโครงการฯ 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

-  ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 ศูนย์ 
-  ส านักงานเขต ๕๐ เขต 
- ส านักต่างๆ 15 ส่วนราชการ  

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

ดีของหน่วยงานเพ่ือไปสร้างแกนน าสุขภาพ 
2.ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม อาจท าให้กิจกรรมที่

ก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. หนังสือขอรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน/ค าสั่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. ค าสั่งเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Bangkok Health Working Age ทั้ง 3 รุ่น 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

12. ผู้สูงอายุและวัยท างาน (อายุ 
45-59 ปี) ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากและฝึกทักษะ
การท าความสะอาดช่องปาก 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 154.51 1. โครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน 
(เพ่ือผู้สูงวัยฟันดี) / 1,000,000
บาท(ด าเนินการ)/กทส.ศบส. 
ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
/ 177,200 บาท(ด าเนินการ)/
กทส. 
 

 

กิจกรรมที่ 1 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและ

ฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 45-59 
ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

- จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการท า
ความสะอาดช่องปาก 46,353 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 154.51 

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

คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงินโครงการคนกรุงเทพฯ 
รักฟัน  (เพ่ือผู้สูงวัยฟันดี)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2562 

- จัดท าค าสั่งส านักอนามัย ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2562 

- จัดการประชุมเตรียมการการจัดกิจกรรมประกวดชมรม
ผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เมื่อวันที่ 21 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
มกราคม 2562 

- ประชาสัมพันธ์ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือส่งชมรม
ผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวด 

- จัดประกวดชมรมผู้สูงอายุในระดับกลุ่มงานฯ 
- ด าเนินการจัดประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   กิจกรรมที่ 3 
- จัดพิธีมอบรางวัลแก่ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ชนะการ
ประกวดในกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ วันที่ 5 เม.ย.2562 
- ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน  
(เพื่อผู้สูงวัยฟันดี) ปีงบประมาณ 2562 เสนอ ผู้อ านวยการ
ส านักอนามัย วันที่ 13 ส.ค.2562 

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) 
4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน(เพ่ือผู้สูงวัยฟันดี) ปีงบประมาณ 2562 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

13. เครือข่ายความร่วมมือในการ
เฝูาระวังความปลอดภัยด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ส านัก
อนามัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 10 16.13 1. กิจกรรมประเมินและรับรองร้าน
ยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝูา
ระวังความปลอดภัย  ด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย / 
(ไม่ใช้งบประมาณ)/กภก. 

1. ด าเนินการตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ ประจ ากลุ่ม
กรุงเทพใต้ 
2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการร้านยาเครือข่าย
ความร่วมมือในการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพส านักอนามัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2562 โดยมีมติรับรองร้านยาเข้าร่วมเป็น
ร้านยาเครือข่ายฯทั้งสิ้น 10 ร้าน และให้ร้านยาเครือข่ายฯ 
เดิม ผ่านการประเมินจ านวน 62 ร้าน รวมมีร้านยา
เครือข่ายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 72 
ร้าน 

 

 
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
ประกอบอาชีพเปูาประสงค์ท่ี 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. ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงภาวะ
ซึมเศร้าได้รับการดูแล (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 5,013 คน พบเสี่ยงภาวะซึมเศร้า 
จ านวน 414 คน และกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล 
จ านวน 414 คน (ข้อมูลตุลาคม 2561 ถึงกรกฎาคม 2562) 
รายละเอียดการด าเนินการ 
1. ส่งเอกสารแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมคลินิก
ครอบครัวอบอุ่นแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
2. ประเมินสภาพจิตใจผู้รับบริการด้วยแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้า 
3. ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้รับบริการทุกราย และดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้า 
4. หลังจากให้บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้ว 
เจ้าหน้าที่ใช้แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวแบบประเมินมี 6 ข้อดังนี้ 

-1.ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการพัฒนา
ไปข้างหน้า มีความทุกข์และ ความสุข มีความผูกพันและ
การใช้ชีวิตร่วมกัน 

-2.การใช้ชีวิตคู่จ าเป็นต้องให้ความรักความเคารพแก่
บิดามารดาของคู่ชีวิตของเราด้วย 

-3.ค าพูดที่ดี วาจาที่ไพเราะ สุภาพและให้เกียรติกันเป็น
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
สิ่งไม่จ าเป็นในครอบครัวที่ใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันทุกวัน 

-4.การโอบกอดลูกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นไม่ควรท าแล้ว เพราะ
ลูกจะเขินอาย 

-5.การกล่าวขอบคุณ ขอโทษของคนในครอบครัวเป็น
การกระท าท่ีผู้น้อยควรแสดงต่อ ผู้ใหญ่เท่านั้น 

-6.การมองโลกในแง่ดี การยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลเป็นการแก้ปัญหาครอบครัวที่ดียิ่ง 
5. ผู้ด าเนินงานในคลินิกครอบครัวอบอุ่นทุกคลินิกเม่ือให้
ค าปรึกษาและให้ความรู้วิธีการสร้าง 
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้าตามสภาพปัญหา และส่งผลการประเมินมา
ที่กลุ่มงานสุขภาพจิต 
เพ่ือรวบรวมรายงาน และสรุปผลการประเมินความรู้ต่อไป
ในทุกเดือน และตลอดปี 2562 
6. หลังจากนั้นอีก 3 เดือน เจ้าหน้าที่ประจ าคลินิก
ครอบครัวอบอุ่นก็จะติดตามโดยการประเมินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตในครอบครัว 
7. กิจกรรมการให้บริการในคลินิกครอบครัวอบอุ่น ได้
รวบรวมรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง 
รวบรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 
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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
โรคเบาหวานได้รับการดูแลตาม
เกณฑ์ (ผลลัพธ์) 
 
16. ร้อยละของผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตาม
เกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 70 

ร้อยละ 70.50 
(ต.ค.61-ส.ค.62) 

 
 

ร้อยละ 71 
(ต.ค.61-ส.ค.62) 

1. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง / (ไม่ใช้งบประมาณ) 
/ กสภ. ศบส. รว่มด 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 าเนินงานปูองกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ส านักอนามัย
ปีงบประมาณ 2562 
ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบและด าเนินการต่อไป 
3. ขออนุมัติโครงการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
4. รวบรวมผลการด าเนินงานปูองกันและควบคุม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง 
5. ติดตามผลการด าเนินงานปูองกันและควบคุม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง 
6. สรุปผลการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 
แห่ง 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตายของ
ผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนา
และสนับสนุนการด าเนินงานปูองกันและควบคุม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เพื่อให้บริการดูแลและประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเป็นไปตามเกณฑ์การด าเนินงาน
ปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

1. ผลการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เดือนตุลาคม 2561-สิงหาคม 2562 มีผู้มารับ
บริการรักษาโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ 
จ านวน 13,850 คน จากจ านวนผู้มารับบริการรักษา
โรคเบาหวานทั้งหมด จ านวน 19,645 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.50 

2. ผลการดูแลผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 มีผู้มารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์ จ านวน 14,285 คน จากจ านวนผู้มา
รับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด จ านวน 
20,120 คน คิดเป็นร้อยละ 71 
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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. 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 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม (ผลผลิต) 
 
 
 
 
18. สตรีในช่วงอายุ 30 – 60 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก (ผลผลิต) 
 

>12,500 คน 
 
 
 
 
 
 

> 7,500 คน 
 

12,501 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 

100 ของ
เปูาหมาย) 

(ต.ค. 61–ส.ค. 62) 
 
 

9,646 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 

100 ของ
เปูาหมาย) 

(ต.ค. 61–ส.ค. 62) 

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

การด าเนินงาน 
1. วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2. แจ้งการด าเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักอนามัย ปี 2562 
3. ติดตามผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งสตรีใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขและการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุก 
4. รวบรวมและสรุปผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งสตรี
ในศูนย์บริการสาธารณสุขและการออกหน่วยคัดกรองเชิง
รุก 
5. จัดท าสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานให้กับศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
6. สรุปผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งสตรีในศูนย์บริการ
สาธารณสุขและการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุก 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก เก็บข้อมูลจากรายงานวางแผน
ครอบครัวและหลังคลอด และรายงานคลินิกส่งเสริม
สุขภาพวัยทอง ในศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เป็น
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ประจ าทุกเดือน โดยเปูาหมาย คือ การคัดกรองมะเร็งเต้า
นมมากกว่า 12,500 คน และมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 
7,500 คน  
2. เป็นการเก็บข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561–
กันยายน 2562  
3. ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 
2562 มีสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านม จ านวน
12,501คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเปูาหมาย 
มะเร็งปากมดลูก จ านวน 9,646 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 าสาธารณะ
มีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ใน
ระดับมาตรฐาน(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 80.08 
 

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

 

สรุปการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะ จ านวน 
12 กลุ่มเปูาหมายของกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3,211 แห่ง 
ที่ส ารวจได ้จ านวน 2,379 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ า
สาธารณะ จ านวน 1,905 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.08       
โดยมีการด าเนินการดังนี้  
1. รวบรวมข้อมูลสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุด
ยอดห้องน้ าแห่งปีของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดประชุมคัด
กรองเบื้องต้น ในเดือนเมษายน 2562 
2. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะ
ห้องน้ าสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1  
3. ประสานส านักงานเขตรณรงค์ล้างห้องน้ าพร้อมกันรับวัน
สงกรานต์ ประจ าปี 2562 และประสานภาคเอกชน
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในการท าความสะอาด 
4. จัดท าเกณฑ์การประเมินสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร โดยน าเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ า
สาธารณะระดับประเทศ (HAS) มาใช้และผนวกเพ่ิมกับ
เกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครก าหนดขึ้น เพื่อความเหมาะสมกับ
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
บริบทของเมือง 
5. จัดท าแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานครโดยแบ่งระดับของการผลตรวจ
ประเมิน 
6. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) สติ๊กเกอร์การใช้ห้องน้ า
สาธารณะที่ถูกวิธี คลิปมาตรฐานห้องน้ าสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครและคลิปการบ ารุงรักษาห้องน้ าสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานครให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
7. ประสานส านักงานเขตตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ า
สาธารณะในสถานที่กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 12 
กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือปรับปรุงข้อมูล และยกระดับมาตรฐาน
ห้องน้ าสาธารณะของสถานที่  ได้แก่ ศาสนสถาน สถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยว
สวนสาธารณะสถานศึกษาสถานีขนส่งและห้องน้ าริมทาง 
โดยให้ส านักงานเขตรายงานจ านวนสถานที่ห้องน้ า
สาธารณะในพ้ืนที่ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และ
รายงานผลการตรวจประเมินทุกวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
กิจกรรมสนับสนุน 
1. จัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดห้องน้ าแห่งปีของ
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กรงุเทพมหานคร ประจ าปี 2562 เพ่ือให้เกิดการแข่งขันใน
การพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะ
ห้องน้ าสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโดยมรีองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
- ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและออกแบบห้องน้ า
สาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
- วางระบบในการพัฒนาสุขลักษณะและการบ ารุงรักษา
ห้องน้ าสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้สะอาดและ
พร้อมใช้งานอย่างยั่งยืน 
- สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ า
สาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาครัฐที่มีห้องน้ าสาธารณะ
พัฒนาห้องน้ าให้มีความสะอาด พอเพียง ปลอดภัย ตาม
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

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

1. เจ้าของสถานที่ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของห้องน้ าสาธารณะ 
2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องน้ าสาธารณะไม่ถูกต้อง 

หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
2. หนังสือที่ กท๐๗๐๔/๔๕๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรือ่ง การพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
3. ค าสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
4. เกณฑ์การประเมินสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
5. แบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
6. แผ่นพับเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)  
7. สติ๊กเกอร์การใช้ห้องน้ าสาธารณะที่ถูกวิธี  
8. CD คลิปมาตรฐานห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
9. CD คลิปการบ ารุงรักษาห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
10. เอกสารข้อมูลผลการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖๒ จากส านักงานเขต ๕๐ แห่ง 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

20. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับ
บริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส(ผลลัพธ์) 

>ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.18 1. โครงการพัฒนาระบบบบริการด้านการดูแลรักษา
และการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์ / 
391,600 บาท / (เงินอุดหนุน รัฐบาล)/กอพ.ศบส.
ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ / 
353,000บาท(ด าเนินการ)/กอพ.ศบส.ร่วมด าเนินการ 
3. กิจกรรมการปูองกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก / 
ไม่ใช้งบประมาณ/ กอพ.ศบส.ร่วมด าเนินการ 

จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การ
รักษาทั้งหมด ของศูนย์บริการสาธารณสุข
น าร่อง 8 แห่ง จ านวน 492 คน จ านวนผู้
ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาได้รับ
ยาต้านไวรัส ในศูนย์บริการสาธารณสุข
จ านวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 99.18 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

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

ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 
1. สรุปรายงานข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขน าร่องด้านการเริ่มยาต้านไวรัส 6 แห่ง จาก NAP Program 
2. สรุปรายงานข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขน าร่องด้านการเริ่มยาต้านไวรัส 8 แห่ง ที่ได้รับรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข  

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

21. อัตราการปุวยโรค
ไข้เลือดออก (ผลลัพธ์) 

ไม่เกินเปอร์เซน
ไทล์ที่ 80 ของ 5 

ปีย้อนหลัง 
(ค่าเปอร์เซนไทล์
ที่80=312.62) 

122.62 1. กิจกรรม........................(ภายใต้
โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือกออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / 
551,500 บาท(ด าเนินการ)/
กคร.ศบส. ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเฝูา
ระวัง สอบสวนและควบคุมโรค / 
292,300 บาท(ด าเนินการ)/กคร. 
ศบส. ร่วมด าเนินการ 
3. โครงการพัฒนากระบวนการ เฝูา
ระวังสอบสวนและควบคุมโรค   
 
 

จากการด าเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือกออกในพื้นที่  
โดยการรณรงค์ “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 
เดือนพฤจิกายน 2561 เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม 
สิงหาคม 2562 ทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบ
ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวน 6,968 คน ขณะที่จ านวน
ประชากร ณ ปัจจุบัน 5,682,415 คน 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม SRRT  
ในการเฝูาระวัง ปูองกันโรคไข้เลือดออก 15-16 มกราคม 
2562 
2. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในสถานพยาบาล 17 มกราคม 2562 
3. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
4. การสนับสนุน ทรัพยากรให้หน่วยงานในพื้นท่ีทั้ง 50 
เขต ได้แก่ ทรายทีมีฟอสโลชั่นตะไคร้หอมไล่ยุง  
5. การนิเทศสนับสนุน และการควบคุมโรคกรณีผู้ปุวย
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เสียชีวิตและมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดย กองควบคุม
โรคติดต่อ ส านักอนามัย  
6. การสื่อสาร application line เพ่ือการปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคในการจ ากัดวง 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. การจัดท าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 และ มกราคม – สิงหาคม 2562) 
2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่น าโดยแมลงและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร( ด าเนินการ มกราคม 2562 แล้ว) 
ปัญหาอุปสรรค 

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง เปลี่ยนความรับผิดชอบท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
- วงรอบการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
- การเคลื่อนย้ายประชากร ลักษณะเมืองหลวง 

หลักฐานอ้างอิง 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. แบบรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan)       

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
 
 
 

  



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 46 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

22. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่ส าคัญตามฤดูกาลมี
ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่ส าคัญ
ตามฤดูกาล (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.21 
 

1. โครงการคนเมืองยุคใหม่ปลอดภัย
จากโรคติดต่อตามฤดูกาล / (ไม่ได้รับ
งบประมาณ) / กคร.  
2. โครงการสถานศึกษาปลอด
โรคติดต่อ / 396,000 บาท
(ด าเนินการ)/กคร. 
3. โครงการการให้บริการวัคซีนไวรัส
โรต้าในศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย / 8,250,000 บาท 
(เงินนอกงบ) / กคร.ศบส. ร่วม
ด าเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องการปูองกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล 281 คน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 315 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2562) 
โดยด าเนินการ 
1. สื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดต่อที่ส าคัญและภัย
สุขภาพในสถานการณ์ฝุุน PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 
2.สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อแก่
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักงานเขตและสภานศึกษา 
3. สอนสุขศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อท่ีส าคัญแก่
นักเรียนในโรงเรียน 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. มีคณะท างานที่ท างานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ปัญหา อุปสรรค  
ด้วยโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานจึงปรับแผนการปฏิบัติงานจากกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มนักเรียน ด้วยเหตุผลสถานการณ์ของโรคติดต่อในปี 2562 มีการ
ระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนโดยพบมากในโรงเรียน 
หลักฐานอ้างอิง 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
23. ร้อยละความครอบคลุมของ
การได้รับวัคซีนปูองกันโรค
ไข้หวัดใหญ่(ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 64.80 1. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ปูองกันได้
ด้วยวัคซีน/ ไม่ใช้งบประมาณ / กคร. 
ศบส. ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
/ 356,200บาท(ด าเนินการ)/กคร. 
 

ผลการด าเนินงาน 
ก าหนดการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562 กลุ่มเปูาหมายที่
ส ารวจได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ และยัง
ด าเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลถึงวันที่  
26 ส.ค.62 = ร้อยละ 64.80 ของกลุ่มเปูาหมายที่ส ารวจ
ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 62,365 
คน จากกลุ่มเปูาหมายที่ส ารวจทั้งหมด 96,235 คน และ
ยังด าเนินการให้บริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะ
ด าเนินการฉีดวัคซีนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 
โดยด าเนินการดังนี ้
1. จัดสรรวัคซีนให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฟรีกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
มีคณะท างานที่ท างานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

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

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

24. ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการ
รับรองคุณภาพกับ สรพ. 
(ผลลัพธ์) 

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

การด าเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมโครงการ 
1.1ขออนุมัติโครงการและแผนการใช้เงินงบประมาณ  
2. ขั้นด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 การจ้างที่ปรึกษา (TOR)  ด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 
กิจกรรมที่ 2การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้
ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก เป็นการจัดประชุม
เพ่ือเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการสาธารณสุขในการ
เข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วม 25 แห่ง 
ได้แก่ศบส. 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 68โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการ
ประเมินและรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 9,39,40 และ 62 จากศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลทั้งหมด 15 แห่ง 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 3การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
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
สาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือค่ายสามารถเข้าถึงบริการ
และประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อ
เพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ  62.4 1. กิจกรรม...................(ภายใต้
โครงการการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่ง
ต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward Referral 
Center)/ 326,600บาท
(ด าเนินการ)/กพส.ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
2. กิจกรรม.................(โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย
ของชีวิตที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพ มหา
นคร / 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 การพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อ
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral System) ในการพยาบาลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care)(ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA 
Home Ward Referral Center) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ อนุมัติงบประมาณ แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ  
2. ขออนุมัติโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อ
ผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral System) ในการพยาบาลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ระหว่างศูนย์บริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายเพ่ือน าเสนอผล
การด าเนินงานระบบสารสนเทศการส่ งต่อฯ โดยมี
ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย
สามารถเข้าถึงบริการ และประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อ
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ดังนี้ 

4.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
4.2 โรงพยาบาลในเครือข่าย 78 แห่ง จาก

โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 125 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 62.4  

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 230 คน 
5. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. ท ารายงานสรุปผลด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 
การด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยระยะท้ายของชีวิตที่
บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1. จัดท าโครงการฯขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
3. จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอ
ผลลัพธ์ “การดูแลผู้ปุวยระยะท้ายที่บ้านของ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขน าร่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดูแล” เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2562 รูปแบบการประชุมแบบไป-กลับ
เป็นเวลา 1 วัน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร 
และศึกษาดู ง านการพัฒนารู ปแบบการดู แลแบบ
ประคับประคองส าหรับผู้ปุวยและผู้สูงอายุ(Advances 
Palliative Care for non-cancer & Elder Patients) 
แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี ชุมพร และสุ
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ราษฎร์ธานี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562 
และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการPalliative Care
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตามค าสั่งส านักอนามัย ที่ 
238/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
4.ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ Palliative care ส านัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 
5. ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ Palliative care 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 เรียบร้อยแล้ว 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารส านักอนามัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อ   
3. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารส านักอนามัยและโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 

ปัญหา อุปสรรค 
 - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/อนุมัติการใช้เงิน 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

3. แบบฟอร์มที่ 353   
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

26. จ านวนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ศูนย์บริการ
สาธารณสุขสาขา ส านักอนามัย 
ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ศักยภาพ (ผลผลิต) 

อย่างน้อย 3 
แห่ง 

- 1. ปรับปรุงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) (1 ปี) / 
8,240,000 บาท(ลงทุน)/สยส. 

สยส. ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน และแต่งตั้ ง

คณะกรรมการต่างๆ 5 คณะ  
2 .  จั ด ตั้ ง คณ ะกร รมก า ร จั ดท า รู ป แ บบ  แล ะ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแบบรูป และก าหนด

ราคากลาง 
4. จัดท าเอกสารสรุปการประชุม และร่างประกาศ

ตามข้ันตอนต่อไป  
5. ร่าง TOR และจัดท าร่างประกาศ โดยก าหนด

ประกาศในเว็บไซต์ภายในเดือนมกราคม 2562  
6. ลงประกาศใน website ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 

2562 (มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการ
ประกาศครั้งแรกไม่มีผู้มายื่นซอง)  

7. ด าเนินการจัดจ้างตามกระบวนการเดิมเป็นครั้งที่  
2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ก าหนดเสนอราคา ในวันที่ 10 
เมษายน 2562 ก าหนดพิจารณาผลการประกวดราคาใน
วันที่ 18 เมษายน 2562ปรากฏว่ามีผู้มายื่นเสนอราคา 4 
ราย  คาดว่าจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ในวันที่ 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
24 เมษายน 25652  

8. ได้ผู้รับจ้าง จัดท าร่างสัญญาจ้างอนุมัติเงินงวด ลง
นามสัญญาแล้ววันที่  17 มิ.ย. 2562 และเริ่มท าการ
ปรับปรุงแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ไป 

9. ได้รื้อส่วนที่ต้องด าเนินการปรับปรุง และปรับพ้ืนที่ 
ตามเนื้องานที่ต้องด าเนินการ 

10. ด าเนินการปรับลดเนื้องานในส่วนที่ต้องยกเลิก  
11. อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบ เนื่องจากมีการปรับลด

เนื้องาน และอยู่ระหว่างด าเนินการปรับแก้ไขสัญญา และ
การแบ่งงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน 

12. ผู้รับจ้างด าเนินการปรับปรุงบ้านพิชิตใจ เช่น  ซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือรอการปรับเปลี่ยน การปรับพ้ืนที่ เพ่ือ
สร้างโรงอาบน้ า เป็นต้น ด าเนินการปรับปรุงสถานฟ้ืนฟูฯ 
มีก าหนด 200วัน 

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

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

ราคากลางจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  
3. ทบทวนรายละเอียดและราคากลางงานก่อสร้าง  ขอ

แก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
เนื่องจากขนาดงานก่อสร้างในข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตรงกับแบบแปลนที่ส านักการโยธาออกแบบไว้  

4. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจ าหน่าย
เอกสารการประกวดราคาในราคาชุดละ 200.-บาท ตั้งแต่
วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดการสอบถามข้อมูล
วันที่ 17 พ.ค.62 ยื่นเสนอราคาทาง e-GP วันที่ 24 พ.ค.
62 เปิดซองวันที่  27 พ.ค.62  

5. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการจัดจ้าง 7 วันท าการ 
นับแต่วันประกาศผลการจัดจ้างในระบบเครือข่ายของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศผลขึ้นเว็บไซด์เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2562 ผู้ชนะการประกวดราคาคือห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี.ที.สถาปัตย์ โดยเสนอราคาต่ าสุดเป็นจ านวนเงิน 
2,798,995.- บาท ขณะนี้ก าลังจัดท าร่างสัญญาเพ่ือส่งให้
นิติกรตรวจร่างสัญญา  

6. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามใน
สัญญาภายใน 7 วัน ท าการ พร้อมน า เงินสดหรือ
หลักประกันสัญญามามอบให้กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

7. ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ขณะนี้
อยู่ในระหว่างขั้นตอนด าเนินการก่อสร้าง ก าหนดงานแล้ว
เสร็จวันที่ 6 ธันวาคม 2562 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการ
สาธารณสุข 59 ทุ่งครุ (1 ปี) / 
3,057,000 บาท(ลงทุน)/ศบส.59 

ศบส.59 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ส่งเรื่องทบทวนรูปแบบรายการงานก่อสร้างและ

ราคากลางไปยังส านักการโยธา  
3. ขอรายชื่อคณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายงานการ

ก่อสร้าง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่
ควบคุมงาน  

4.  จัดท าค าสั่ งรูปแบบการเ พ่ือร่ าง  TORแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ TORขอความเห็นชอบรูปแบบรายการและ
ขออนุมัติ TOR  

5 .  ขอความ เห็ นชอบราคากลา ง  และปรึ กษา
กรมบัญชีกลาง เรื่องการค านวณราคากลางในระบบ E-GP 

6. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารประกาศประกวดราคา 
โดยคณะกรรมการพิจารณาผล 

7. ส่งเอกสารขอเงินงวดที่ฝุายคลัง และส่งร่างสัญญาที่
นิติการ รอเซ็นสัญญา ขออนุมัติ เงินงวด ตรวจสอบ
เอกสาร 

8. รออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ในข้อบัญญัติพร้อมเงินประจ างวดเพื่อลงนามในสัญญา 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   4. ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ

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

ศบส.59 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. ส่งเรื่องทบทวนรูปแบบรายงานการก่อสร้างและ

ราคากลางไปยังส านักการโยธา 
3. ขอรายชื่อคณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายงานการ

ก่อสร้าง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่
ควบคุมงาน  

4. จัดท าค าสั่ งรูปแบบการเ พ่ือร่าง TOR แต่งตั้ ง
คณะกรรมการ TORรอคณะกรรมการจัดท ารูปแบบ
รายการและก าหนดราคากลาง  

5. ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการ และราคากลาง 
ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  

6. ขออนุมัติเงินงวดและตรวจร่างสัญญางานก่อสร้าง 
โดยนิติกรตรวจร่างหนังสือสัญญาจ้าง  

7. ลงนามเซ็นสัญญาแล้ว และบริษัทเข้ามาท างานวันที่ 
26 มิย. 2562 จ านวน 180 วัน อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 
 
 

 



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 58 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
ชันสูตรสาธารณสุข และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 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.  

สชส. ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. จัดท า และประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สัดส่วน

งาน ร้อยละ 10 
- ได้ด าเนินการจัดท า และประกาศแผนการจัดซื้อจัด

จ้างเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 10  
2. จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยส านักการ

โยธาด าเนินการส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้างภายใน
เดือนมีนาคม 2562และด า เนินการแก้ข้ อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ทาง
ส านักการโยธาก าหนด สัดส่วนงาน ร้อยละ 20 

- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแบบรูปรายงานก่อสร้าง
คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 15 รวมเป็นผลส าเร็จร้อยละ 15 

3. ส านักการโยธามีหนังสือที่ กท 0905/อ482 ลงวันที่ 
22 เมษายน 2562 ยืนยันรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
อาคาร   

4. ส านักการโยธามีหนังสือที่ กท 0905/อ601 ลงวันที่ 
16 พฤษภาคม 2562 ส่งรายชื่อข้าราชการร่วมเป็น
คณะกรรมการในโครงการก่อสร้างอาคาร 

5. ส านักงานชันสูตรสาธารณสุขได้มีหนังสือที่  กท 
0712/269 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ติดตามการจัดท า
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

6.  ส านักงานชันสูตรสาธารณสุขมีหนั งสือที่  กท 

 



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 59 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
0712/220 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชี้แจงการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปีงบประมาณ 2562 โครงการ
ก่อสร้ างอาคารส านักงานชันสูตรสาธารณสุขและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 

7. ส านักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0712/2925 ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอติดตามผลการด าเนินการ
แก้ ไขแบบแปลน  และการขอรายชื่ อ แต่ งตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการฯ โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
ชันสูตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุ
รุราชรังสรรค์  

8. ส านักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0712/3751 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอติดตามผลการด าเนินการ
แก้ไขแบบแปลน โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
ชันสูตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุ
รุราชรังสรรค์ 

9. ส านักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0712/4487 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอติดตามผลการด าเนินการแก้ไข
แบบแปลน โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานชันสูตร
สาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราช
รังสรรค์ 

 
 



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 60 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   6. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ

สาธารณสุข 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. ส่งเรื่องให้ส านักโยธาแก้ไขแบบ ตามเลขหนังสือกท

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

งบประมาณเพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ  
4. ส่งหนังสือไปเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดประเสริฐ และ

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประเสริฐ เพ่ือขอขยายเวลาการ
ใช้ อ าคาร เ รี ยนและวั ดประ เส ริ ฐ ต ามหนั ง สื อกท
0713/10243ลว.14 ธ.ค.2561  

5.  ส่ งหนั งสือไปส านัก เขตราษฎร์บู รณะเ พ่ือขอ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ส ารวจ ออกแบบพร้อมทั้งประมาณ
ราคา ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารเรียนวัดประเสริฐ ตาม
หนังสือกท0713.39/670ลว.27ธ.ค.2561 

6. เจ้าหน้าที่โยธาเขตมาส ารวจ ออกแบบและประมาณ
ราคา เมือวันที่ 4 ม.ค.2562 

7. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข39ราษฎร์บูรณะแก้ไขเรียบร้อย 

8. ท าหนังสือถึงส านักโยธาเลขที่ กท0701/1144ลว.18
ก .พ .2562  ขอรายชื่ อข้ า ราชการ เ พ่ือแต่ งตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการในโครงการก่อสร้างอาคารศบส.39 

9. คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการก่อสร้างก าหนด

 



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 61 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคากลาง 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลค

โทรนิกส์ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง(กองควบคุมการ

ก่อสร้าง) 
10. ติดตามเรื่องการออกแบบ พร้อมทั้งประมาณราคา

ปรับปรุงอาคารเรียนวัดประเสริฐที่จะย้ายเข้าอยู่ขณะที่
ด าเนินโครงการ   เจ้าหน้าที่โยธาส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะคนเดิมที่รับงานไว้มีการโอนย้าย จึงท าให้งานล่าช้า  
ติดต่อเจ้ าหน้าที่ที่ รับผิดชอบคนใหม่ เข้ ามาส ารวจ 
ออกแบบสถานที่เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62และนัดทุกส่วนงาน
ลงพ้ืนที่อาคารวัดประเสริฐ ดู พ้ืนที่ใช้สอยของตัวเอง
ร่วมกับเจ้าที่ฝุายโยธาส านักงานเขตราษฎร์บูรณะวันที่ 11 
มี.ค.2562 

11. ขออุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  ได้รับหนังสือคืนจากส านัก
โยธา เมื่ อวันที่  18  มีนาคม 2562  และ วันที่  13 
พฤษภาคม 2562 ผู้อ านวยการเขตราษฎร์บูรณะร่วมกับ
หัวหน้าพยาบาลลงตรวจสอบพ้ืนที่จริงของอาคารวัด
ประเสริฐ (อาคารที่จะย้ายไปอยู่) เทียบกับแบบที่เขียน



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 62 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ประมาณราคา  และให้ข้อเสนอแนะกับโยธาเขตเขียน
แบบใหม่ให้มีรายละเอียดเพ่ือที่จะประเมินราคาได้ ขณะนี้
รอแบบปรับปรุงอาคารวัดประเสริฐและประมาณราคา
จากโยธาเขตราษฎร์บูรณะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ได้รับหนังสือตอบกลับจากส านักงานเลขานุการ เรื่องการ
จ าหน่ ายอาคารและสิ่ ง ปลู กส ร้ า ง  หนั ง สื อที่  กท
0701/2389 ลว  17 พ.ค.  2562  และ วันที่  23 
พฤษภาคม 2562  นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ รอง
ผู้อ านวยการส านักอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
สาธารณสุข 39 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 และได้ติดต่อ
ประสานกับผู้อ านวยการส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพ่ือ
เร่งรัดแบบปรับปรุงและประมาณราคาอาคารวัดประเสริฐ   

12. รอแบบ และได้รับแบบก่อสร้างและประมาณราคา
อาคารจากโยธาส านักงานเขตราษฎร์บูรณะเมื่อวันที่ 23 
กรกฏาคม 2562  

1 3 .  อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ที่ ก ท . 
0713.39/337 ล ว . 29 ส ค . 2562 ข อ อ นุ มั ติ จั ด ส ร ร
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนวัดประเสริฐ เป็นที่
ท าการชั่วคราวของศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์
บูรณะ รอนุมัติโครงการ 

               



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 63 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   7.  โครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลอง
ขวาง (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 เนื่องจากมีข้อร้องเรียน
จากประชาชนให้ขยับแนวรั้วของศูนย์ฯ เพ่ือเปิดเป็น
ทางเดินสาธารณะ  

2. ขอความคิดเห็นการสร้างประตูเข้า-ออก เพ่ิมด้านริม
คลองราชมนตรี  

3. รอส านักการโยธาแก้ไขแบบแปลนอาคารอย่าง
ละเอียด และประมาณราคาจากส านักโยธา 

4. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเ อียดข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขณะนี้รอการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ส านักงบประมาณ  

2. ส านักการโยธาได้มีหนังสือ ที่ กท 0905/อ.524 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลอง
ขวาง  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 5 ชุด  
4. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จากผู้อ านวยการส านัก
อนามัย โดยคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน 

 



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 64 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2562  

5. ปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 1 และ 2 

6.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
47 คลองขวาง 

7. ขอแก้ไขสถานะของหน่วยงานในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (e-GP) ต่อกรมบัญชีกลาง   

8 . โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
สาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) (ต่อเนื่อง 
3 ปี 2562-2564) / 106,900,000 
บาท (ลงทุน)(ปี 2562 = 7,740,000 
บาท ปี 2563 = 49,580,000 บาท 
ปี 2564 = 49,580,000 บาท/ศบส.
30 
 

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

ประมาณราคา ก าหนดรูปแบบประมาณกลางเดือน
มกราคม 2562  

3. หาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการจ าหน่ายและรื้อ
ถอนอาคารตึกห้องสมุดบ้ านหนั งสื อสุ กันยา  เ พ่ือ
ด าเนินการจ าหน่ายอาคารตึกห้องสมุดบ้านหนังสือสุกันยา 
อิศรางกูร ณ อยุธยา ของส านักงานเขตบางกอกน้อย ตาม
หนังสือที่ กท 0713.30/628 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  

4. ส านักการโยธาประเมินราคาและก าหนดรูปแบบ
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่ ตามหนังสือ
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5. ด าเนินการจ าหน่ายอาคารตึกห้องสมุดบ้านหนังสือสุ

กันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ของส านักงานเขตบางกอก
น้อย ตามหนังสือที่  กท 0713.30/628 ลงวันที่  25 
มกราคม 2562  

6. ขออนุมัติจ าหน่ายทรัพย์สินเดิม (บ้านหนังสือสุ
กันยา) ขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารอนุมัติการจ าหน่าย
ทรัพย์สินเดิม(ห้องสมุดบ้านหนังสือสุกันยา) จากส านักงาน
เขตบางกอกน้อย 

7. ขอให้ส านักการโยธาเร่งส่งประเมินราคาและก าหนด
รูปแบบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่ ตาม
หนังสือ ที่ กท 0713.30/116 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 
แ ล ะ ข อ ร า ย ชื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พ่ื อ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการในโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 
30 (แห่งใหม่) ตามหนังสือที่ กท 0713.30/1662 ลงวันที่ 
13 มีนาคม 2562  

8. รอแบบสมบูรณ์และประเมินราคาอย่างละเอียด
(แบบ BOQ)ของโครงสร้างอาคาร 7 ชั้น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข30(แห่งใหม่)จากส านักการโยธา 

9.ชี้แจงการร้องเรียนของประชาชนที่ผ่านมาจนถึงเดือน
มีนาคม 2562  

10 . ขอร ายชื่ อ คณะกร รมกา ร เ พ่ื อแต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการในโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
30 (แห่งใหม่) ไปที่ส านักการโยธา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2562 ตามหนังสือที่ กท 0713.30/1662  ในวันที่ 4 
มิถุนายน 2562 ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้า
อาม ได้รับรายชื่อคณะกรรมการโครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) จ านวน 5 ชุด จาก
ส านักการโยธา ดังนี้  

(1) คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
(2) คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(4) คณะกรรมการตรวจรับ  
(5) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 

ใ น วั น ที่  1 9  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 2  ร อ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เรียกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเข้าพบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) คือ  

(1) การจ าหน่ายทรัพย์สินบ้านหนังสือสุกันยาโดยให้
ส านักงานเขตบางกอกน้อยเป็นผู้ด าเนินการเนื่องจากเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน  

(2) เร่งส านักการโยธาให้ออกแบบที่สมบูรณ์ พร้อม
ประมาณราคา (BOQ) ซึ่งส านักการโยธายืนยันจะแล้ว
เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562  
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
(3) ให้ส านักงานเขตบางกอกน้อยโอนที่ดินบริเวณบ้าน

หนังสือสุกันยาให้เป็นของส านักอนามัย   
11. รอการแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายทรัพย์สินบ้าน

หนังสือสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ของส านักงานเขต
บางกอกน้อย  

12. แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาการจ าหน่าย
ทรัพย์สิน(บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของส านักงานเขตบางกอกน้อย สร้างขึ้น
เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2557 บนที่ดินที่จะก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่งใหม่  

13. ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่
ใกล้เคียงและทายาทผู้จัดการมรดก มาเป็นระยะๆ ขอให้
พิจารณายกเลิกการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 
(แห่งใหม่) บนที่ดินแปลงนี้ และได้ชี้แจงการร้องเรียนของ
ประชาชนที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคม 2562 แล้ว 

14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอามได้รับแบบรูป 
รายการ และประมาณราคาจากส านักการโยธา เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2562 และทางศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัด
เจ้าอาม อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบแบบรูป รายการ
และประมาณราคา และประสานแก้ไขให้ถูกต้อง 

15. ได้ประกาศแผนการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 
30 แห่งใหม่ ในระบบe-GP เมือ่ 28 สิงหาคม 2562 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
16. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบรูป

รายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
9. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 
8 บุญรอด รุ่งเรือง / 1,167,801.72 
บาท (เงินนอกงบ) / ศบส.8 

ศบส.8 ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. ขออนุมัติโครงการ  
2.  ขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ า ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. รอแก้ไขแบบรูปรายการและการจัดท าราคากลางของ

คณะกรรมการเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเนื้อหาที่
ส าคัญในการจัดท าการจัดซื้อจัดจ้าง และต้องด าเนินการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจ้างใหม่เพราะไม่สามารถ
ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลาที่ก าหนดใน
แผน  

4. เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างก่อสร้างศาลาฯ เนื่องจาก
แบบรูปรายการ และการค านวนราคาของคณะกรรมการ
ผิดพลาดต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  

5. ขอนุมัติแบบรูปรายการและเห็นชอบราคากลางขอ
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

6.แก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการเนื่องจากมีการขาย
เอกสารประกวดราคา 

7. จัดท าร่างประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์  
8. จัดส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจร่างฯ 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. ได้รับความร่วมมือจากส านักการโยธาในการออกแบบแปลนอาคารและจัดท าราคากลาง 

ปัญหาอุปสรรค 
1. เนื่องจากส านักอนามัย ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบจัดท าราคากลาง ก่อสร้างหรือปรับปรุง ต้องประสานขอความร่วมมือส านักการโยธาในการด าเนินงาน ซึ่ง

การด าเนินงานอาจมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เพราะส านักการโยธามีภารกิจประจ าจ านวนมาก  
หลักฐานอ้างอิง 

1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หนังสือประสานงาน  ค าสั่ง  สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  
1. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานชันสูตรสาธารณสุขฯส านักอนามัยโดยส านักงานชันสูตรสาธารณสุขได้ประสานขอความอนุเคราะห์ส านักการโยธาให้เป็นผู้จัดท ารูปแบบ

รายการและจัดท าราคากลางและเนื่องจากส านักงานชันสูตรสาธารณสุขปฏิบัติงานในฐานะห้องปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกรุงเทพมหานคร (CITY LAB) การ
ออกแบบอาคารจ าเป็นต้องมีรูปแบบรายการที่แตกต่างไปจากอาคารส านักงานทั่วไปการออกแบบอาคารจึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านการออกแบบห้อง Lab เป็นการ
เฉพาะเข้ามาช่วยด าเนินการประกอบกับเจ้าหน้าที่ส านักการโยธามีภารกิจหน้าที่งานประจ าที่มากและต้องใช้ผู้ที่ออกแบบในงานหลายส่วนเช่นงานโครงสร้างงานระบบสุขาภิบาลระบบ
ไฟฟูาระบบเครื่องปรับอากาศระบบลิฟต์ระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอ่ืนๆที่เก่ียวเนื่องทั้งหมดจึงส่งผลให้การด าเนินงานมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

2. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทั้งหมด ลักษณะการด าเนินงานให้แล้วเสร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ส านักการโยธา ส านักงานเขต เป็นต้น 
ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจเร่งด่วนรองรับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมากส่งผลให้การให้ความร่วมมือในการด าเนินงานมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาของ
แผนปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

27. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 78 (ยกเลิกตัวชี้วัด) 1. กิจกรรมที่ 2 (ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท(ด าเนินการ)/กสอ. 
สนข. 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานสุขาภิบาลอาหาร / 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 เพื่อตรวจหาเชื้อโรค
ที่เป็นอันตรายในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ 
Salmonella spp., E.coli , Staphylococcus aureus
และ Vibrio cholera 
  *** เนื่องจากการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้เสนอราคารายหนึ่ง
อุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
กองสุขาภิบาลอาหารได้ท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ได้แจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2562 ให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและให้
ด าเนินการใหม่ และเนื่องจากข้อก าหนดและขอบเขต 
(TOR) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 190 วัน นับจากวัน
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ลงนามในสัญญา หากนับระยะเวลาในการด าเนินการทาง
พัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ระยะเวลา 40 วัน และระยะเวลาด าเนินการตรวจ 
เฝูาระวังแล้ว ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ทางกองสุขาภิบาลอาหารจึงได้ขอยกเลิก
ตัวชี้วัดดังกล่าว และคืนงบประมาณในการจัดจ้างตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
 2) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

 3) การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 
 4) ความร่วมมือจากฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต 

ปัญหา อุปสรรค 
 ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ไม่มีการด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคที่เป็น
อันตรายในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด เนื่องจากกองสุขาภิบาลอาหารได้จ้างเหมาด าเนินการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหนึ่งราย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ กองสุขาภิบาลอาหารได้ท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งผล
พิจารณาอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและให้ด าเนินการใหม่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 1)  โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 
      กิจกรรมที่ 2 การเฝูาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ า 
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 2) ข้อมูลการรายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ไม่มีการด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เนื่องจากการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้เสนอราคาหนึ่งรายอุทธรณ์ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ กองสุขาภิบาลอาหารได้ท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและให้ด าเนินการใหม่ และเนื่องจากข้อก าหนดและขอบเขต (TOR) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 190 วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา หากนับระยะเวลาในการด าเนินการทางพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลา 40 วัน และระยะเวลาด าเนินการตรวจเฝูาระวังแล้ว ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางกองสุขาภิบาลอาหารจึงได้ขอยกเลิกตัวชี้วัดดังกล่าวและคืนงบประมาณในการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทาง
ห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

28. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.85 1. กิจกรรมที่ 1 และ 2  (ภายใต้
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 13,410,800 บาท
(ด าเนินการ)/กสอ. สนข. 
 

กองสุ ขาภิบาลอาหาร และฝุ ายสิ่ งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต สุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบเบื้องต้นหาสารเคมี
ปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน 
สารกันรา  สารฟอกขาว สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใส่สี 
กรดแร่อิสระ (น้ าส้มสายชูปลอม) ยาฆ่าแมลง ไอโอเดท
และสารโพลาร์ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์
ทั้งสิ้น จ านวน 92,122 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 
จ านวน 91,984 ตัวอย่าง (ร้อยละ 99.85)  
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่  
15 สิงหาคม 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 
หลักฐานอ้างอิง 
 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. ร้อยละของสถานประกอบการ
ที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ า/น้ าแข็ง
ทางห้องปฏิบัติการ และผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต  
ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์  

ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 93.6 

 
ร้อยละ 95.9 

1.โครงการเฝูาระวังความ
ปลอดภัยของน้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็งใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  456,000 
บาท(เงินอุดหนุน รัฐบาล) / สชส. 
2. กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหาร
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ของข้อร้องเรียน(ไม่ใช้
งบประมาณ) / สชส. 
 

๑.  

1. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท าโครงการ 
ฯ และแผนการด าเนินการ 
2. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ สธ1010.3/15397 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
3. จัดท าโครงการและแผนการด าเนินงานซึ่งได้รับ
อนุมัติโครงการฯและอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณ
ตามหนังสือส านักคลัง ที่ กท1308/443 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2562 
4. ประสานงานกับส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมส านักงานเขต 50 เขต 
เพ่ือเตรียมพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
5. จัดซื้อน้ ายา อาหารเลี้ยงเชื้อ และวัสดุอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ าแข็ง ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม – 20 กรกฎาคม 2562 โดยตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถาน
ประกอบการจ านวน 151 แห่ง จากเปูาหมาย 165 แห่ง 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
(คิดเป็นร้อยละ 91.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 147 
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.4) และตรวจคุณภาพน้ าแข็ง
จากสถานประกอบการจ านวน 70 แห่ง จากเปูาหมาย 
71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 98.6) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 65 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 92.9) รวมตรวจสถาน
ประกอบการน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ
น้ าแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 221 แห่ง 
จากเปูาหมายรวม 236 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 93.6) 
และสถานประกอบการน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท และน้ าแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวนรวม 
212 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 95.9) 
7. ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต  สถานประกอบการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา และกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาอุปสรรค 

ไม่สามารถด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ในกรณีท่ีสถานประกอบการปิดกิจการ ซึ่งจากเปูาหมายสถานประกอบการผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครคือ 165 แห่ง สามารถด าเนินการได้ 151 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 91.5) (พบว่าปิดกิจการทั้งหมด จ านวน 14 แห่ง ปิดปรับปรุงชั่วคราว 1 แห่ง เข้าเก็บตัวอย่างไม่ได้ 1 
แห่ง และเก็บเกินเปูาหมาย จ านวน 2 แห่ง คือส านักงานเขตบางบอน และส านักงานเขตดอนเมือง) และสถานประกอบการผลิตน้ าแข็งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เปูาหมายคือ 71 แห่ง 
สามารถด าเนินการได้ 70 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 98.6) 
หลักฐานอ้างอิง 

1. โครงการฯ 



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 77 

2. ใบส่งตัวอย่าง 
3. ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)   
 ความก้าวหน้าของโครงการ คือ ร้อยละ 100  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

30. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการ
พิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อ
กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ (ผลลัพธ์) 

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

1. กองสุขาภิบาลอาหารจัดประชุมเตรียมความพร้อม
ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการควบคุมการจัด
และจ าหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เม่ือ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยจัดแถลงข่าวการจัดและ
จ าหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และมอบ
ปูายการเข้าร่วมโครงการฯ กับกรุงเทพมหานครให้กับ
สถานประกอบการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 

2. ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง 50 
เขต ด าเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการที่จ าหน่าย
กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2562 ที่เข้า
ร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานคร 
กรณีท่ีผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพของสินค้าในกระเช้า
ของขวัญปีใหม่สามารถน ามาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผลด าเนินการสุ่มตรวจ
สถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวนทั้งหมด 489 แห่ง ไม่พบว่ามี
การร้องเรียน หรือมีการน าสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่
มาแลกเปลี่ยน/คืน 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 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
ให้การปฏิบัติภารกิจด้านอาหารปลอดภัยท 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
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่าน
การตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพ่ือ
อนุญาตให้น าเนื้อนั้นไปจ าหน่าย
ได้ตามกฎหมาย (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต 
700,000 ตัว 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 93 

1,217,734 ตัว 
 

ร้อยละ 99.99 

1. กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตว์ในโรง
ฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานคร ก ากับดูแล 
/ ไม่ใช่งบประมาณ / สสธ. 

กรุงเทพมหานครมีโรงฆ่าสัตว์เอกชนประเภทสุกร โค-
กระบือ  แพะ-แกะและไก่  ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส 2. ซึ่ง
พนักงานตรวจโรคสัตว์มีหน้าที่ดูแลและตรวจเนื้อสัตว์ตาม
กฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ.2559 

ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
กรกฎาคม 2562 จ านวนสัตว์ที่ได้รับการแจ้งขออนุญาต
ท าการฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย  จ านวน  1,217,734 ตัว 
และมีสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจ
เนื้อสัตว์เพ่ืออนุญาตให้น าสัตว์นั้นไปจ าหน่ายได้ตาม
กฎหมาย รวมจ านวน 1,217,732 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
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. ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกท่ี
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรค
ไข้หวัดนก (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต  
4,000 ตัว 
ผลลัพธ์  

≥ร้อยละ 95 

 
5,573 ตัว 

 
ร้อยละ 100 

1. กิจกรรมการเฝูาระวังและ
สอบสวนโรคไข้หวัดนกในเขต
กรุงเทพมหานคร/ ไม่ใช่งบประมาณ 
/ สสธ. 
 

การควบคุมปูองกัน  เฝูาระวัง  และสอบสวนโรค
ไข้หวัดนกพ้ืนที่กรุงเทพฯพร้อมทั้งด าเนินการสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก  แก่ผู้ประกอบการตลาด
ค้าสัตว์ปีกมีชีวิต  โดยสัตว์ปีกท่ีตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก
อาจเป็นพาหะท่ีมีผลคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์  ซึ่งอาจ
ท าให้ผู้ที่ได้รับเชื้อปุวยเป็นโรคไข้หวัดนก  และอาจท าให้
ถึงแก่ความตายได้ 
ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
กรกฎาคม 2562 สุ่มตรวจสัตว์ปีกเพ่ือหาเชื้อโรคไข้หวัด
นก จ านวน  5,573 ตัวอย่าง โดยตรวจไม่พบเชื้อโรค
ไข้หวัดนก ดังนั้นร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกท่ีสุ่มตรวจไม่
พบเชื้อโรคไข้หวัดนกคิดเป็น 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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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

33. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์
ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อ
โรคอาหารเป็นพิษ(S.aureaและ
หรือ  Salmonella spp.) 
(ผลลัพธ์) 

ผลผลิต 
2,000 ตัวอย่าง 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 70 

2,365 ตัวอย่าง 
 

ร้อยละ 92.85 

1. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังเชื้อโรค
อาหารเป็นพิษในเนื้อสัตว์ / ไม่ใช่
งบประมาณ / สสธ.  

   เชื้อ S. aureasและ  Salmonella spp.ที่ตรวจพบ
เกินเกณฑ์  เป็นเชื้อโรคที่สามารถก่อโรคทางสาธารณสุข  
โดยเฉพาะการก่อโรคอุจาระร่วงในผู้บริโภคได้ 
ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
กรกฎาคม 2562 ด าเนินการตรวจได้ครบทั้ง 3 
องค์ประกอบเป็นเดือนที่ 4 ของการด าเนินงาน สุ่มตรวจ
ตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้ 2,365 ตัวอย่าง จากเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
2,000 ตัวอย่าง  ค านวณผลผลิต คิดเป็น ร้อยละ 108.55 
(ตรวจพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ จ านวน  169 ตัวอย่าง 
ตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ จ านวน  2,196 
ตัวอย่าง) 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการด าเนินงาน  ประกอบกับการการลงพ้ืนที่ตรวจเนื้อสัตว์  ณ  สถานจ าหน่ายเนื้อสัตว์ได้ตามแผน  มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ค าชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เป็นตามเป้าหมาย) :   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

34. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์
ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้าน
จุลชีพตกค้าง(ผลลัพธ์) 

ผลผลิต  
1,400 ตัวอย่าง 

ผลลัพธ์  
≥ ร้อยละ 85 

1,367 ตัวอย่าง 
 

ร้อยละ 99.20 

1. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังยาต้านจุล
ชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ / ไม่ใช่
งบประมาณ / สสธ. 

สารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ที่เกินค่า MRL สามารถ
เกิดภาวะภูมิแพ้  เกิดปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรคได้  และ
สารต้านจุลชีพบางชนิดเมื่อสะสมมากๆอาจโน้มน าให้เกิด
มะเร็งในผู้ที่มีภูมิไวรับได้  การสุ่มตรวจหาสารต้านจุลชีพ
ตกค้างในเนื้อสัตว์ด้วยวิธี  จุลนิทรีย์วิเคราะห์  แบบ  
screening test ตามวิธีมาตรฐานแบบ ESPT จะน าผล
การตรวจไปใช้ในการเฝูาระวังและปูองปรามไม่ให้ผู้
จ าหน่ายเนื้อสัตว์รับเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ตรวจพบสารต้าน
จุลชีพตกค้างมาจ าหน่าย   
ผลการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
กรกฎาคม 2562 ด าเนินการตรวจได้ครบทั้ง 3 
องค์ประกอบเป็นเดือนที่ 4ของการด าเนินงาน สุ่มตรวจ
ตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้ 1,501 ตัวอย่าง จากเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
1,400 ตัวอย่าง ค านวณผลผลิตคิดเป็น ร้อยละ 107.21 
ตรวจพบสารต้านจุลชีพ จ านวน 12 ตัวอย่างและตรวจไม่
พบยาต้านจุลชีพ จ านวน 1,489 ตัวอย่าง 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 
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การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการด าเนินงาน  ประกอบกับการการลงพ้ืนที่ตรวจเนื้อสัตว์  ณ  สถานจ าหน่ายเนื้อสัตว์ได้ตามแผน  มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของ  ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ(กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

35. ร้อยละของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับ
การช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วย
ในการด ารงชีวิตประจ าวันตามที่
จ าเป็น (ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหา
ทางการเคลื่อนไหว / 1,909,000
บาท(ด าเนินการ)/สพธ. ศบส. ร่วม
ด าเนินการ 
 

ด าเนินการดังนี ้
1. วางแผนการปฏิบัติงานและจัดประชุมชี้แจงนักสังคม
สงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
2. นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข ค้นหาคน
พิการ ผู้สูงอายุ และ  ผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว
เพ่ือประเมินความจ าเป็น และจัดท าทะเบียนผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ 
3. นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง  68  
แห่ง ส่งรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเพ่ือขอรับ
อุปกรณ์  4 รายการ จ านวน 800 คน  
4. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างแล้ว 
6. ขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นการจ าหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว 
7. ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
8. บริษัทส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว
จ านวน  4  รายการ ส าหรับผู้ประสบปัญหา จ านวน 800 
คน ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุขให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562     
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
9. ได้รับอนุมัติฯ ในข้อ 6 และส่งมอบให้ผู้ประสบปัญหาฯ 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1. บุคลากรลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุขและนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 2. ความร่วมมือของผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว 
 2. ระบบสารสนเทศ 
 3. ผู้บังคับบัญชา 
ปัญหา อุปสรรค 
 - 
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 82.6 
(ต.ค.61-ส.ค.62) 

 

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

1. วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ/
การคัดกรองสุขภาพที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 
2. ชี้แจงการด าเนินงานแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 
แห่ง 
3. รวบรวมข้อมูลชมรม และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
ส านักอนามัย 
4. รวบรวมข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย 
5. ติดตามผลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย 
6. สรุปข้อมูลการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย 
ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เดือนตุลาคม 2561 - สิ งหาคม2562 
ด าเนินการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปีของ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย จ านวน 20,433 
คน จากจ านวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย 
จ านวน 24,737 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 
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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)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

37. หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนและติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามแผนงาน / 
สพธ. 
 
 

การด าเนินกิจกรรม 
1. ขออนุมัติการด าเนินกิจกรรม วางแผนการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะท างานชุดต่างๆที่เก่ียวข้อง 

2.1 คณะท างานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านัก
อนามัย 

2.2 คณะท างานติดตามประเมินผลผ่านระบบ
ติดตามประเมินผล Daily Plans 

2.3 คณะท างานติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ตามมิติการประเมินผล 4 มิติ 
3. จัดท าประชุมเพ่ือบริหารงานด้านยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการของส านักอนามัย ติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินงาน ความส าเร็จตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ดังนี้ 

3.1 ประชุมคณะท างานในการพัฒนายุทธศาสตร์
ของส านักอนามัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 
2561  

3.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

3.3 ประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลผ่าน
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ระบบติดตามประเมินผล Daily Plans ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 11 มกราคม 2562 , ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 
เมษายน 2562 , ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 

3.4 ประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี ตามมิติการประเมินผล 4 มิติ 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 , ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

3.6 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของส านักอนามัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 
เมษายน 2562 , ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562  
4. จากการด าเนินการจัดประชุมตามข้อ 3 ส่งผลส าเร็จ
ให้การด าเนินการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักอนามัยมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ ผลักดัน 
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ติดตามผลส าเร็จตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
ส านักอนามัย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ทั้งหมดจ านวน 50 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

- ผลลัพธ์เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 46 ตัว  
- ผลลัพธ์ยังไม่ถึงเปูาหมาย จ านวน 2 ตัว 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
- ผลลัพธ์ยังไม่ได้ จ านวน 1 ตัว (อยู่ระหว่าง

กระบวนการ) 
- ขออุทธรณ์ยกเลิกตัวชี้วัด 1 ตัว (ร้อยละของตัวอย่าง

อาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค 
(ผลลัพธ์)) 

 
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 100 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.(ยกเลิกโครงการ) 

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 8 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุข
ภาวะเขตเมืองรุ่นที่ 1 (สพธ.) 

2. โครงการสัมมนาและดูงานด้านการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้าน
สาธารณสุข (สพธ.) 

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสายงาน
พยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
เสริมสร้างประสบการณ์และทัศนคติในการ
ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขของส านักอนามัย 
(กพส.) 

4. โครงการฝึกอบรมข้าราชการสายงาน
พยาบาลเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในการพยาบาลผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่มี
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6. โครงการการฝึกอบรมบุคลากรสายงาน

พยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
เสริมสร้างประสบการณ์ และทัศนคติใน
การปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขของ
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร / 
352,000 บาท(ด าเนินการ)/กพส. 

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

8. โครงการการพัฒนาการปฏิบัติการ
พยาบาลด้านหัตถการในศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักอนามัย / 380,000 
บาท(ด าเนินการ)/กพส. 

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

ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (กพส.) 
5. โครงการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล

ด้านหัตถการในศูนย์บริการสาธารณสุข ส านัก
อนามัย (กพส.) 

6. โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ
ต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse care manager in 
home ward) (กพส.) 

7. โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
การพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 19  

8. โครงการการฝึกอบรมข้าราชการสายงาน
พยาบาล เพื่อการสร้างงานวิจัยทางการพยาบาล
และการน าผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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10. โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาล

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 าเร็จของ
การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 96.58 1. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข / 
7,700,000 บาท(ด าเนินการ)/สพธ. 

การด าเนินการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การให้บริการและการบริหารจัดการ 
หมายถึง ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ  เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการและการบริหาร
จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีระยะเวลาทั้งหมดที่ระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการต้อง
สนับสนุนการปฏิบัติงานการให้บริการ และการบริหาร
จัดการทั้งหมด เป็นจ านวน 203 วัน วันละ 8 ชั่วโมง คิด
เป็นระยะเวลา 1,624 ชั่วโมง หรือระยะเวลาเท่ากับ 
97,440 นาทโีดยได้ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า มี
ศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนกลาง จ านวน 16 แห่ง 
เกิดเหตุขัดข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุข (HCIS)  ดังนี้ 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 4 
ชั่วโมงหรือ 240 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
28 นาที 
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- ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
45 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
26 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
10 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
11 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
36 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
24 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
15 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 46  มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
57 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
36 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
44 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
8 นาที 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
18 นาที 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 2
ชั่วโมง 21 นาที หรือ 141 นาที 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 มีเหตุขัดข้องเป็นระยะเวลา 
15 นาที 
- ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข มีเหตุขัดข้องเป็น
ระยะเวลา 42 ชั่วโมง 59 นาที หรือ 2,579 นาท ี
รวมทั้งสิ้น 55 ชั่วโมง 33 นาท ี
หรือ 3,333 นาที ท าให้ทราบได้ว่าระยะเวลาที่ระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการที่
ปฏิบัติงานได้ตามปกติเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการและการบริหารจัดการ คิดเป็นระยะเวลาเท่ากับ  
94,107 นาที (97,440 – 3,333) 
       ดังนั้น หนว่ยบริการที่มีการใช้งานระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ตามปกติ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ และการบริหารจัดการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คิด
เป็นร้อยละ (94,107/97,440)*100 = 96.58 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ฝุายบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 ศูนย์ให้บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง และส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีการใช้งาน                                                 
ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้บริการได้                                                                                         

ปัญหาอุปสรรค 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบไม่สามารถติดต่อผู้พัฒนาระบบเพื่อให้ด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบ       
2. ปัจจุบันปิดบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 4 แห่ง จากศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาท้ังหมด 36 แห่ง เหลือ 32 แห่ง 

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. ร้อยละของหน่วยบริการที่
ได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) 
ของส านักอนามัย บน Cloud 
ส าหรับการปฏิบัติงานบริหาร
จัดการ และให้บริการแก่
ประชาชน (ผลผลิต) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศศูนย์บริการ-
สาธารณสุขของส านักอนามัยเข้าสู่ 
Cloud / 6,800,000 บาท (เงินนอก
งบ)/สพธ. 

หน่วยบริการ หมายถึงหน่วยบริการของส านักอนามัย
ทั้งหมดท่ีต้องมีการติดตั้งสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุข (HCIS) ของส านักอนามัยบน Cloud ส าหรับ
การปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการให้บริการ 
ประกอบด้วย 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง  

(ปัจจุบันปิดบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 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 155 แห่ง 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข ส านักงานพัฒนา

ระบบสาธารณสุขได้ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
หน่วยบริการได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุข (HCIS) ของส านักอนามัยบน Cloud 
ประกอบด้วย 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง  
2. หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง 
3. คลินิกสัตวแพทย์ 9 แห่ง ได้แก่ 
- 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 68 แห่ง  
รวมทั้งหมด 155 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
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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 
 1.แผนการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ให้ใช้งานในระบบ Cloud 

2. แผนการโอนย้ายระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของส านักอนามัยเข้าสู่ Cloud ไปยังศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร                  
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100) 
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 
ตัวช้ีวัดงานประจ า  
(1) 

ล าดับที่ 
(2) 

ตัวช้ีวัด 
(3) 

เป้าหมาย 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดได้รับบริการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด (ผลผลิต) 
ร้อยละของผู้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดได้รับ
การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 83.45 
 

ร้อยละ 71.75 

ร้อยละ 119.21 
 

ร้อยละ 119.58 

  

2 ร้อยละของสื่อ/ช่องทางที่ผลิตได้รับเผยแพร่ (ผลผลิต) 
ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสื่อ/ช่องทางมีความพึงพอใจ 
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 100  
ร้อยละ 80  

ร้อยละ 91.66 
ร้อยละ 92.92 

ร้อยละ 91.66 
ร้อยละ 116.15 

  

3 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่ได้รับการ
ตรวจฟันได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลผลิต) 
ร้อยละของฟันที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันที่ไม่มีรอยโรค
ฟันผุ (ผลลัพธ)์ 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 57.58 
 

ร้อยละ 96.66 

ร้อยละ 117.16 
 

ร้อยละ 120.82 
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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 านวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์) 

12,000 คน 
ร้อยละ 80 

11,613 คน 
ร้อยละ 90.87 

ร้อยละ 96.78 
ร้อยละ 113.59 

  

5 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญที่ได้รับการร้องขอจาก
ส านักงานเขตได้รับการตรวจสอบและรายงานผล(ผลผลิต) 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่รับบริการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญจากส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 75.17 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 93.96 
 

ร้อยละ 117.65 

  

6 จ านวนพนักงานบริการหญิง -ชายที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
(ผลผลิต) 
ร้อยละของพนักงานบริการหญิง-ชายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การตรวจเลือดหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจ (ผลลัพธ์) 

400 คน 
 

ร้อยละ 50 

419 คน 
 

ร้อยละ 92.36 

ร้อยละ 104.75 
 

ร้อยละ 184.72 

  

7 ร้อยละของการได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกภายใน 3 วัน 
(ผลผลิต) 
ร้อยละของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วด าเนินการ
สอบสวนโรคไข้เลือดออก กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตและมีการ
ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 70 

ร้อยละ 73.36 
 

ร้อยละ 81.84 

ร้อยละ 146.72 
 

ร้อยละ 116.91 
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(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

8 จ านวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีน (ผลผลิต) 
อัตราป่วยตายโรคพิษสุนัขบ้า(ผลลัพธ์) 

170,000 ตัว 
0.2 ต่อแสน

ประชากร (เสียชีวิต
ได้ไม่เกิน 11 คน) 

135,071 ตัว 
ไม่พบผู้เสียชีวิต 

ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

ร้อยละ 79.45 
ร้อยละ 100 

ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า 

  

9 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีผลการทดสอบความรู้ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดตามเป้าหมาย(ผลผลิต) 
ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 99.2 

ร้อยละ 125 
 

ร้อยละ 124 

  

10 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward) (ผลผลติ) 
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward) มีคุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 99.18 
 

ร้อยละ 78.93 
 

ร้อยละ 116.68 
 

ร้อยละ 131.55 

  

11 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 130 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 130 
 

ร้อยละ 125 

  



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 4 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

12 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในหัวข้อ
ที่จัดประชุม (ผลผลิต) 
ศูนย์บริการสาธารณสุข มีการพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรม
สอดคล้องกับหัวข้อการจัดประชุม(ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ 99.28 
 

รอ้ยละ 0 

ร้อยละ 110.31 
 

ร้อยละ 0 

  

 
รวม ...............  คะแนน 

 

 
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน    12   ตัว  ได้คะแนน   คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 5 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัด
ได้รับบริการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาเสพติด (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของผู้รับบริการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด
ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 83.45 
 
 
 

ร้อยละ 71.75 

1. กิจกรรมการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาและสารเสพติด / (ไม่ใช้
งบประมาณ) / สยส. ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
 

(ผลการด าเนินงานระหว่าง ต.ค.61 –31 ก.ค.62) 
1. ผู้เข้ารับการบ าบัด จ านวน 7,573 คนได้รับบริการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติดจ านวน 6,320 คน ร้อยละ 
83.45 
2. ผู้เข้ารับการบ าบัด จ านวน 7,573 คนได้รับการ
ตรวจหาเชื้อ HIV จ านวน 5,434 คน ร้อยละ 71.75 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
2. มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

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

หลักฐานอ้างอิง 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 6 

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

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 7 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร้อยละของสื่อ/ช่องทางที่ผลิต
ได้รับเผยแพร่ (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสื่อ/
ช่องทางมีความพึงพอใจ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 80  

ร้อยละ 91.66 
 
 

ร้อยละ 92.92 

1. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคน
กรุงเทพฯ/ (ไม่ใช้งบประมาณ) / 
สพธ. 
2. โครงการจัดท าวารสารสุขภาพ
ส านักอนามัย / 1,260,000 บาท 
(เงินนอกงบ)/สพธ. 
3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือการดูแล
สุขภาพส าหรับประชาชน  / 
2,900,000 บาท (เงินนอกงบ)/สพธ. 
4. กจิกรรมสาระสุขภาพทางสื่อ
สาธารณะ / (ไม่ใช้งบประมาณ) /
สพธ. 
 
 
 

ผลการด าเนินการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคน
กรุงเทพฯ 
ได้ด าเนินการแล้วดังนี้ 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ตั้งเป้าหมายการจัดกิจกรรมฯ จ านวน 12 เรื่อง 
2. ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการที่จะร่วมจัด
กิจกรรมฯ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 (จ านวน 11 
เรื่อง (85 ครั้ง ) คิดเป็นร้อยละ 91.66 )  
4. ด าเนินการสุ่มเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และน ามาสรุปผลความ          
พึงพอใจในภาพรวมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ท้ังหมด   
ณ ปัจจุบันมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน        
ที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ95 

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 8 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4.2 กิจกรรมรณรงค์วันแห่งความรักฯประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 95 
4.3 กิจกรรมรณรงค์วันเด็กแห่งชาติฯประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ97.5 
4.4 กิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลก ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ90.16 

4.5 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติฯ ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 94  

4.6 กิจกรรมวันมะเร็งโลก ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90.42  

4.7 กิจกรรมรณรงค์วันแห่งความรักฯประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 89.16  

4.8 กิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 89  

4.9 กิจกรรมวันสงกรานต์ฯ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98.45  

4.10 กิจกรรมวันความดันโลหิตสูง ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 9 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4.11 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมฯ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.5 
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความ
พึงพอใจระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 92.92 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ความร่วมมือของหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 
 - รายงานการประชุมคณะท างานสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของส านักอนามัย  
  - แผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของส านักอนามัย กรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 10 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่ได้รับ
การตรวจฟันได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของฟันที่ได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟันที่ไม่มีรอยโรคฟันผุ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 57.58 
 
 
 
 

ร้อยละ 96.66 

1. กิจกรรมการให้บริการเคลือบหลุม
ร่องฟัน/ ไม่ใช้งบประมาณ / 
กทส.ศบส.ร่วมด าเนินการ 
 
 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ได้รับการตรวจ
คัดกรองฟัน จ านวน 46,198 คน ต้องได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน จ านวน 26,602 คน (ร้อยละ 57.58) 

 
 

      สุ่มตรวจประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  
ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไปแล้ว 1 ปี จ านวน 
5,641 คน ประเมินฟันที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
จ านวน 13,368 ซี่ พบว่ามีจ านวนฟันที่ไม่ผุ 12,922 ซ่ี 
(ร้อยละ 96.66) 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  

1. มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตั้งคณะท างานและแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง   

1. แบบรายงานความคืบหน้าการตรวจและเคลือบหลุมร่องฟัน 2562 
2. แบบตรวจประเมินรอยโรคฟันผุและการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 6 กันยายน 2562   :   หน้าที่ 11 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

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

12,000 คน 
 
 
 

ร้อยละ 80 

11,613 คน 
 
 
 

ร้อยละ 90.87 

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

ผลผลิต: อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คือ 
ประชาชนที่สมัครหรือได้รับการคัดเลือกจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักอนามัย ในการข้ึนทะเบียนเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยจะต้องผ่าน
การฝึกอบรมภาคบังคับตามหลักสูตรที่ส านักอนามัย
ก าหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชนตามความรู้และบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปัจจุบันมีจ านวน
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง จ านวน 11,613 คน 
ผลลัพธ์: ส ารวจอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 รอบประเมินที่ 2 (1 ก.พ. 2562 -  
31 พ.ค. 2562) จ านวน 10,553 คน จากอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจ านวน 11,613 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.87 
- อยู่ระหว่างด าเนินการเก็บข้อมูล  
  รอบประเมินที่ 2 (1 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562) 
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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  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุ
ร าคาญที่ได้รับการร้องขอจาก
ส านักงานเขตได้รับการตรวจสอบ
และรายงานผล(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขต
ที่รับบริการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญจากส านักงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีความพึง
พอใจระดับมากข้ึนไป (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 75.17 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

1. กิจกรรมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เหตุร าคาญประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562/ ไม่ใช้งบประมาณ / 
สสว. 
 
 

ผลผลิต: ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้รับการ
ประสาน  ให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากส านักงานเขต 
จ านวน 149 เรื่อง เรื่องร้องเรียนได้รับการตรวจสอบ
และรายงานผลแล้ว จ านวน 112 เรื่อง โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
1. รับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนของส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน 
149 เรื่อง 
2. มอบหมายงานตามล าดับ 
3. ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและประสานนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง
ก่อนลงพ้ืนที่แล้ว จ านวน 10 เรื่อง 
4. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ร้องเรียนและ
ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้ว จ านวน 12 
เรื่อง 
5. วิเคราะห์ผล เปรียบเทียบผลตามข้อกฎหมาย สรุปผล
และจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับแล้ว
จ านวน 15 เรื่อง  
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ผลลัพธ์: เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่ประสานมายังส านัก
อนามัย มีความพึงพอใจในการให้บริการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญของเจ้าหน้าที่ส านักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในระดับมากข้ึนไป จ านวน 83 ราย จาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 83 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  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6.  จ านวนพนักงานบริการ
หญิง-ชายที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของพนักงานบริการหญิง-
ชายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
ตรวจเลือดหาเชื้อ HIV โดยความ
สมัครใจ (ผลลัพธ์) 

400 คน 
 
 
 

ร้อยละ 50 

419 คน 
 
 
 

ร้อยละ 92.36 

1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พ้ืนที่เป้าหมาย / 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) 
เพ่ือท าค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. จัดท าร่างค าสั่งออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
7. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการออกให้บริการสุขภาพเชิง
รุก 
8. รวบรวมข้อมูล 
9. บันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมวิเคราะห์สรุปผล 
10. สรุปผลการด าเนินงาน จ านวนพนักงานบริการหญิง-
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ชายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 419 คน จ านวนพนักงาน
บริการหญิง-ชายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการตรวจเลือดหา
เชื้อ HIV โดยความสมัครใจ 387 คน  

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค   

ไม่มี  
หลักฐานอ้างอิง 

1. แบบบันทึกข้อมูลการออกหน่วยบริการเชิงรุก 
2. แบบบันทึกผลการตรวจ (Mobile VCT) 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7. ร้อยละของการได้รับรายงาน
ผู้ป่วยไข้เลือดออกภายใน 3 วัน 
(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วด าเนินการสอบสวน
โรคไข้เลือดออก กรณีผู้ป่วย
เสียชีวิตและมีการระบาดเป็น
กลุ่มก้อน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 50 
 
 
 

ร้อยละ 70 

ร้อยละ 73.36 
 
 
 

ร้อยละ 81.84 

1. กิจกรรมรับแจ้งข่าวการระบาด
และทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว / 672,000 บาท(เงินนอกงบ)/
กคร.ศบส.ร่วมด าเนินการ 
2. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ให้ค าปรึกษา / แนะน าแนวทางการด าเนินงานควบคุม
โรคกับหน่วยงานในพื้นที่ (ศบส./สนข.) 
2. ให้ค าปรึกษา/แนะน าแนวทางการรายงานข้อมูล
โรคติดต่อแก่สถานพยาบาล 
3. การนิเทศสนับสนุน และการควบคุมโรคกรณีผู้ป่วย
เสียชีวิตและมีการระบาดเป็นกลุ่มก่อน โดยกองควบคุม
โรคติดต่อ ส านักอนามัย 
4. ตรวจสอบข้อมูลรายงานโรคติดต่อจากสถานพยาบาล
รายวัน 
5. ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วย
เสียชีวิตและระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
6. วิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาของรายงาน
ผู้ป่วยไข้เลือดออกและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน มี
รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ได้รับภายใน 3 วัน จ านวน 
4,797 รายงาน จากรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกท้ังหมด 
จ านวน 6,539 รายงาน 
7. การนิเทศสนับสนุน และการควบคุมโรคกรณีผู้ป่วย
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เสียชีวิตและมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดย กองควบคุม
โรคติดต่อ ส านักอนามัย 
8. ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วย
เสียชีวิตและระบาดเป็นกลุ่มก้อนเหตุการณ์ท่ีมีผู้ป่วยที่ได้
ด าเนินการสอบสวนควบคุม จ านวน 2,249 เหตุการณ์  
จากเหตุการณ์ท่ีมีผู้เสียชีวิตและระบาดในพ้ืนที่ทั้งหมด 
2,748 เหตุการณ์ 
9.ให้ค าปรึกษา/แนะน าแนวทางการรายงานข้อมูล
โรคติดต่อแก่สถานพยาบาล 
10. ตรวจสอบข้อมูลรายงานโรคติดต่อจากสถานพยาบาล
รายวัน 
11. วิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาของรายงาน
ผู้ป่วยไข้เลือดออกและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. สถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือในการส่งรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 
2. ทีมควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 121 ทีม (ส านักงานเขต 50 ทีม / ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ทีม / กองควบคุมโรคติดต่อ 3 ทีม) 
3. การสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลายเดือน พฤศจิกายน 2561 และพฤษภาคม 2562 

ปัญหาอุปสรรค   
   เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานควบคุมโรคของสถานพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้ขาดความต่อเนื่องของการส่งรายงาน 
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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  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8. จ านวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่
ได้รับการฉีดวัคซีน (ผลผลิต) 
 
อัตราป่วยตายโรคพิษสุนัขบ้า
(ผลลัพธ์) 

170,000 ตัว 
 
 
 

0.2 ต่อแสน
ประชาชากร
(เสียชีวิตได้ไม่
เกิน  11 คน) 

135,071 ตัว 
 
 
 

ไม่พบผู้เสียชีวิต 
ด้วยโรคพิษสุนัข

บ้า 
 

1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว / ไม่ใช่
งบประมาณ / สสธ.ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
2. กิจกรรมผ่าตัดท าหมันสุนัขและ
แมว / ไม่ใช่งบประมาณ / 
สสธ.ศบส.รว่มด าเนินการ 
3. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขต
กรุงเทพมหานคร / 500,000 บาท
(ด ำเนินกำร)/กสภ.สสธ.ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
4. กิจกรรมพัฒนาศูนย์ควบคุมและ
พักพิงสุนัขจรจัด / สสธ. 

ผลผลิต: ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว  ในชุมชน  คลินิกสัตวแพทย์
กรุงเทพมหานคร  คลินิกฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ศูนย์
ควบคุมสุนัขประเวศ  ศูนย์พักพิงสุนัข อ. ทัพทัน  จ. 
อุทัยธานี  และศูนย์บริการสาธารณสุข  ส านักอนามัย  ผล
การด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมิถุนายน 
2562 ได้ 135,071 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  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 
มีผลการทดสอบความรู้ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดตามเป้าหมาย
(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (ผลลัพธ)์ 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 99.2 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
ส านักอนามัย / 103,600 บาท
(ด ำเนินกำร)/สชส.ศบส.ร่วม
ด าเนินการ 
2. กิจกรรมการทดสอบความ
ช านาญ (Proficiency Testing) 
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักอนามัย และ
ส านักงานเขต ในการตรวจคัดกรอง
หายาบ้า (Methamphetamine) 
ในปัสสาวะ / ไม่ใช่งบประมาณ / 
สชส. 
 

ผลผลิต:  
1. พิจารณาก าหนดการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 2562 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 
2. พิจารณาสถานที่ในการจัดอบรมและวิทยากรที่จะมา
บรรยายในการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสถานที่จัด
อบรม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. และ
วิทยากรที่จะเชิญมาบรรยายในการอบรม คือ นายแพทย์ยุ
ทธิชัย เกษตรเจริญ             
แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัณโรค กรมควบคุมโรค ที่ปรึกษา
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  ส านักอนามัย  
3. ด าเนินการส่งรูปแบบการจัดท าคู่มือการใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการส านักงานชันสูตรสาธารณสุข ปี 2562 ให้
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว  
4. ด าเนินการฝึกอบรมในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ 
โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เรียบร้อยแล้วมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด 142 คน จากจ านวน
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เจ้าหน้าที่ท่ีมีรายชื่อในค าสั่งอบรมจ านวนทั้งสิ้น 143 คน 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 9 คน และวิทยากร 1 คน  รวม
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 152 คน อยู่ระหว่างเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครเพ่ืออนุมัติและลงนามค าสั่งให้ข้าราชการ
เข้าร่วมอบรมและด าเนินการ 
5. จ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบคะแนนร้อยละ 80 
หลังการอบรมเท่ากับ 142 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 142 คน คิดเป็น ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม มีผลการทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
เป้าหมาย  ผลผลิต (out put) เท่ากับ ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์:ผลการประเมินคุณภาพการตรวจการตรวจ
วิเคราะห์  
ครั้งที่ 1 วันที่  18 ธันวาคม 2561 ได้ผลดังนี้ 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับน้ าตาลใน
เลือดโดยใช้เครื่องตรวจที่ศูนย์มีอยู่ จ านวน 68 แห่ง ผ่าน
การประเมิน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ จ านวน 19 แห่ง ผ่านการประเมิน 
19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือด 
จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่ง  คิดเป็นร้อย
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ละ 100 
1.4 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความ
เข้มข้นของเลือด (Hematocrit) จ านวน 67 แห่ง ผ่านการ
ประเมิน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.5 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  แห่ง ไม่สามารถร่วมการ
ประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือด
ได้ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย 
1.5 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หา Anti-
HIV ด้วยชุดทดสอบ Determine HIV ½ จ านวน 62 แห่ง  
ผ่านการประเมิน 62 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  100  
**เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้า
ร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน ที่
ก าหนด เท่ากับ 99.1 
ครั้งที่ 2วันที่  26 มีนาคม 2562 ได้ผลดังนี้ 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับน้ าตาลใน
เลือดโดยใช้เครื่องตรวจที่ศูนย์มีอยู่ จ านวน 68 แห่ง ผ่าน
การประเมิน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือด 
จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่ง  คิดเป็นร้อย
ละ 100 
2.3 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความ
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เข้มข้นของเลือด (Hematocrit) จ านวน 66 แห่ง ผ่านการ
ประเมิน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.5 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง ไม่สามารถร่วมการ
ประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือด
ได้ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย 
2.4 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หา Anti-
HIV ด้วยชุดทดสอบ Determine HIV ½ จ านวน 62 แห่ง  
ผ่านการประเมิน 62 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  100  

**เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้า
ร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน ที่
ก าหนด เท่ากับ 99.6 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2562 ได้ผลดังนี้ 
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับน้ าตาลใน
เลือดโดยใช้เครื่องตรวจที่ศูนย์มีอยู่ จ านวน 68 แห่ง ผ่าน
การประเมิน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
3.2 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ จ านวน 19 แห่ง ผ่านการประเมิน 
19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
3.3 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือด 
จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่ง  คิดเป็นร้อย
ละ 100 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3.4 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความ
เข้มข้นของเลือด (Hematocrit) จ านวน 67 แห่ง ผ่านการ
ประเมิน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.5 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  แห่ง ไม่สามารถร่วมการ
ประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือด
ได้ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย 
3.5 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หา Anti-
HIV ด้วยชุดทดสอบ Determine HIV ½ จ านวน 62 แห่ง  
ผ่านการประเมิน 62 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  100  

**เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้า
ร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน ที่
ก าหนด เท่ากับ 98.8 
***เฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 3 ครั้ง  
เท่ากับ ร้อยละ 99.2 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

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

ปัญหา อุปสรรค  -  
หลักฐานอ้างอิง  
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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)   
 ด้านการอบรมความรู้แก่บุคลากร 
 ผลการด าเนินงาน : 
 - ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเตรียมการอบรมความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 1. พิจารณาก าหนดการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
 2. พิจารณาสถานที่ในการจัดอบรมและวิทยากรที่จะมาบรรยายในการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสถานที่จัดอบรม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. และ
วิทยากรที่จะเชิญมาบรรยายในการอบรม คือ นายแพทย์ยุทธิชัย เกษตรเจิรญ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัณโรค กรมควบคุมโรค ที่ปรึกษากองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ส านักอนามัย 
 3. ด าเนินการส่งรูปแบบการจัดท าคู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการส านักงานชันสูตรสาธารณสุข ปี 2562 ให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขพิจารณาเรียบ
เรียบแล้ว 
 4. ด าเนินการฝึกอบรมในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีสม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 142 คน จากจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อในค าสั่ง อบรมจ านวนทั้งสิ้น 143 คนเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 9 คนและวิทยากร 1 คนรวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 152 
คน 
 
5. จ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบคะแนนร้อยละ 80 หลังการอบรม เท่ากับ 142 คนจากจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 142 คนคิดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีผลการ
ทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดตามเป้าหมาย ผลผลิต (out put) เท่ากับ ร้อยละ 100 
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ด้านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. การประเมินคุณภาพการตรวจการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้ผลดังนี้ 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจที่ศูนย์มีอยู่ 
      จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
      จ านวน 19 แห่ง ผ่านการประเมิน 19 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมูเลือด 
      จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
1.4 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) 
      จ านวน 67 แห่ง ผ่านการประเมิน 64 แห่งคิดเป็นร้อยละ 95.5 
      ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง ไม่สามารถร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือดได้ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย 
1.5 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หา Anti-HIV ด้วยชุดทดสอบ Determine HIV ½ 

    จ านวน 62 แห่งผ่านการประเมิน 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
    เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด ครั้งที่ 1 เท่ากับ 99.1 
2. การประเมินคุณภาพการตรวจการวิเคราะห์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ผลดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจที่ศูนย์มีอยู่ 
      จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
2.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมูเลือด 
      จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
2.3 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) 
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      จ านวน 66 แห่ง ผ่านการประเมิน 65 แห่งคิดเป็นร้อยละ 98.5 
      ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง ไม่สามารถร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือดได้ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย 
2.4 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หา Anti-HIV ด้วยชุดทดสอบ Determine HIV ½ 

    จ านวน 62 แห่งผ่านการประเมิน 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
   เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด ครั้งที่ 2 เท่ากับ 99.6 
3. การประเมินคุณภาพการตรวจการวิเคราะห์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้ผลดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจที่ศูนย์มีอยู่ 
      จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
3.2 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
      จ านวน 19 แห่ง ผ่านการประเมิน 19 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
3.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมูเลือด 
      จ านวน 68 แห่ง ผ่านการประเมิน 68 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
3.4 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) 
      จ านวน 67 แห่ง ผ่านการประเมิน 64 แห่งคิดเป็นร้อยละ 94 
      ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง ไม่สามารถร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับความเข้มข้นของเลือดได้ เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย 
3.5 ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หา Anti-HIV ด้วยชุดทดสอบ Determine HIV ½ 

    จ านวน 62 แห่งผ่านการประเมิน 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
   เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด ครั้งที่ 3 เท่ากับ 98.8 
 
เฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 3 ครั้ง เท่ากับ ร้อยละ 99.2 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

10. ร้อยละของผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน (BMA Home Ward) 
(ผลผลิต) 
 
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward) มีคุณภาพ
ชีวิตในระดับดีข้ึนไป (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 

ร้อยละ 99.18 
 
 
 
 

ร้อยละ 78.93 

1. กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่องที่
บ้านดุจโรงพยาบาล(BMA Home 
Ward)เพ่ือการดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ / (ไม่ใช้งบประมาณ) / 
กพส.ศบส. ร่วมด าเนินการ 
 

การด าเนินงาน 
1. จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral System) ในการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ระหว่างศูนย์บริการ
สาธารณสุข และโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายเพ่ือน าเสนอ
ผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศการส่งต่อฯ 
2. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program) 
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งจาก ศบส. 68 แห่ง และ
สถานพยาบาลภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาโปรแกรม BMA Home Ward Referral ให้
สอดคล้องในการส่งต่อและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งจัดท าคู่มือการบันทึกและ
การใช้งานโปรแกรม 
4. ติดตาม ควบคุม ก ากับการด าเนินงาน การเข้าใช้งาน
ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านผ่านโปรแกรม BMA 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
Home Ward Referral 
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 าเนินการขยายเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่ต้องการได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล 
(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 ขณะนี้
มีผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อจาก BMA Home 
Ward Referral Centerได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
จ านวน 77,710 คน จากจ านวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับ
การส่งต่อจากBMA Home Ward Referral Center 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ทั้งหมด จ านวน 78,351 คน คิดเป็นร้อยละ 99.18 และมี
คุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้นไป จ านวน 61,335 คิดเป็นร้อย
ละ 78.93 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562) 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ได้รับความร่มมือจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อ   
2. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารส านักอนามัยและโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 

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

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

11. ร้อยละความส าเร็จของการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาล
อาหาร (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 130 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

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 ในวันที่ 
1 – 2 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
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ด าเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอขออนุมัติให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ จัดท าเอกสารวิชาการ/
เอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ จัดการฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดให้แล้ว
เสร็จ เท่ากับร้อยละ 30 

ขั้นตอนที่ 3  การประเมินผลและรายงานผล 
ประกอบด้วย การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ ประมวลผล จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารตามแผนที่ก 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 - 3 เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 130 
ผลลัพธ์ : กองสุขาภิบาลอาหารก าหนดจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ต าแหน่ง
นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ-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 และ
ประเมินความรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการสุขาภิบาล
อาหาร โดยใช้แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนและ
หลังการฝึกอบรม โดยจัดอบรมวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 
2562 มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร จ านวน 125 คน 
   ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

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

ปัญหา อุปสรรค 
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  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)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตวัชี้วัดงานประจ า 

 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

12. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ 
ทักษะ และความเข้าใจในหัวข้อ
ที่จัดประชุม (ผลผลิต) 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข มีการ
พัฒนาบริการด้านเภสัชกรรม
สอดคล้องกับหัวข้อการจัด
ประชุม(ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

 
 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 99.28 
 
 
 
0 

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

       อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล และสรุปผล
การน าความรู้ไปพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
กิจกรรมที่ 1 และ 2 ด าเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 8 และ 11 มีนาคม 2562 ตามล าดับมีผู้เข้าร่วม
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 
      อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามการพัฒนาด้านเภสัช
กรรมของศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
จัดประชุม โดยประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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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 แ ละเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะกับการบริหารมหานครและ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
ปัญหาอุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง 

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



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลัง ส านกังานเลขานกุาร ส านกัอนามยั

ประเภทหนว่ยงาน :          Line            Staff     /   Line & Stafe

มตทิี ่: 2  ชือ่ตวัชีว้ัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใชจ้า่ยงบประมาณ

                                              2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหน้ีผูกพัน

ชือ่ผู้รับผิดชอบการรายงาน

นางสาวอนงนชุ   เฉลยคาม ต าแหนง่ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ โทร.02-2032825 

นางสาววิภาดา       แกว้ใส        ต าแหนง่ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน โทร.02-2032825 

เกณฑ์การใหค้ะแนน

ช่วงการปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน  +/-  1 คะแนนผลส าเร็จของการประเมนิการกอ่หนีผู้กพันต่อ 1 คะแนน

1 2 3 4 5

คะแนนร้อยละของความส าเร็จของการกอ่หนีผู้กพัน 1 2 3 4 5

ผลการด าเนินงาน :

ตัวชีว้ัดที่

2.1.1

ค าชีแ้จงรายละเอียดการด าเนินงาน

การก่อหน้ีผูกพัน  ณ วันที ่31 มนีาคม 2562

ค่าครุภณัฑ์ (68 รายการ) งบประมาณหลังปรับโอน บาท กอ่หนี้ผูกพนั บาท คิดเปน็ 96.99%

ค่าทีดิน และส่ิงกอ่สร้าง (8 รายการ) งบประมาณหลังปรับโอน บาท กอ่หนี้ผูกพนั บาท คิดเปน็ 0.00%

กนัเงิน ผู้ว่า กทม.(3 รายการ) งบประมาณหลังปรับโอน บาท กอ่หนี้ผูกพนั บาท คิดเปน็ 12.09%

บาท ก่อหน้ีผูกพัน บาท คิดเป็น 42.14%

การประเมนิร้อยละความส าเร็จของการก่อหน้ี

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหน้ี รายการทีใ่ชว้ิธีประกาศเชญิชวนทัว่ไป(e-market) วิธีคัดเลอืก วิธีเฉพาะเจาะจง 

1.2 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหน้ี วิธี e-bidding

145    

38      
คะแนน

0.130

64,746,235.90 153,629,566.00 

45,502,437.00   5,502,437.00    

(5) 2.605 2.605

3,489,207.90    
X100 =

วงเงินก่อหน้ีผูกพันสิน้เดอืน มี.ค.62
X100  = ก %

งบประมาณรายจา่ยประจ าปหีลงัปรับโอนสิน้เดอืนมนีาคม

ผลการปฏบิัตริาชการตามค ารบัรองการปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดบัคะแนน

น้ าหนกั (ร้อยละ) คะแนนถ่วงน้ าหนกัผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได้

รวมงบประมาณหลงัปรับโอน

59,243,798.90  61,083,129.00   

47,044,000.00   -                 

B   =
= 3.816

91.09% =
3,830,538.00    

4

ผลรวมของคะแนนแตล่ะรายการ
 = B คะแนน

จ านวนรายการ

ค่า A ของเดอืนมนีาคม



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลัง ส านกังานเลขานกุาร ส านกัอนามยั

ประเภทหนว่ยงาน :          Line            Staff     /   Line & Stafe

มตทิี ่: 2  ชือ่ตวัชีว้ัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใชจ้า่ยงบประมาณ

                                              2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหน้ีผูกพัน

ผลการปฏบิัตริาชการตามค ารบัรองการปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.3 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหน้ี รายการกันเงินไว้เบกิเหลือ่มปี

 ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง + ผลคะแนน e-bidding+กันเหลือ่มปี 7.816

 3

ปจัจยัสนับสนุนการด าเนินงาน :

1. ข้อมลูสถานะการกอ่หนีผู้กพันจากระบบ MIS

2. มาตรการเร่งรัดการกอ่หนีผู้กพันในที่ประชุมผู้บริหาร สนอ.

3. มาตรการการบริหารงบประมาณ ของ สนอ.

4 . มกีารติดตามผลการกอ่หนีง้บลงทุนเปน็ระยะ เพื่อใช้เปน็ข้อมลูในการวางแผนการด าเนนิงานในแต่ละไตรมาส เพื่อผลักดันใหผ้ลการกอ่หนี้

    ได้ตามที่กรุงเทพ ฯ ก าหนด

5. มุง่เนน้ลดค่าใช้จ่ายประจ าในการบริหารราชการและพัฒนาระบบประเมนิผลการบริหารการใช้จ่ายในเชิงประสิทธิภาพ

อุปสรรคตอ่การด าเนินงาน :

บางส่วนราชการมีความรู้ในขัน้ตอนระบบการจัดซ้ือจัดจ้างยังไมค่รบถ้วนตามข้อบญัญัติพัสดุและระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินฯ 

จึงท าใหก้ารกอ่หนีล่้าช้า

หลกัฐานอ้างอิง :

รายงานผลการด าเนนิงานงบลงทุน (แบบ ง.403) ข้อมลู ณ.วันที่ 31 มนีาคม 2562

0

4+3.816+0
= = 2.605  คะแนน

X100
45,502,437.00  

= 12.09% =

วงเงินก่อหน้ีผูกพันสิน้เดอืนมี.ค.62
X100  = ก %

งบประมาณรายจา่ยประจ าปหีลงัปรับโอนสิน้เดอืนมนีาคม

ค่า C ของเดอืน มนีาคม 5,502,437.00    

3  3

การประเมนิรายจา่ยประจ าปี



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลัง ส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย

ประเภทหน่วยงาน :          Line            Staff     /      Line & Stafe

มติที่ : 2  ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ

                                              2.1.2 ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน

นางสาวอนงนุช   เฉลยคาม ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ โทร.02-2032825 

นางสาววิภาดา       แก้วใส        ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โทร.02-2032825 

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/-  1.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน

1 2 3 4

1.4 2.8 4.2 5.6

ผลการด าเนินงาน :

ตัวชี้วัดที่

2.1.2

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน

1. การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ บาท เบิกจ่ายได้ บาท คิดเป็น 70.07%

2 หมวดค่าสาธารณูปโภค บาท เบิกจ่ายได้ บาท คิดเป็น 83.41%

3 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท เบิกจ่ายได้ บาท คิดเป็น 28.81%

4 หมวดเงินอุดหนุน บาท เบิกจ่ายได้ บาท คิดเป็น 100.00%

5 หมวดรายจ่ายอื่น บาท เบิกจ่ายได้ บาท คิดเป็น 58.61%

รวมงบประมาณที่ได้รับ บาท เบิกจ่ายได้ บาท คิดเป็น 71.88%

1.1 = = 6.05%

1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ค%) = x 100 = 21.607% = 1 คะแนน

1.1 = = 41.07%

1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ค%) = x 100 = 82.140% = 6 คะแนน

1.1 = = 60.29%

1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ค%) = x 100 = 81.473% = 5 คะแนน

1.1 = = 71.88%

ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 74.00%

งบประมาณหลังปรับโอน

จ านวนเงินงบประจ าปีที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 65,279,371.30                 

2.286

1,075,991,402.00             

60.29%

0.160

214,125,903.00        

45,619,280.00           

3.200

จ านวนเงินงบประจ าปีที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 443,624,280.06               

งบประมาณหลังปรับโอน

งบประมาณหลังปรับโอน

งบประมาณหลังปรับโอน

(7)

ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส

6.05%

งบประมาณหลังปรับโอน

28.00%

การประเมินร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

งบประจ าปีหลังปรับโอน

773,339,324.54        

611,047,001.00        

65,301,399.00          

107,594,748.00        

77,840,220.00          

1,075,909,271.00    

428,132,515.20         

54,467,997.44           

30,993,628.90           

214,125,903.00         

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน

5

7

ระดับคะแนน

คะแนนร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ าหนัก

1,078,668,800.00             

จ านวนเงินงบประจ าปีที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 773,339,324.54               

งบประจ าปีหลังปรับโอน 1,075,909,271.00             

จ านวนเงินงบประจ าปีที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 648,768,672.80               

งบประจ าปีหลังปรับโอน 1,080,179,620.00             

41.07%

ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 50.00%

งบประจ าปีหลังปรับโอน

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลัง ส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย

ประเภทหน่วยงาน :          Line            Staff     /      Line & Stafe

มติที่ : 2  ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ

                                              2.1.2 ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ค%) = x 100 = 74.875% = 4 คะแนน

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :

1. ฐานข้อมูลจากระบบ MIS

2. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมในที่ประชุมผู้บริหารส านักอนามัย

3. มาตรการการบริหารงบประมาณ ของส านักอนามัย

4. มุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายประจ าในการบริหารราชการและพัฒนาระบบประเมินผลการบริหารการใช้จ่ายในเชิงประสิทธิภาพ

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบรรจุใหม่ ไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า/ไม่ครบถ้วน

หลักฐานอ้างอิง :

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ระดับหน่วยงาน (แบบ ง 401) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

71.88%

ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 96.00%

100 100 



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลัง ส านกังานเลขานกุาร ส านกัอนามยั

ประเภทหนว่ยงาน :          Line            Staff     /      Line & Stafe

มตทิี ่: 2  ชือ่ตวัชีว้ัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จใของการใชจ้า่ยงบประมาณ

                                              2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบกิเหลือ่มปี

ชือ่ผู้รับผิดชอบการรายงาน

นางสาวอนงนชุ   เฉลยคาม ต าแหนง่ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ โทร.02-2032825 

นางสาววิภาดา       แกว้ใส        ต าแหนง่ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน โทร.02-2032825 

เกณฑ์การใหค้ะแนน

ช่วงการปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน  +/-  0.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมนิเงินกนัไว้เบกิเหล่ือมปี

1 2 3 4 5

คะแนนร้อยละของเงินกนัไว้เบกิเหล่ือมปี 0.4 0.8 1.2 1.6 2

ผลการด าเนินงาน :

ตัวชีว้ัดที่

2.1.3

ค าชีแ้จงรายละเอียดการด าเนินงาน

ยังไมมี่รายการกนัเงินไว้เบกิเหล่ือมปี

ปจัจยัสนับสนุนการด าเนินงาน :

1. มาตรการเร่งรัดการกอ่หนีผู้กพันในที่ประชุมผู้บริหาร สนอ.

2. มาตรการการบริหารงบประมาณ ของ สนอ.

3.มุง่เนน้ลดค่าใช้จ่ายประจ าในการบริหารราชการและพัฒนาระบบประเมนิผลการบริหารการใช้จ่ายในเชิงประสิทธิภาพ

อุปสรรคตอ่การด าเนินงาน :

 - ไมม่ี-

หลกัฐานอ้างอิง :

สรุปรายการกนัเงินเหล่ือมปแีละรายละเอยีดการกนัเงินเหล่ือมปจีาก ระบบ MIS

หมายเหต ุ:

การคิดคะแนนกนัเงินไว้เบกิเหล่ือมป ีจะประเมนิเมือ่ส้ินเดือน กนัยายน 2562

(2) 0.000 0 0.000

ผลการปฏบิัตริาชการตามค ารบัรองการปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดบัคะแนน

น้ าหนกั (ร้อยละ) ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ าหนกั



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลัง ส านกังานเลขานกุาร ส านกัอนามยั

ประเภทหนว่ยงาน :          Line           Staff    /      Line & Stafe

มตทิี ่: 2  ชือ่ตวัชีว้ัด : 2.2 ความส าเร็จในการจดัท างบการเงิน

                                              2.2 ความส าเร็จของการจดัท างบการเงิน

ชือ่ผู้รับผิดชอบการรายงาน

นางสาวอนงนชุ   เฉลยคาม ต าแหนง่ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ โทร.02-2032825 

นางสาววิภาดา       แกว้ใส        ต าแหนง่ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน โทร.02-2032825 

เกณฑ์การใหค้ะแนน

ช่วงการปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน  +/-  1 คะแนนการจัดท างบการเงิน ต่อ 1 คะแนน

1 2 3 4 5

คะแนนของการจัดท างบการเงินที่ท าได้จริง 20 40 60 80 100

ผลการด าเนินงาน :

ตัวชีว้ัดที่ คะแนนที่ได้

2.2.1 3.500

ค าชีแ้จงรายละเอียดการด าเนินงาน

การด าเนนิโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

จัดส่งรายงานใหส้ านกังานคลังและส านกังานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

บนัทึกรายการในสมดุบญัชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่คู่มอืการบญัชีกรุงเทพมหานครก าหนด

ปจัจยัสนับสนุนการด าเนินงาน :

มุง่เนน้ลดค่าใช้จ่ายประจ าในการบริหารราชการและพัฒนาระบบประเมนิผลการบริหารการใช้จ่ายในเชิงประสิทธิภาพ

อุปสรรคตอ่การด าเนินงาน :

ได้รับเอกสารในการบนัทึกบญัชีจากหนา่ยงานที่เกีย่วข้องไมค่รบถ้วน และล่าช้า

หลกัฐานอ้างอิง :

รายงานทางการเงินและสมดุบญัชีรายวันทุกประเภท สมดุบญัชีแยกประเภททุกบญัชี สมดุบญัชีย่อยต่าง ๆ 

(6) 70

ผลการปฏบิัตริาชการตามค ารบัรองการปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดบัคะแนน

น้ าหนกั (ร้อยละ) ผลการด าเนนิงาน คะแนนถ่วงน้ าหนกั

0.210
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ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
หน่วยงาน :  ส านักอนามัย 
ประเภทหน่วยงาน :   Line      Staff      Line & Staff 
มิติที่ : 2  ชื่อตัวชี้วัด : 2.3  รอ้ยละความส 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 คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
2.3 5 - - - 

ก 
ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :   

1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และจัดตั้งคณะท างานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน 

2.  จัดให้มีการอบรมฟังค าบรรยายจากวิทยากร ส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3.  จัดประชุมคณะท างานระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ ความเสี่ยงของแต่ละกลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

4.  จัดท าตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตาราง SR1) และแผนการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด (ตาราง SR2) ส่งส านักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 (ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามก าหนดเวลา) รอตรวจสอบภายในตรวจ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขอบรม
การบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  ตรวจสอบภายใน ตรวจแล้วส่งคืน ด าเนินการแก้ไขตามที่
ตรวจสอบภายในแนะน า และส่งกลับไปให้ส านักงานตรวจสอบภายในตรวจอีกครั้ง 

5.  จัดท ารายงานการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.4 และ ปค.5) เพ่ือหาจุดอ่อนของการควบคุมภายในส่งให้
ส านักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินฯ ก าหนด นั้น 

6.  ประเมินผลส าเร็จการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง (SR1) ตัวชี้วัดภารกิจจากการเจรจาตกลง 10 
ตัวชี้วัด SR 1 ด าเนินการส าเร็จแล้ว 7 ตัวชี้วัด  

7.  ประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด 
(SR2) ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่  
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        (1) ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) (กองสุขาภิบาลอาหาร) 
ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดผลส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 
1. จัดประชุมชี้แจงแจ้งแนวทางการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดบูรณาการฯ และการตรวจรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครให้แก่ 50 
ส านักงานเขต ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 
 

   - จัดท าหนังสือเลขที่ กท 0714/9181 ลงวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 เรื่องการด าเนินการตามตัวชี้วัดงาน
ยุทธศาสตร์ “ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”  
   - จัดประชุมชี้แจงแจ้งแนวทางการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดบูรณาการฯ “ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”เมื่อวัน
อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 
8 อาคารธานีนพรัตน์ 

2. จัดท าหนังสือแจ้งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
บูรณาการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับป้าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานครให้
ส านักงานเขตทราบ ทุก 3 เดือน 

  - จัดท าและลงข้อมูลสมุดคุมสถิติการรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานของส านักงานเขต 
  - จัดท าหนังสือแจ้งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดบูรณา
การส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
อาหารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับป้ายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานครให้ส านักงาน
เขตทราบแล้ว จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือเลขที่ กท 0714/1099 ลงวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแจ้งผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดบูรณาการระหว่างส านักอนามัยและส านักงานเขต 
“ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร”ครั้งที่1 

2. อยู่ระหว่างจัดท าหนังสือแจ้งผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดบูรณาการระหว่างส านักอนามัย
และส านักงานเขต “ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”ครั้งที่2 

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบคลิปวีดิทัศน์ 
(Video Clip) 2 ภาษาเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร  

   - ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบคลิปวีดิ
ทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษาเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 
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4. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครส าหรับ
ผู้ประกอบการ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ 
และเฟสบุ๊ค 

    - ด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการอาหารในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครส าหรับผู้ประกอบการ ผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค  เรียบร้อยแล้ว 

 

 
        (2) โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) 
(กองการพยาบาลสาธารณสุข) 
ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดผลส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 
1. ร้อยละของจ านวนเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral 
System) ในการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward Referral System) ในการพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
 

   - ด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบส่ง
ต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral System) ในการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) เพ่ือน าเสนอการ
ด าเนินงานระบบส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื้องที่บ้าน  
BMA Home Ward Referral Center ให้กับ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาล
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคลินิกอบอุ่น 
และสถานบริบาล  เรียบร้อยแล้ว 
     

2. บุคลากรจากโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย ศูนย์บริการ
สาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 250 คน ที่
เข้ารับการอบรมเพ่ือการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้
โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward Referral System) ทั้งหมด 10 รุ่น 
รุ่นละ 1 วัน มีความรู้และเข้าใจ ร้อยละ 80 ของผู้ที่ได้รับ
การอบรมทั้งหมด 

  - ด าเนินการอบรมเพ่ือการพัฒนาความรู้ และทักษะ
การใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่
บ้าน (BMA Home Ward Referral Program) ให้
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 250 คน ทั้งหมด 10 รุ่น รุ่นละ 
1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 14 และ  17-21 มิถุนายน 
2562 เรียบร้อยแล้ว มีความรู้และเข้าใจ ร้อยละ 93.05 
ของผู้ที่ได้รับการอบรมทั้งหมด 

3. ตั้งกรุ๊ปไลน์ BMA Home Ward เพ่ือติดต่อ
ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 300 คน 

  - ด าเนินการตั้งกรุ๊ปไลน์ BMA Home Ward เพ่ือ
ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 369 คน 
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          (3) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
(กองควบคุมโรคติดต่อ) 
ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดผลส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 
   - แบบรายงานการส ารวจลูกน้ ายุงลายในสถานพยาบาล 
   - แบบรายงานการส ารวจลูกน้ ายุงลายในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
   - แบบรายงานการส ารวจลูกน้ ายุงลายในชุมชน 
   - แบบรายงานการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน 
ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่าย
สามารถด าเนินการสุ่มส ารวจแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 

  - ด าเนินการส ารวจทั้งหมด 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 
 - เดือนพฤศจิกายน 2561 
 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 - เดือนพฤษภาคม 2562 
 - เดือนสิงหาคม 2562 
 

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม SRRT 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อที่น าโดยแมลง 

  - ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทีม SRRT ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่น าโดยแมลง เรียบร้อยแล้ว 

3. ร้อยละ 90 ของเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

   - ร้อยละ 100 ของเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เรียบร้อยแล้ว   

  

 
        (4) กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการท างาน  
และการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร (ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดผลส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินการเชิงรุกเพ่ือการด าเนินงานด้านอาชี
วอนามัย ความปลอดภัย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

- ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมซักซ้อมและเตรียม
ความพร้อมการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
การคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร (กิจการผลิตน้ าแข็ง 
และกิจการสวนสนุก) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 
 



5 
 

2.ส านักงานเขต จัดท าแผนงาน กิจกรรม หรือ
โครงการฯ ตรวจประเมินแนะน ากลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด 
พร้อมจัดส่งผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ ผ่านส านักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย 

- ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จัดท าหนังสือประสาน
ส านักงานเขตในการตรวจประเมินฯ ประเภทกิจการสวนสนุก
ของกรุงเทพมหานคร (ตามหนังสือที่ กท0704/3313 ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2562) 
- ส านักงานเขต ที่มีสถานประกอบกิจการสวนสนุกตั้งอยู่ จ านวน 
27 เขต (กิจการสวนสนุก ทั้งสิ้น 57 แห่ง) ตรวจประเมิน
กลุ่มเป้าหมายตามแบบตรวจประเมินฯ พร้อมจัดส่งผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ผ่านส านักงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 27 เขต คิดเป็นร้อยละ 100  

3.จัดท าสื่อความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านอาชี
วอนามัย ความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน คือ แผ่นพับ “อาชีวอนามัย ปลอด
โรคภัย ปลอดภัย :  
เครื่องเล่นสวนสนุกฯ” จ านวน 20,000 แผ่น 

- จัดท าสื่อแผ่นพับความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีความเสี่ยง
สูง (กิจการสวนสนุก) จ านวน 20,000 แผ่น 
- จัดท าหนังสือประสานส านักงานเขต ในการเผยแพร่สื่อแผ่นพับ
ความรู้ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมิน (ตามแบบออ.
สส.1) พร้อมแนะน าผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ (ตามหนังสือที่ กท0704/3313 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) 

 
     (5) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด) 
ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดผลส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 
1. ส านักงานเขตได้รับงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพ
ติดรายเดิม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

   - ด าเนินการจัดท าบันทึกน าส่งโครงการและบัญชีจัดสรร
งบประมาณให้ส านักงานเขต พร้อมขอรายชื่ออาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่เพ่ือ
เตรียมจัดท าค าสั่งให้เข้ารับ การอบรมพัฒนาศักยภาพ
เรียบร้อยแล้ว 

2. ส านักงานเขต 50 เขต ได้รับการสนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับและโปสเตอร์ 
    - โปสเตอร์ จ านวน 10 เรื่อง (เรื่องละ 20 แผ่น) 
    - แผ่นพับ จ านวน 11 เรื่อง (เรื่องละ 500 แผ่น) 

   - ส านักงานเขต 50 เขต ได้รับการสนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับและโปสเตอร์ เรียบร้อยแล้ว 
 

3. ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้า
ระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่มีความเข้าใจในภารกิจ
และแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

   - อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินศักยภาพของ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดราย
ใหม่ในเรื่องภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 
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ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :   
1.  ผู้บริหารมีความมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น

เครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร ในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การก าหนดกลยุทธ์ การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนการเงินและการด าเนินงานตามแผน 

2.  ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3.  จัดอบรมคณะท างานเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

1.  บุคลากรมีการโอนย้ายหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
2.  คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง มิใช่บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

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 7    
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ส านักอนามัยได้รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ฯ กทม.1555 MIS เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ ประเภทขอให้

ด าเนินการเกี่ยวกับการจับสุนัขจรจัดเป็นส่วนใหญ่ 
2. ส่วนราชการที่รับผิดชอบ มีส านักงานอยู่ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ ได้ด าเนินการให้สร็จสิ้นตามล าดับการ

รับแจ้งเรื่อง 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. ส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และปรับปรุงการบริการให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การร้องเรียนและกลั่นแกล้งกัน เมื่อออกไปด าเนินการแล้วไม่พบผู้ร้องเรียน หรือติดต่อผู้ร้องเรียนไม่ได้ 
2. มีปัจจัยภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการท างาน เช่น การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานรหัส CPLR003 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. แบบสรุปผลการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน (ฟอร์ม 3.2/2) 
3. รายงานสรุปผลการติดตามเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจ าเดือน 

 
 



 

รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ แยกตามประเภทร้องทุกข์ 
ส านักอนามัย 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  - 31 สิงหาคม 2562 
 
 

ล าดับที่ 
 

        ประเภทเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 
เรื่องร้องทุกข์ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น
จ านวน 

ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

 
เรื่องร้องทุกข์ประเภทอ่ืน ๆ 

 
กระท าผิดในที่สาธารณะ 

 
การบริหารงานบุคคล 

 
อาคาร 

 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 
โทรศัพท์ 

 
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 

 
38 
 
1 
 

28 
 
2 
 

1,530 
 
1 
 
2 

 
32 
 
1 
 

26 
 
2 
 

1,486 
 
1 
 
2 

 
6 
 
0 
 
2 
 
0 
 

44 
 
0 
 
0 
 

 
                   รวมทั้งสิ้น 
 

 
1,602 

 
1,550 

 
52 
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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 

ผลการด าเนินงาน:  

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
3.2 7 100 5 0.350 

ชื่อ โครงการกรุงเทพฯ – สังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ  (Bangkok – Health Literate Society) 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

สรุปผลการด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ร้อยละของผู้สูงอายุ (อายุ 60 
ปีขึ้นไป) ในชุมชนที่ข้ึน
ทะเบียนของกรุงเทพมหานคร 
ใช้บริการชุดความรู้บน
เว็บไซต์ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
กลุ่มเป้าหมาย 97,997คน 

ใน 2,061 ชุมชน 

100 

ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 
ในชุมชนที่ข้ึนทะเบียนของ
กรุงเทพมหานครเข้ามาอ่าน
ชุดความรู้บนเว็บไซต์ 

เดือนละ 2 
ครั้ง 

เดือนละ 2 ครั้ง 
(ผู้สูงอายุเข้ามาอ่านชุด

ความรู้บนเว็บไซต์ โดยเริ่ม
ตั้งแตเ่ดือน พ.ค. - ส.ค. 62) 

100 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ชุดความรู้ 

5 ช่องทาง 6 ช่องทาง 120 = 100 

ร้อยละของการตอบข้อ
ซักถามของผู้ใช้บริการชุด
ความรู้บนเว็บไซต์ภายใน 24 
ชั่วโมง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 
= 100+ 100+100+ 100 

4 
= 100  

คิดเป็นร้อยละ 70  

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
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พ้ืนที่เริ่มด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ และส ารวจผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนของ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 : 
1. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้ผู้สูงอายุในชุมชนจัดตั้งของ
กรุงเทพมหานคร สแกน QR Code เพ่ืออ่านชุดความรู้บนเว็บไซต์ รอบที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 
2. อยู่ระหว่างติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้ผู้สูงอายุในชุมชนจัดตั้งของ
กรุงเทพมหานคร สแกน QR Code เพ่ืออ่านชุดความรู้บนเว็บไซต์ รอบที่ 2 ประจ าเดือนสิงหาคม 
3. อยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนินงานโครงการกรุงเทพฯ-สังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
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 ผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 10 แห่ง ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 35 แห่ง สวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 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 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (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 

* กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1 

ผลการด าเนินงาน:  

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
3.2 7 100 5 0.350 

ชื่อ โครงการให้บริการที่ดีที่สุด  พัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

สรุปผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ร้อยละของโรงเรียนเป้าหมาย 
จัดกิจกรรมครบ 4 กิจกรรม 
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

100 ร้อยละ 100 
 (จัดกิจกรรมครบ 4 กิจกรรมใน

โรงเรียนเป้าหมาย 10 แห่ง) 

100 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ วัณโรค และ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น 

80 ร้อยละ 95.15 
(กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน 
ด าเนินการได้ 1,487 คน 

คะแนนเพ่ิมขึ้น 1,415 คน) 

118.94 = 100 

มีโรงเรียนมัธยมศึกษาพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานครแสดงความจ านง 
เข้าร่วมโครงการในปีต่อไป 

อย่างน้อย 
5 โรงเรียน 

10 โรงเรียน 200 = 100 
= 100+ 100+ 100 

3 
= 100  

คิดเป็นร้อยละ 30 
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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 
- กลุ่มเป้าหมาย 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   : 3.3  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 6 4.389 4.389 0.263 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน  : 
1. ประสานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง ก าหนดการเข้าทอดแบบส ารวจความ

พึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 พร้อมจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 8 28 38 
41 42 และ 61 เพ่ือขอความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการทอดแบบส ารวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 และด าเนินการตาม
มติที่ประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักอนามัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 

2. จัดท าสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของส านักอนามัย (Pre survey) ครั้งที่ 2  
3. ติดตาม ประสาน รวบรวมรายชื่อข้าราชการจากศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 68 แห่ง เข้าร่วมการประชุมรับ

ฟังการสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พร้อมส่งรายชื่อให้กองงานผู้ตรวจราชการ 
พร้อมร่วมประชุมฯ 

4. สรุปร่างรายงาน ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอผู้บริหารส านักอนามัย  
   5. ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ได้ผลการส ารวจดังนี้ 

   - ครั้งที่ 1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.299 
     - ครั้งที่ 2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   4.479 
    ในภาพรวม ส านักอนามัย ได้รับคะแนนความพึงใจจากผู้รับบริการในระดับ มากที่สุด   มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.389  
(คิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของการส ารวจฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 
  



- 2 - 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  : 

 - นโยบายผู้บริหารส านักอนามัยสนับสนุนให้ส่วนราชการส ารวจความพึงพอใจและน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือท า
แผนปรับปรุงการบริการ 
 - ความร่วมมือของทุกส่วนราชการ ส านักอนามัย 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  -  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
   - หนังสือที่ กท 0702/2578 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  

                            



 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

  
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏบิัติราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

 

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 โดยท าการส ารวจฯ  

จ านวน 2 ครั้ง (วันลงเก็บส ารวจจริง ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2562 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562)  

 

 กลุ่มเป้าหมาย ส านักอนามัย อยู่ในกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย ส านัก /ส านักงานงาน /ส่วนราชการในส านัก

ปลัดฯ จ านวน 14 หน่วยงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป จ านวน 250 

ชุด/ครั้ง (ส ารวจ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 500 ชุด) 

 

 สัดส่วนในการส ารวจ  

 1 ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 210 ชุด ได้แก่ ผู้รับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 6 ศูนย์ฯ 

(กลุ่มเขต ละ 1 ศูนย์ฯ) ได้แก่ ศูนย์ฯ 8 28 38 41 42 และ61 ศูนย์ละ 35 ชุด    

 2 ประเภทข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จ านวน 40 ชุด ได้แก่ ข้าราชการ และบุคลากร ที่รับบริการหน่วยบริการ

ทางการแพทย์ กทม.1 และ 2 หน่วยละ 20 ชุด  

 

โครงสร้างของแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 

1 ระดับความพึงพอใจ จ านวน 18 ข้อ  เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6 ด้าน (1) ด้าน

กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านการบริการผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ 4) ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก 5) ด้านการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 6) ด้านกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา)  

2 ระดับความพึงพอใจต่อส านักอนามัย ตั้งแต่ข้อ 19 เป็นต้นไป (เป็นค าถามเฉพาะหน่วยงาน  

ซึ่งน ามาจากพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ)   
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       ผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ของส านักอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.389  
(5 ช่วงระดับคะแนน)    

 
ประเด็นส ารวจ ค าถาม 

ผลความพึงพอใจ  
(เฉลี่ย2ครั้ง) 

ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 3 

เฉลี่ย ระดับ 
1. ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

1. การให้บริการของศูนย์ฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

4.414 มากที่สุด 4.074 

2. ศูนย์ฯ ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 4.429 มากที่สุด 4.086 
3. ศูนย์ฯ ให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง เสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.522 มากที่สุด 4.193 

ค่าเฉลี่ยของประเด็นการส ารวจ 4.455 มากทีสุ่ด 4.118 
2. ด้านเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

4. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ เอาใจใส่ และช่วยอ านวย
ความสะดวก 

4.555 มากที่สุด 4.234 

5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น ตอบค าถาม อธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย 

4.521 มากที่สุด 4.211 

6.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่
แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.599 มากที่สุด 4.277 

ค่าเฉลี่ยของประเด็นการส ารวจ 4.558 มากที่สุด 4.241 
3. ด้านการ
บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

7. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
และท าให้บริการได้รวดเร็ว 

4.244 มากท่ีสุด 3.985 

8. สื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ฯ เช่น เฟซบุ๊ค
(Facebook),ไลน์ (LINE) ข้อมูลชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

4.104 มาก 3.954 

9. เว็บไซต์ (Website) ของศูนย์ฯ เข้าถึงสะดวก ใช้งาน
ง่าย ข้อมูลชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

4.142 มาก 3.955 

ค่าเฉลี่ยของประเด็นการส ารวจ 4.163 มาก 3.965 
4. ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

10. ศูนยฯ์ จัดสถานที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับความ
สะดวกสบาย 

4.435 มากที่สุด 4.073 

11. สถานที่ของศูนย์ฯ สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.543 มากที่สุด 4.147 

12. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์ฯได้จัดไว้บริการ 
เพียงพอ 

4.441 มากทีสุ่ด 4.071 

ค่าเฉลี่ยของประเด็นการส ารวจ 4.473 มากที่สุด 4.097 
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ประเด็นส ารวจ ค าถาม 
ผลความพึงพอใจ  

(เฉลี่ย2ครั้ง) 
ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 3 

เฉลี่ย ระดับ 
5. ด้านการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 

13.มีช่องทางในการรับฟังปัญหา/ข้อร้องเรียน/
ข้อคิดเห็น/ทีห่ลากหลาย 

4.166 มากที่สุด 3.932 

14.ปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น ได้รับการแก้ไขหรือ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

4.205 มากที่สุด 3.942 

15. ศูนย์ฯ เป็นที่พ่ึงพาได้เวลาเกิดปัญหา 4.435 มากที่สุด 4.054 
ค่าเฉลี่ยของประเด็นการส ารวจ 4.268 มากที่สุด 3.976 

6. ด้านกิจกรรม
การเสริมสร้าง
และพัฒนา 

16. ท่านพึงพอใจ การพัฒนาด้านการให้บริการแก่
ประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุขในระดับใด 

4.453 มากทีสุ่ด 4.065 

17. ท่านพึงพอใจ การพัฒนาระบบงานต่างๆเพ่ือก้าวสู่
ความเป็นเลิศของศูนย์ ในระดับใด 

4.385 มากที่สุด 4.036 

18. กิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ศูนย์ ริเริ่มขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อท่านในระดับใด 

4.411 มากที่สุด 4.072 

ค่าเฉลี่ยของประเด็นการส ารวจ 4.416 มากทีสุ่ด 4.058 
สูงสุด ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย  

 
4.389 มากที่สุด 4.076 

ต่ าสุด 
หมายเหตุ    1. ผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.448 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกลุ่มที่ 3  (ส ารวจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป) จ านวน 14 
หน่วยงาน = 4.076    

 
7. ด้านพันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน 

 
ประเด็นส ารวจ ค าถาม 

ผลความพึงพอใจ  
(เฉลี่ย2ครั้ง) 

เฉลี่ย ระดับ 
7. ด้านพันธกิจ
และภารกิจของ
หน่วยงาน 

19. มีการสร้างการรับรู้และให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน 
 

4.403 มากที่สุด 

20. มีการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

4.425 มากที่สุด 

21. มีบริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลและ
ฟ้ืนฟูสภาพ 
 

4.466 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยของประเด็นการส ารวจ 4.431 มากที่สุด 
     



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 

* กรณีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 
ผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
4.1 7    

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  
1. 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 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. ส านักงานเลขานุการ มีหนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย ให้ด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รายงานผลการด าเนินการพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ตามหนังสือ ที่ กท 0701/1178 ลง
วันที่ 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 โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้รับ



การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- 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 และ

รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ผู้อ านวยการส านักอนามัย ได้มีหนังสือสั่งการมอบหมายเลขานุการส านักอนามัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

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

- รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน มีนาคม – เดือนกรกฎาคม  
2.2 จัดท าสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน

ค่าอาหารท าการนอกเวลา  
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน มีนาคม – เดือนกรกฎาคม 

2.๓ จัดท าแผนก าหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลา 
- แผนงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานเลขานุการ ส านักอนามัย 

2.4 จัดท าคู่มือการด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- เอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 
2.5 จัดท าแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา และและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด 
- ก าหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ ตามหนังสือ ที่ กท 0701/8615 

ลว. 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายประจ าปี 2562 
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม 

3.1 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบรายงาน
การใช้รถ (แบบ 4) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

- รายงานตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ 
4) เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 

3.2 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือปรับปรุงคู่มือการ



ปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัด 

- แผนปฏิบัติงานการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้อย่างเหมาะสม 
3.3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบรายงานการ

ใช้รถ (แบบ 4) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคันและทุกวันและรายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน  

- ค าสั่งส านักงานเลขานุการส านักอนามัย ที่ 1/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มอบหมายให้
ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ฯ 

- รายงานตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ 
4) เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 

 
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 คะแนนที่ได ้ 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 1/2561 
 3. จัดท าโครงการการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักอนามัย ซึ่งการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และประเมินอันตรายจากการท างานของส่วนราชการในสังกัดส านักอนามัย จากการประเมินสรุปได้ว่างานที่มี
ความเสี่ยงสูง 3 ล าดับแรกของส่วนราชการในสังกัดส านักอนามัย ได้แก่ 1.งานจัดท าเอกสารด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 2.งานขับรถยนต์ และ 3.งานท าความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย 
 4. เวียนแจ้งส่วนราชการด าเนินการจัดการความเสี่ยงในการท างาน ตามหนังสือ ที่ กท 0704/71 ลงวันที่ 4 
มกราคม 2562 
 5. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ 3 ข้อปฏิบัติ ได้แก่ ข้อปฏิบัติของงานจัดท าเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานขับ
รถยนต์ และงานท าความสะอาด และจัดเก็บมูลฝอย 81 ส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/1768  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
 6. สรุปผลการติดตามแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตาม
แบบ OCC6 
    7. ประเมินความส าเร็จของโครงการการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักอนามัย ตามแบบ OCC4  
    8. สรุปผลการติดตามแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตาม



แบบ OCC6 
    9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของส่วนราชการในส านักอนามัย 
    10. รวบรวมผลการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของส่วน
ราชการในส านักอนามัย 
    11. ประชุมสรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนราชการของส านักอนามัย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
    12. สรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท 0704/917 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
ให้ผู้บริหารทราบ 
  
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 อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานของส านักอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
    3. หนังสือ ที่ กท 0704/71 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง การด าเนินกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงในการ
ท างานของส่วนราชการสังกัดส านักอนามัย 
 4. ส าเนาโครงการการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักอนามัย 
 5. เอกสารประกอบการด าเนินการตามโครงการ 
 6. หนังสือ ที่ กท 0704/1768 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของส านักอนามัย 
 7. ติดตามการด าเนินโครงการการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักอนามัย ตามแบบ OCC3  
    8. ประเมินความส าเร็จของโครงการการจัดการความเสี่ยงในการท างานของส านักอนามัย ตามแบบ OCC4 
    9. รายงานการประชุมสรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 
    10. หนังสือที่ กท 0704/917 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของ
หน่วยงาน 
 
 



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) 

 
50 
 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

ขึ้นไป 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดที่ น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ 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  และศูนย์บริการสาธารณสุข 
68 แห่ง ให้น าค่า BMI ก่อนด าเนินกิจกรรม มาแบ่งเป็น 5  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผอม กลุ่มปกติ กลุ่มอ้วนระดับ1 
กลุ่มอ้วนระดับ2 และ กลุ่มอ้วนระดับ3  จ านวนบุคลากรทั้งหมด 3,734 คน (ศูนย์ 2,342 คนกอง 1,344 คน) 
ได้รับการจัดกลุ่ม ทั้งสิ้น 3,681 คน และอยู่ในข้อยกเว้นไม่ได้จัดกลุ่ม 53 คน (ศูนย์ 40 คนกอง 13 คน) 

7. ให้หน่วยงานต่างๆด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน 
8. ออกหนังสือเวียนแจ้ง ขอผลการวัดค่า BMI (ครั้งที่2) หลังด าเนินกิจกรรม พร้อมหลักฐานต่างๆ เพื่อน ามา

วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการ  
 



9. สรุปผลการวัดค่า BMI หลังด าเนินกิจกรรม พบว่า ส านักอนามัย มีบุคลากรที่ได้รับการวัดค่า BMI ทั้งก่อนและ
หลัง ด าเนินกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 3,610 คน โดยมีกลุ่มผอม จ านวน 138 คน กลุ่มปกติ จ านวน 
1,415 คน กลุ่มอ้วนระดับ 1 จ านวน 692 คน กลุ่มอ้วนระดับ 2 จ านวน 937 คน และอ้วนระดับ 3 จ านวน 
428 คน ได้ค่าเฉลี่ย BMI = 4.19 หรือค่าร้อยละของคะแนน = 83.79 
 

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 
 
 
 



รวมจ านวน คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ

1 2 3 4 5 บุคลากร ของคะแนน

ผอม ร้อยละ 0.00 11.59 23.91 32.61 31.88 3.85 76.96

จ านวน 0 16 33 45 44 138

ปกติ ร้อยละ 2.19 1.84 0.14 0.00 95.83 4.85 97.09

จ านวน 31 26 2 0 1356 1415

อ้วนระดับ 1 ร้อยละ 8.09 0.29 25.29 39.60 26.73 3.77 75.32

จ านวน 56 2 175 274 185 692

อ้วนระดับ 2 ร้อยละ 7.47 0.11 19.21 54.86 18.36 3.77 75.30

จ านวน 70 1 180 514 172 937

อ้วนระดับ 3 ร้อยละ 11.45 0.23 13.08 55.84 19.39 3.71 74.30

จ านวน 49 1 56 239 83 428

รวม ร้อยละ 5.71 1.27 12.35 29.70 50.97 4.19 83.79

จ านวน 206 46 446 1072 1840 3610

แบบฟอร์ม C 

แบบสรุปร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

ของส านักอนามยั

ร้อยละของบุคลากรทีค่่า BMI อยู่ในแตล่ะคะแนนกลุ่มบุคลากร
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