
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักอนามัย 
(ระยะครึ่งปีงบประมาณ) 



  

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยงาน :  สำนักอนามัย 
มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :   นางธัญญารัตน์  สมบูรณ์  
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ :   0 2203 2845 ภายใน  2721 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ≤60 70 80 90 100 

 
* กรณีมีผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 60 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 

ผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 
มิติที่ 1 60     

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (ภาพรวม): 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินการ เช่น ร่วมการประชุม ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของทุกสว่น

ราชการให้เป็นไปตามขั้นตอน กรอบระยะเวลา และภายในกำหนดเงื่อนไขเวลาในการดำเนินการตาม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. สำนักอนามัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ในการดำเนินการโครงการด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับ
ประชาชน ชุมชน 

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

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน (ภาพรวม): 
1. สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความรุนแรงของโรคติดต่อที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบในการ

ดำเนินงาน เช่น มลพิษในอากาศที่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ประชาชนที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงไม่
สบายได้ง่าย  

2. คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลา ยังไม่ตระหนักในเรื่องการดูแล
สุขภาพเท่าท่ีควร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวัน มีค่าใช้จ่ายที่สูง กินอาหารที่ไม่
เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ส่งผลให้คนกรุงเทพมหานครเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคอ้วน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะ
ซึมเศร้า 

          



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 1 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)  
 

สรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  

ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย(เจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ) 

(1) 
ลำดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความสำเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 (1.1) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการ
บำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 67 ร้อยละ 62.87    

1 (1.2) ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัดรักษาตาม
โปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตาม
เกณฑ์ทีก่ำหนด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 73 ร้อยละ 74.81    

2 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต) 

255,000 ราย 91,869 ราย    

3 ร้อยละของสถานประกอบกิจการและอาคาร
สาธารณะกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในอาคารสถานที่ให้มีสุขลักษณะ
ปลอดโรคปลอดภัย (ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

-    

4 (4.1) ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึง
ข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน (ผลผลิต) 

≥ร้อยละ 85 ร้อยละ 50.47    

4 (4.2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะการติดเชื้อเอช
ไอวีของตนเอง (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 74.87    

4 (4.3) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
ของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์)  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 71.63    



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 2 

(1) 
ลำดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความสำเร็จ 

(4)X 100 
      (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5 ร้อยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
เกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์) 

     

- ดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชน >ร้อยละ 70   ร้อยละ 10.71 
- ดัชนีลูกน้ำยุงลายของหมู่บ้านจัดสรร >ร้อยละ 40 ร้อยละ 9.11 
- ดัชนีลูกน้ำยุงลายของสถานศึกษา >ร้อยละ 70 ร้อยละ 14.91 
- ดัชนีลูกน้ำยุงลายของสถานพยาบาล >ร้อยละ 70  ร้อยละ 11.15 

6 (6.1) จำนวนสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต) 

2 แสนตัว 81,657 ตัว    

6 (6.2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซาก
สุนัขและแมวที่ส่งตรวจลดลง 10% ของค่า 
Median 5 ปีย้อนหลัง (ผลลัพธ์) 

ไม่เกิน 29 case ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
ในตัวอย่างซากสุนัขและแมว

ที่ส่งตรวจ 0 ตัวอย่าง 

   

6 (6.3) อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
(ผลลัพธ์) 

0.0 ต่อแสนประชากร 
(0 รายตามแผน กทม.63) 

ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

   

7 ร ้อยละความสำเร ็จในการส ่งเสร ิมให ้สถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 42.58    

8 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward 
ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
จากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน(ผลลัพธ์) 

รอ้ยละ 100 ร้อยละ 100    

รวม        คะแนน  
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจำนวน 8 ตัว  ได้คะแนนคะแนน 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 3 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1. (1.1) ร้อยละการบำบัดของผู้
ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษา
แบบครบกำหนด (ผลลัพธ์) 
 
 
 
 

ร้อยละ 67 ร้อยละ 62.87 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
 

  ผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติด ได้รับการบำบัดหรือฟื้นฟู
สมรรถภาพครบตามระยะเวลาที ่กำหนด และมีผล
ปัสสาวะเป็นลบก่อนการจำหน่าย จำนวน 2,118 คน 
จากผู้เข้ารับการบำบัดโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ 
BMA Matrix Model หรือฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วย
ในทั้งหมดจำนวน 3,369 ราย เป็นร้อยละ 62.87 
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  -  



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 4 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

     ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563  ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1. (1.2) ร้อยละของผู้ผ่านการ
บำบัด รักษาตามโปรแกรม
ได้รับการติดตามหลังการบำบัด
ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 73 ร้อยละ 74.81 1. โครงการพัฒนาการบำบัดฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้
ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู  

   จากข้อมูลระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ของประเทศ (บสต.) มีจำนวนผู้ผ่านการบำบัดฯ ที่ได้รับการ
ติดตาม 1,351 คน จากจำนวนผู้ผ่านการบำบัดทั้งหมด 
1,806 คน คิดเป็นร้อยละ 74.81 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   -  



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 5 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
2. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
(ผลผลิต) 

255,000 ราย 91,869 ราย 1. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

1.วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
2. ขออนุมัติโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
3.จัดเตรียมข้อมูลและติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
โครงการฯ 
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป 
5. รวบรวมรายงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
      เป็นการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดย เพิ่มการ
เข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแล
สุขภาพแก่ประชาชน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง โดยกำหนดให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุขดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป และจัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาส  
-  ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 พบว่า ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัด

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 6 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
กรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 
91,869 คน คิดเป็นร้อยละ 36.03 ของเป้าหมาย 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
 - ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักอนามัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 - หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
ปัญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด 
 - ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แนวทางการดำเนินงานคดักรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 - รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 - จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย) 
   - 
  



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 7 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
3. ร้อยละของสถานประกอบ
กิจการและอาคารสาธารณะ
กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในอาคาร
สถานที่ให้มีสุขลักษณะปลอดโรค
ปลอดภัย (ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- 1. โครงการการพัฒนาสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

    ดำเน ินการลงตรวจด ้านส ุขล ักษณะของสถาน
ประกอบการผลิตน้ำแข็ง จำนวน 53 แห่ง จาก 71 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์ 50 แห่ง  
(คิดเป็นร้อยละ 70 ของการดำเนินงาน ส่วนผลสำเร็จตาม
เกณฑ์ สถานประกอบการผลิตน้ำแข็งจะต้องดำเนินการ
ตามเกณฑ์และประเมินผลสำเร็จที่กำหนดก่อน จึงคิดเป็น
ร้อยละของความสำเร็จตามตัวชี้วัดได้) 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน  - 
ปัญหาอุปสรรค   
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนงสือของอนุมัติโครงการการพัฒนาสุขลักษณะของสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. หนังสือขอเลิกค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฯ 
 3. ภาพถ่ายการจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิต การสะสมแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็งในการจัดการให้น้ำแข็งมีความาสะอาด และมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 4. หนังสือของประสานเขตตรวจสถานประกอบการผลิตน้ำแข็ง 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย)  - 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 8 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. (4.1) ร้อยละของชายมี
เพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูล
ความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน 
(ผลผลิต) 

≥ร้อยละ 85 ร้อยละ 50.47 1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พ้ืนที่เป้าหมาย  
2. กิจกรรมการติดตามข้อมูลการ
ให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 
Bangkok Smart Monitoring 
System : BSMS 

จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ตั้งเป้าหมายให้เข้าถึง
ข้อมูลความรู ้และอุปกรณ์ป้องกัน ปี 2563 จำนวน 
43,000 คน จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่เข้าถึง
ความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 21,701 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.47 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
 - มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ และงบค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จาก สปสช. ให้ภาคประชาสังคมดำเนินงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงยาก จึงจำเป็นต้องหากลวิธีเพ่ือจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
หลักฐานอ้างอิง 
 - โปรแกรม RTCM+ 
 - โปรแกรม NAP 
 - โปรแกรม e-cascade 
 - โปรแกรม BSMS 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   - 

 

 



  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563: หน้าที่ 9 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. (4.2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบ
สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ
ตนเอง (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 74.87 1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พ้ืนที่เป้าหมาย  
2. กิจกรรมการติดตามข้อมูลการ
ให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 
Bangkok Smart Monitoring 
System : BSMS 

     จำนวนผู ้ติดเชื ้อไอชไอวีที ่มีช ีวิตอยู ่จากการคาด
ประมาณ ปี 2563 จำนวน 77,000 คน จำนวนผู้ติด
เชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตในระบบการดูแลรักษา 57,653 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.87 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
 - งบประมาณสนับสนุนในการลงพื้นที่/ข้อมูล 
 - ระบบการรายงานที่เข้มแข็งและสะดวกใช้งาน 
 - กิจกรรม Mobile VCT 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 
 - โปรแกรม RTCM+ 
 - โปรแกรม NAP 
 - โปรแกรม e-cascade 
 - โปรแกรม BSMS 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตัวช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. (4.3) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบ
สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ
ตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส (ผลลัพธ์)  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 71.63 1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พ้ืนที่เป้าหมาย  
2. กิจกรรมการติดตามข้อมูลการ
ให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 
Bangkok Smart Monitoring 
System : BSMS 

   จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแล
รักษา 57,653 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิต
อยู่และได้รับยาต้านไว้รัส 41,296 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.63 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 -บริการให้ยาต้านไวรัสโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของ กทม. 
 - Same Day ARV 
 - นโยบาย Any CD4 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่มี 

 
หลักฐานอ้างอิง 
 - โปรแกรม RTCM+ 
 - โปรแกรม NAP 
 - โปรแกรม e-cascade 
 - โปรแกรม BSMS 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
5. ร้อยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของ
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ท่ี
กำหนด (ผลลัพธ์) 

ชุมชน/
สถานศึกษา/

สถานพยาบาลฯ 
>ร้อยละ 70 : 

หมู่บ้านจัดสรรฯ 
>ร้อยละ 40 

ชุมชน  
= ร้อยละ 10.71 
หมู่บ้านจัดสรรฯ 
= ร้อยละ 9.11 

สถานศึกษา  
=ร้อยละ 14.91 
สถานพยาบาลฯ 

= ร้อยละ 11.15 
 

โครงการบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  

- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  
เรื่องโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 
- จัดทำหนังสือคู่มือแนวทางการดำเนินงาน เรื่องโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 
- จัดส่งหนังสือคู่มือแนวทางการดำเนินงาน  เรื่องโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563ให้กลุ่มหน่วยงานใน
พ้ืนที่ 
- ดำเนินการสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้  
     -  ชุมชนที่สุ่มผ่านเกณฑ์ 39 แห่ง จากชุมชนทั้งหมด 
364 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10.71 
     - หมู่บ้านจัดสรรที่สุ่มผ่านเกณฑ์ 36 แห่ง จาก
หมู่บ้านจัดสรรทั้งหมด 395 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.11 
     - สถานศึกษาที่สุ่มผ่านเกณฑ์ 48 แห่ง จาก
สถานศึกษาท้ังหมด 322 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.91 
     - สถานพยาบาลที่สุ่มผ่านเกณฑ์ 32 แห่ง จาก
สถานพยาบาลทั้งหมด 287 แห่งคิดเป็นร้อยละ 11.15 
- กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ทุกเดือน 
- จัดกิจกรรมชี้แจงการประกวดชุมชนการจัดการพาหะ
นำโรคแบบผสมผสานกับคณะกรรมการระดับกลุ่ม
ศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับสำนักอนามัย 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
- จัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 23 ม.ค. 63 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อที่นำโดยแมลง วันที่ 5-6 ก.พ. 63 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมี
กำจัดยุงพาหะนำโรค วันที่ 12-13 ก.พ. 63 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมี
กำจัดยุงพาหะนำโรค วันที่ 12-13 กพ. 63 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

1. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุกเดือน 
2. การสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร,สถานศึกษา สถานพยาบาล ตามแผนที่กำหนด 
3. การจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 23 ม.ค. 2563 และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง 
วันที่ 5 - 6 ก. พ. 2563 รวมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรควันที่ 12 - 13 ก.พ. 2563 

ปัญหา อุปสรรค 
 - จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยที่พบผู้ป่วย
ยืนยัน 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย และสถานการณ์มีแนวโน้มแพร่ระบาดกว้างขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยของไวรัส COVID-19 เป็นระดับที่สูงมาก
ต่อการแพร่ระบาดและเสี่ยงการติดเชื้อทั่วโลก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อ
อันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของประเทศและเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 
สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น บุคคลากรทางสาธารณสุขระดับพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ทั้ง 50 เขต 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในวงกว้าง จึงเป็นอุปสรรคในการลงพ้ืนที่ในการดำเนิน สุ่มสำรวจ 
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หลักฐานอ้างอิง 
 - ภาพกิจกรรม 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6. (6.1) จำนวนสุนัขและสัตว์
เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า (ผลผลิต) 

2 แสนตัว 81,657 ตัว กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมว 

   ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวในชุมชน คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร คลินิก
ฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ 
ศูนย์พักพิงสุนัข อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี และศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 ได้ 81,657 ตัว 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนงานที่สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขดำเนินการ
โดยตรงและในส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังนโยบายวัณโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่จะให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปีพ.ศ. 2563 มีความสำคัญต่อการดำเนินการได้
สำเร็จตามเป้าหมาย 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
 2. สรุปสถิติประชาชนชาวกรงุเทพมหานครที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตาม รง. 506 
 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตัวช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6. (6.2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้าในตัวอย่างซากสุนัขและ
แมวที่ส่งตรวจลดลง 10% ของ
ค่า Median 5 ปีย้อนหลัง 
(ผลลัพธ์) 

ไม่เกิน 29 case ตรวจพบเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้า
ในตัวอย่างซาก
สุนัขและแมวที่

ส่งตรวจ  
0 ตัวอย่าง 

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมว  

    ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซากสุนัขและ
แมวที่ส่งตรวจประจำปีงบประมาณ 63 ได้ไม่เกิน 29 
case (ค ่า Median 5 ปีย ้อนหล ัง 5 ป ี  = 32 case 
ดังนั้นการตรวจพบลดลง 10% = 3.2 case ฉะนั้นตาม
ตัวชี ้วัด ปีงบฯ 63 จึงตรวจพบได้ไม่เกิน 32-3.2 = 
28.8 case ปัดเศษขึ ้น) ตรวจพบเชื ้อโรคพิษสุนัขบ้า 
จำนวน 0 ตัวอย่าง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนงานที่สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขดำเนินการ
โดยตรงและในส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังนโยบายวัณโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่จะให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปีพ.ศ. 2563 มีความสำคัญต่อการดำเนินการได้
สำเร็จตามเป้าหมาย 

 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่มี 

 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
 2. สรุปสถิติประชาชนชาวกรงุเทพมหานครที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตาม รง. 506 
 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6. (6.3) อัตราป่วยตายด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์) 

0.0 ต่อแสน
ประชากร  

(0 รายตามแผน 
กทม.63) 

ไม่พบผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัข

บ้า 

1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว  
2. โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและ
ปล่อยกลับที่เดิม  
3. กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและ
แมว  
4. กิจกรรมควบคุมและพักพิงสุนัข
จรจัด 

    ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนงานที่สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขดำเนินการ
โดยตรงและในส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังนโยบายวัณโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่จะให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปีพ.ศ. 2563 มีความสำคัญต่อการดำเนินการได้
สำเร็จตามเป้าหมาย 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
 2. สรุปสถิติประชาชนชาวกรงุเทพมหานครที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตาม รง. 506 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
7. ร้อยละความสำเร็จในการ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กร ุงเทพมหานคร (ผลล ัพธ์ ) 
(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงาน
เขต) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 42.58 กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 
ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย 

๑. กองสุขาภิบาลอาหาร ได้จัดทำหนังสือประสานแจ้ง
แนวทางดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯพร้อมจัดประชุมชี้แจง
ให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตทั้ง 
๕๐ เขต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๒  
๒. ผลดำเนินงานส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๓ มี
สถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครจำนวน 8,498 รายจากจำนวนสถาน
ประกอบการอาหารทั้งหมด 19,960 ราย  
(ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครมีอายุการรับรอง ๑ ปี) 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1) นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพชีวิตเรื่องอาหารปลอดภัย  
 ๒) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
 ๓) ความร่วมมือจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต 
ปัญหา อุปสรรค 
 1) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ต้องรับผิดชอบหลายด้าน นอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัย อาจ
ส่งผลให้ภารกิจด้านอาหารปลอดภัยดำเนินการได้ไม่เต็มที่  
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 ๒) การประชาสัมพันธ์ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่องทำให้ไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภครวมทั้ง
ผู้ประกอบการด้านอาหารบางรายไม่ตระหนักและไม่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานและสุขลักษณะที่ดี  

 
หลักฐานอ้างอิง 
 1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๓ การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
 ๒) ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และข้อมูลจำนวนสถานประกอบการอาหาร ทั้งหมดใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 ๓) เอกสารการขอรับและส่งป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครคำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ  

 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  

  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

     ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตัวช้ีวัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
8. ร้อยละของผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับ
การเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

1. ขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรียบร้อย
แล้ว 
3. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองาน
พยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลฯ
(caregiver) รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่   4 - 29 มกราคม 
2563เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 600 คน
และผ ่ านการอบรมจำนวน  584  คนแบ ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอก จำนวน 583 คน และข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
จำนวน 1 คนอยู่ระหว่างการส่งวุฒิบัตรเพื่อลงนามโดย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที ่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู ้ด ูแลเพ่ือ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโรคไตที่ ต้อง
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที ่บ้าน มีการอบรมภาคทฤษฎี
แบบไป - กลับ จำนวน 3 วันระหว่างว ันที ่ 3 – 5 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และ
การศึกษาดูงานต่างจังหวัดแบบพักค้าง จำนวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 80 คน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอพนมทวน, ทองผาภูมิ) 
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแล
ผู ้ป ่วยและผู ้ส ูงอายุแบบประคับประคองที ่บ ้านดุจ
โรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 5–27 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และโรงแรมรอยัลริเวอร์ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น
1,200 คนแบ่งการประชุม 6 รุ่นๆละ 200 คน  
มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 1,174 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 98 ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว) 
กิจกรรมที ่ 4 การประชุมเช ิงปฏิบัต ิการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
เพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ รุ่นที่ 1 
เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ***ผู้ดูแลสามารถให้การดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแล จำนวน 656 คน 
จากจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward ทั้งหมด 
669 คน คิดเป็นร้อยละ 98  
- ผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward รายใหม่ จำนวน 
1,396 ราย ได้ ร ั บการ เฝ ้ า ระว ั งภาวะ เส ี ่ ย งและ
ภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลฯจากทั้งหมดจำนวน 1,396 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ยอดผู้ป่วยฯ 1 ต.ค.62 – 18 
มี.ค.63) ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward 
สะสมทั้งหมด จำนวน 14,245 รายได้รับการเฝ้าระวัง
ภาวะเส ี ่ยงและภาวะแทรกซ ้อนจากผ ู ้ด ูแล ฯจาก
ทั้งหมด***  
กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งต่อและให้
คำปรึกษาฯ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 แต่
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความจำเป็นต้อง
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม 
การจ ัดงาน และการจัดประช ุม เพ ื ่อป ้องก ันการ
แพร่กระจายเชื้อ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองการ
พยาบาลสาธารณสุข จ ึงม ีความจำเป็นต ้องเล ื ่อน
กำหนดการจัดกิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่ง
ต่อฯ เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 
กิจกรรมที ่ 6 ประชุมชี ้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของผู้ดูแลเพ่ือ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั ้ง68 
แห ่งๆ ละ 50 คน เป ็นการประช ุมแบบไป -กลับ 
ระยะเวลาการประชุม 1/2 (ครึ่ง) วัน จำนวน 12 ครั้ง 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 
– สิงหาคม 2563 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วย
และผ ู ้ส ูงอาย ุท ี ่ต ้องได ้ร ับการด ูแลต ่อเน ื ่องท ี ่บ ้าน 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
(Supervise Nurse Home ward) อยู่ระหว่างดำเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
     1. ธ ันวาคม 2562 ได ้ดำเน ินการตรวจเย ี ่ยม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 
     2. มกราคม 2563 ได ้ดำเน ินการตรวจเย ี ่ยม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว 
     3. กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการตรวจเยี ่ยม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่งเรียบร้อยแล้ว 
     4. ม ีนาคม 2563 ได ้ดำเน ินการตรวจเย ี ่ยม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
เยี่ยม 
4. ดำเนินการพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วย
และผู ้ส ูงอาย ุท ี ่ต ้องได ้รับการดูแลต่อเน ื ่องที ่บ ้าน 
(Supervise Nurse Home ward) 
5. สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
6. ผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านปฏิบัติงานช่วยเหลือ
งานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามกำหนด และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
7. ติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัต ิการ
พยาบาล 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
  - 
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ปัญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอ้างอิง 
    - แบบฟอร์มที่ 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  
  - 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)  
 

สรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  

ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

(1) 
ลำดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความสำเร็จ 

(4)X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ร้อยละความสำเร็จการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
มลภาวะทางเสียงของกลุ่มเป้าหมาย (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 -    

2 จำนวนชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ผลผลิต) 

1,200 ชุมชน 964 ชุมชน    

3 ชุมชนรว่มใจระวังภยัยาเสพติดได้รับการสนับสนุน
และสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 44.22    

4 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง
ยาเสพติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 16.50    

5 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดตามภารกิจ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 55.71    

6 ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้า
ระวังภัยและยาเสพติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 33.33    

7 จำนวนของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่
ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์) 

36 แห่ง - -   

8 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 50.46    
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(1) 
ลำดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความสำเร็จ 

(4)X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

9 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
(ผลผลิต) 
ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 66 

รอ้ยละ 71.7 
 
 

ร้อยละ 63.6 

   

10 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯที่อ้วนลงพุงมีรอบ
เอวหรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน ลดลงจากเดิม 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 90 -    

11 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีอายุ 40-
59 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะ
การทำความสะอาดช่องปาก (ผลลัพธ์) 

30,000 คน 29,325 คน    

12 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.03    

13 จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมสุขภาพ (ผลผลิต) 

18 เครือข่าย 16 เครือข่าย    

14 เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนัก
อนามัย มีจำนวนเพ่ิมข้ึน(ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
จากปีที่ผ่านมา 

 

-    

15 จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดตั้งหน่วย
บริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน (ผลผลิต) 

13 แห่ง 13 แห่ง    

16 กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล (ผลลัพธ์) ≥ ร้อยละ 70 ร้อยละ 100    

17 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการดูแลตาม
เกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40.09    
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(1) 
ลำดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความสำเร็จ 

(4)X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

18 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 20    

19 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40.36    

20 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 22.07    

21 สตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม (ผลผลิต) 

>12,500 คน 
 

6,088 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 48.70 ของ

เป้าหมาย)  
(ต.ค. 62 – ก.พ. 63) 

   

22 สตรีในช่วงอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก (ผลผลิต) 

>7,500 คน 
 

4,797 คน 
(คิดเป็นร้อย 63.96 ของ

เป้าหมาย) 
(ต.ค. 62 –ก.พ.63) 

   

23 ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนใน
การเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
100 

-    

24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมี
สุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลผลิต) 

ร้อยละ 70 -    

25 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
(ผลลัพธ์) 

>ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100    
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(1) 
ลำดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความสำเร็จ 

(4)X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

26 ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
(ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำ
ทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ  89 ร้อยละ 84.47    

27 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์) ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 80 ของข้อมูล 5 ปี

ย้อนหลัง 

ร้อยละ 18.27    

28 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน
กลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) 

ร้อยละ 70 -    

29 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 -    

30 จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) 
(ผลลัพธ์) 

5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข    

31 มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สำนักอนามัย (ผลลัพธ์) 

อย่างน้อย 20 เรื่อง  
ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 

เรื่อง 

-    

32 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก 
BMA Home Ward Referral Centerได้รับการ
พยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 86.50    

33 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลในเครือค่ายสามารถเข้าถึงบริการและ
ประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 78.23    
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(1) 
ลำดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความสำเร็จ 

(4)X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

34 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ
การปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 98.43    

35 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100    

36 ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ
คุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทางห้องปฏิบัติการ และผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 96.4    

37 ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการ
เลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100    

38 ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่า
และผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพ่ืออนุญาตให้นำเนื้อ
นั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 700,000 ตัว  
ผลลัพธ์ = ร้อยละ 95 

 

ผลผลิต = 586,562 ตัว 
ผลลัพธ์ = รอ้ยละ 100 

   

39 ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบเชื้อโรคไข้หวัดนก (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 4,000 ตวั 
ผลลัพธ์ = ร้อยละ97 

ผลผลิต = 2,255 ตวั 
ผลลัพธ์ = ร้อยละ 100 

   

40 ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ (S.aureas และหรือ 
Salmonella spp.) (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 2,000 ตวัอย่าง 
ผลลัพธ์ = ร้อยละ 80 

 

ผลผลิต = 950 ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์ = ร้อยละ 92.84 

   

41 ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบยาต้านจุลชีพตกค้าง (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 1,400 ตวัอย่าง 
ผลลัพธ์ =ร้อยละ 95 

 

ผลผลิต = 670 ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์ =ร้อยละ 99.25 
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(1) 
ลำดับที่ 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการดำเนินงาน 

 

(5) 
ร้อยละความสำเร็จ 

(4)X 100 
       (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

42 ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่
ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการ
ดำรงชีวิตประจำวันตามท่ีจำเป็น (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 -    

43 ร้อยละของผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 -    

44 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 14.18 
 
 

 

   

45 ร้อยละของผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วย
และผูสู้งอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่
ปฏิบัติงานจริงได้รับการติดตาม กำกับ ดูแล จาก
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100    

46 ศูนย์บริการสาธารณสุข มีการดำเนินกิจกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 -    

 
รวม  .................  คะแนน 

 

 
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจำนวน 46 ตัว  ได้คะแนนคะแนน 

  



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 7 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1. ร้อยละความสำเร็จการจัดการ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทาง
เสียงของกลุ่มเป้าหมาย (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 - 1. โครงการการควบคุมระดับเสียง
จากการจัดให้มีมหรสพ การแสดง
ดนตรี เต้นรำ รำวงฯ  

1. สถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ  การแสดง
ดนตรี เต้นรำ รำวงฯ ที่ได้รับใบอนุญาต ถูกร้องเรียนว่า
ประกอบกิจการส่งเสียงดัง 
จำนวน 42 แห่ง 
2. สถานประกอบกิจการฯ ที่ได้รับการร้องเรียนประกอบ
กิจการส่งเสียงดัง ได้รับการตรวจสอบด้านสุขลักษณะ 
จำนวน 7 แห่ง โดยยังไม่มีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
  - 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการฯ ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานครฯ ให้ปิดสถานประกอบกิจการฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 
18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพ่ือลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หลักฐานอ้างอิง 
 - รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการกิจการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ ประกอบกิจการส่งเสียงดัง 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

 1. ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 50 เขต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 
 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563 

3. เริ่มดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการฯ วันที่ 1 มีนาคม 2563 
4. หยุดตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
2. จำนวนชุมชนมีความสามารถ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ผลผลิต) 

1,200 ชุมชน 964 ชุมชน กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการ
ดำเนินงานชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  

ใช้ผลการดำเนินงานจากระบบ NISPA โดยมีผลการ
ประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีชุมชนที่ดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์ของ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 964 ชุมขน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
3. ชุมชนรว่มใจระวังภัยยาเสพติด
ได้รับการสนับสนุนและสามารถ
ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 44.22 โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพ
ติดในชุมชน  

 ผลการดำเนินงานจากระบบ NISPA เดือน กุมภาพันธ์ 
2563 มีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและสามารถ
ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 914 ชุมชน 
จากจำนวนชุมชนที่จดทะเบียน ทั้งหมด 2,067 ชุมชน 
ร้อยละ 44.22 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพ
ติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 16.50 โครงการอบรมครู ก เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครด้านยาและสารเสพติด 

   อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ร่วม
ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสาร
เสพติดในชุมชน โดยการให้ความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์
ด้านการป้องกันยาเสพติด จำนวน 101 คน จาก 612 
คน เป็นร้อยละ 16.50 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
5. อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดใน
ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้า
ระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 55.71 โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา
เสพติด  

1. ประสานสำนักงานเขตเพ่ือสำรวจข้อมูลจำนวน
อาสาสมัครฯ ที่คงสถานะในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ปัจจุบัน มีจำนวน 12,408 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563) 
2. สำนักงานเขต 50 เขต รายงานผลการดำเนินงานของ
อาสาสมัครฯ ในระบบการรายงานผ่านเว็บไซต์สำนักงาน
ป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดซึ่งมีผลการดำเนินงาน
ระหว่างเดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63 จำนวน 6,913 คน 
จากจำนวน 12,408 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71 โดยมี
การดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาดยาเสพติด 
จำนวน 6,833 ครั้ง 
- ค้นหา ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
จำนวน 1,863 ครั้ง 
- การให้ความรู้ด้านยาเสพติด จำนวน 5,234 ครั้ง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
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 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6. ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ร่วมดำเนินการ
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 33.33 กิจกรรมสนับสนุนการเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดในสถานประกอบการ  

   ประสานสำนักงานเขตเพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการ
ที่จะดำเนินการโดยผลการดำเนินงาน ณ เดือน มีนาคม  
พ.ศ. 2563 มีสถานประกอบการที่มีกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 100 แห่ง จาก 300 แห่ง 
ร้อยละ 33.33 ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โทษ 
พิษภัย 
- สุ่มตรวจคัดกรองยาและสารเสพติด 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน โดยมีวิทยากรจากสำนัก
อนามัย ปปส.กทม. สำนักงานเขต 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
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 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
7. จำนวนของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ร่วม
ดำเนินการ (ผลลัพธ์) 

36 แห่ง - โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 

   จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
เอเชียโดยสถานศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินโครงการเกี่ยวกับ
การรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผล
กระทบในสถานศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตาม
กำหนด 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
8. ร้อยละของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ร่วม
ดำเนินการ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 50.46 1. โครงการพัฒนาการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจร  
2. โครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่  
3. โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควัน
บุหรี่  
4. โครงการลดละเลิกการบริโภค
ยาสูบสำหรับบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  
5. โครงการรณรงค์ ลด เลิก การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกาลสำคัญ  
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา/สารเสพติดในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร การให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยา
เสพติดแก่นักเรียนการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเสริม
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมีการดำเนินการ
55 โรงเรียน จาก 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.46 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปัญหา อุปสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด 
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 - บางโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการ แต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - ปัญหาด้านการรายงาน บสต. / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แฟ้มโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานข้อมูล ระบบ NISPA 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
9. เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครและนอก
สังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ (ผลผลิต) 
 
ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี 
สมส่วน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 66 

ร้อยละ 71.76 
 
 
 
 
ร้อยละ 63.6 

1. กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร และนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียน และท้ังหมด ที่ได้รับการ
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและเข้าร่วมดำเนินมาตรการ
ป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 244 แห่ง นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สพฐ. 41 แห่ง เอกชน 90 แห่ง รวม 375 แห่งจำนวน 
274,849 คนจากเป้าหมายทั้งหมด 383,038 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.76 รวบรวมผลการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการของนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
ประเมินภาวะโภชนาการปีการศึกษา 1/2562 จำนวน
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วนจำนวน 
174,804 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 
2. อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการดำเนินการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการนักเรียนโรงเรียนที่เหลือ 
3. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 
4. วางแผนรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงาน 
5. กำหนดแผนการดำเนินงานและประสานงานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   - จัดทำแบบประเมินการดำเนินงานมาตรการป้องกัน
โรคอ้วนและทุพโภชนาการในโรงเรียน 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560  

   - จัดส่งแบบประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการในโรงเรียนให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
6.  จัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)และสำนักงาน
คณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ประสานขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
และสช. เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียนและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของ
นักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะ
โภชนาการปีละ 2 ครั้ง(เทอม1 และเทอม2) 
7.  อยู่ระหว่างรวบรวมแบบรายงานการดำเนินงานการ
จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินและ
อ้วน ในโรงเรียน 
8. อยู่ระหว่างรวบรวมภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
และเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนโดยการชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมิน  ภาวะโภชนาการ ปี
การศึกษา 2/2563   
 
1.  ดำเนินการขออนุมัติโครงการ 
2.  วางแผนกำหนดหลักสูตรและรูปแบบ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
3.  ประสานงานวิทยากรเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน และ
สถานที่ในการจัดอบรมฯ 
4.  จัดทำหนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบตอบ
รับการเข้าร่วมการอบรมฯ 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
5.  รวบรวมแบบตอบรับและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ
และคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ 
6.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "โครงการการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560"  ณ  ห้องปรินซ์บอลรูม 
3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลส  มหานาค วันที่ 13-14 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  129 
คน วิทยากร จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 14 คนรวม 
146 คน 
7.รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายการอบรมเพ่ือประกอบการตั้ง
ฎีกาความก้าวหน้างาน 
8. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 
68 แห่ง ขอความร่วมมือจัดส่งแผนการดำเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
    ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง 
 - สำนักงานเขต ๕๐ เขต 
 - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 - โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) 
 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ปัญหา อุปสรรค 
   ๑. เป็นตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 – 2575 ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
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   ๒. จากเป้าประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มาตรการ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคอ้วน มีการกำหนดตัวชี้วัดโรงเรียนนอกสังกัด
กรงุเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกทำให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุม 
 
หลักฐานอ้างอิง 
   ๑. ข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน      
   ๒. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสพฐ. และเอกชน เข้าร่วมดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน                                                       
   ๓. รายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินและอ้วน 
   4.  โครงการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ. 2560 
   5.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน/ คำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  
           รายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินและอ้วน ที่กำหนดส่งปีละ 2 ครั้ง (เทอม1,เทอม2) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการเฝ้าระวัง              
ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนที่เหลือ  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
10. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการฯที่อ้วนลงพุงมีรอบเอว
หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 
ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 90 - 1. โครงการวัยทำงานสดใส ใส่ใจ
สุขภาพ 
 

1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนกำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 
3. ติดต่อวิทยากรบรรยาย และสถานที่ในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
4. ประสานงานวิทยากรเก่ียวกับหลักสูตรการสอน และ
ประสานงานสถานที่ในการจัดอบรมฯ 
5. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขส่ง
รายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมฯและแบบตอบรับ 
6. รวบรวมแบบตอบรับ จัดทำคำสั่ง ผู้เข้าร่วมอบรมฯและ
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการฯ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Bangkok Health Working 
Age” ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์
พาเลส มหานาค วันที่ 27 – 28  กุมภาพันธ์ 2563 
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน วิทยากรจำนวน 4 คน 
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 11 คน รวม 135 คน 
7. รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายการอบรมเพ่ือประกอบการ
ตั้งฎีกา 
8. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
ทั้ง 68 แห่ง ขอความร่วมมือดำเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
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ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
-  ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย ์

ปัญหา อุปสรรค  
    1. เป็นตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 – 2575 ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากสำนักต่างๆ สำนักงานเขต ให้องค์กรมีสุขภาพท่ี
ดีของหน่วยงานเพ่ือไปสร้างแกนนำสุขภาพ 

2. ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม อาจทำให้กิจกรรมที่
กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
หลักฐานอ้างอิง 
    1. หนังสือขอรายชื่อข้าราชการเพ่ือเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน 
    3. คำสั่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  

- 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
และ ผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปากและฝึก
ทักษะการทำความสะอาดช่อง
ปาก(ผลลัพธ์) 

30,000 คน 29,325 คน 
 

1. โครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน (เพ่ือ
เข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี)  
 

กิจกรรมที่ 1 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก
และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล 
(อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) 
- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการ
ทำความสะอาดช่องปาก 29,325 คน คิดเป็น ร้อยละ 
97.75 
กิจกรรมที่ 2 
จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ
เครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก ประกอบด้วย แกนนำชมรมผู้สูงอายุ 100 คน 
ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น. 
ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - มีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตั้งคณะทำงานและแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
ปัญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอ้างอิง 
 - คำสั่งสำนักอนามัย ที่ 461/2563 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน 
 - บันทึกข้อความ ที่ กท 0703/2152 ลงวันที่ 29 พ.ย.2563 เรื่อง ขออนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน (เพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี) 
 - แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในโครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน(เพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

     ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563  ตวัชี้วัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
12. ร้อยละของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.03 1. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร ร่วมใจขจัดภัย
สุขภาพ  
2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร  

   สำรวจอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ 2563 รอบประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2562 - 
31 มี.ค. 2563) จำนวน 9,560 คน จากอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 10,737 คน  
คิดเป็นร้อยละ 89.03 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกัน 
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญ ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ 
ปัญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอ้างอิง 
 - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ พ.ศ. 2563 
 - โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
 - สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  - 
  



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 26 

รายละเอยีดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
13. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมสุขภาพ (ผลผลิต) 

18 เครือข่าย 16 เครือข่าย 1. โครงการการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับเขต 
 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ จำนวน 
16 เครือข่าย ได้แก่ เขตคันนายาว, เขตบางซื่อ, เขต
ประเวศ, เขตหนองแขม, เขตคลองเตย, เขตทุ่งครุ, เขต
ธนบุรี, เขตบางกอกน้อย, เขตบางขุนเทียน, เขตบึงกุ่ม, 
เขตปทุมวัน, เขตลาดพร้าว, เขตวัฒนา, เขตสวนหลวง, 
เขตสัมพันธวงศ์และเขตห้วยขวาง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกัน 
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญ ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ 
ปัญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอ้างอิง 
 - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ พ.ศ. 2563 
 - โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
 - สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
14. เครือข่ายความร่วมมือใน
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนัก
อนามัย มีจำนวนเพ่ิมข้ึน
(ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 จากปีที่

ผ่านมา 
 

- 1. กิจกรรมเครอืข่ายความร่วมมือใน
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย  
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 ในขณะนี้ กองเภสัชกรรมจะ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการ
ดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯ ผ่านช่องทางรายงานใน
รูปแบบเอกสาร หรือโทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ. ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปีระยะท่ี ๒ (พ. ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑. ๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย และอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ. ศ. ๒๕๖๓ สำนักอนามัยมิติที่ ๑. ๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก
โรคติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพเป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ปัญหา อุปสรรค 
 - เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญ
ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 พบการเพ่ิมข้ึนของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคสูงการ
ควบโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพ่ือไม่ให้การแพร่ยระบาดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง กองเภสัชกรรมจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจ
เยี่ยมร้านค้าเครือข่ายฯ เป็นติดตามผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสาร หรือโทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ 
 2. แบบรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
15. จำนวนศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่มีการจัดตั้งหน่วย
บริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน
(ผลผลิต) 

13 แห่ง 13 แห่ง 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

1. วางแผนการดำเนินงาน 
2. ขออนุมัติโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 
3. เตรียมข้อมูลและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม
จัดทำแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น(คลินิก Bangkok Teen Care : 
BTC) 
4. รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองของคลินิก 
BangkokTeen Care (BTC) ในศูนย์บริการสาธารณสุข
ตามมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรสำหรับ
วัยรุ่น (คลินิก Bangkok Teen Care : BTC ) ผ่านตาม
มาตรฐาน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
 - ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักอนามัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 - หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด 
 - ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

- จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ 
 



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 29 

หลักฐานอ้างอิง 
 - แนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (คลินิก Bangkok Teen Care : BTC ) 
 - รายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (คลินิก Bangkok Teen Care : BTC ) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย) 

เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยสนับสนุนให้ศูนย์บริการสาธารณสุขมีการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น โดยจัดตั้งและพัฒนารูปแบบ รวมถึงกำหนดมาตรฐานคลินิก BangkokTeen Care (BTC) ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งวางแผนติดตามการดำเนินงานคลินิก Bangkok Teen Care (BTC) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในไตรมาส 3 - 4 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
16. กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า
ได้รับการดูแล (ผลลัพธ์) 

≥ ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 1. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิต
ชุมชน 
2. กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น  

   ร้อยละ 100 (จากจำนวนผู้รับบริการ 2,954 คน  
พบเสี่ยงภาวะซึมเศร้า จำนวน 222 คน และกลุ่มเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล จำนวน 222 คน)  
(ข้อมูลตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563) 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. ส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมคลินิก
ครอบครัวอบอุ่นแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
2. ประเมินสภาพจิตใจผู้รับบริการด้วยแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้า 
3. ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้รับบริการทุกราย และดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้า 
4. หลังจากให้บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้ว 
เจ้าหน้าที่ใช้แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวแบบประเมินมี 6 ข้อดังนี้ 
    1) ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
พัฒนาไปข้างหน้า มีความทุกข์และความสุขมีความผูกพัน
และการใช้ชีวิตร่วมกัน 
    2) การใช้ชีวิตคู่จำเป็นต้องให้ความรักความเคารพแก่
บิดามารดาของคู่ชีวิตของเราด้วย 
    3) คำพูดที่ดี วาจาที่ไพเราะ สุภาพและให้เกียรติกัน
เป็นสิ่งไม่จำเป็นในครอบครัวที่ใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันทุกวัน 
    4) การโอบกอดลูกเม่ือเข้าสู่วัยรุ่นไม่ควรทำแล้ว 
เพราะลูกจะเขินอาย 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
    5) การกล่าวขอบคุณ ขอโทษของคนในครอบครัวเป็น
การกระทำท่ีผู้น้อยควรแสดงต่อ ผู้ใหญ่เท่านั้น 
    6) การมองโลกในแง่ดี การยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลเป็นการแก้ปัญหาครอบครัวที่ดียิ่ง 
5. ผู้ดำเนินงานในคลินิกครอบครัวอบอุ่นทุกคลินิกเมื่อให้
คำปรึกษาและให้ความรู้วิธีการสร้าง  
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้าตามสภาพปัญหา และส่งผลการประเมินมา
ที่กลุ่มงานสุขภาพจิต 
เพ่ือรวบรวมรายงาน และสรุปผลการประเมินความรู้ต่อไป
ในทุกเดือน และตลอดปีงบประมาณ2563 
6. หลังจากนั้นอีก 3 เดือน เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก
ครอบครัวอบอุ่นก็จะติดตามโดยการประเมินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตในครอบครัว 
7. กิจกรรมการให้บริการในคลินิกครอบครัวอบอุ่น ได้
รวบรวมรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง 
รวบรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563
  

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน - 
 
ปัญหา อุปสรรค  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  - 
 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
17. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้รับการดูแลตาม
เกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40.09 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

       ผลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2562 - เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้มารับบริการรักษาโรคเบาหวานที่
ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 6,623 คนจากจำนวน
ผู้มารับบริการรักษาโรคเบาหวานทั้งหมด จำนวน 
16,521 คน คิดเป็นร้อยละ 40.09 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. จัดทำเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย 
ปีงบประมาณ 2563 
2. แจ้งเกณฑ์และชี้แจงการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย
ปีงบประมาณ 2563 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบ
และดำเนินการต่อไป 
3. ขออนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
4. จัดตารางบริการรถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานตาม
เกณฑ์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
5. รวบรวมผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
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ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
- นโยบายของสำนักอนามัยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  

 - ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักอนามัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 - หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด 
 - ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

- จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ 

หลักฐานอ้างอิง 
 - เกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย ปีงบประมาณ 2563 
 - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย) 
 เป็นการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซ้อนให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นไปตามเกณฑ์
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 - 4  
  



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 34 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
18. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 20 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

   ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2562 - เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์มีระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 
(HbA1c) ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า 7 %) จำนวน 1,325 คน 
จากจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์
ทั้งหมด จำนวน 6,623 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. จัดทำเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย 
ปีงบประมาณ 2563 
2. แจ้งเกณฑ์และชี้แจงการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย
ปีงบประมาณ 2563 
ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบและดำเนินการต่อไป 
3. ขออนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
4. ติดตามการดำเนินงานการทำกิจกรรม/โครงการสร้าง
สุขภาวะของศูนย์บริการสาธารณสุข 
5. รวบรวมผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 35 

 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
 - ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักอนามัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 - หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด 
 - ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

- จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ 

หลักฐานอ้างอิง 
 - เกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย ปีงบประมาณ 2563 
 - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย) 
 เป็นการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซ้อนให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นไปตามเกณฑ์
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 - 4 
  



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 36 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
19. ร้อยละของผู้ป่วยโรค 
ความดันโลหิตสูงได้รับการดูแล
ตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40.36 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

    ผลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 มีผู้มารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 7,315 คน จากจำนวนผู้มา
รับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด จำนวน 
18,125คน คิดเป็นร้อยละ 40.36 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. จัดทำเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย 
ปีงบประมาณ 2563 
2. แจ้งเกณฑ์และชี้แจงการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย
ปีงบประมาณ 2563 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบ
และดำเนินการต่อไป 
3. ขออนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
4. จัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
5. รวบรวมผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 37 

 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
 - ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักอนามัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 - หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด 
 - ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

- จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ 

หลักฐานอ้างอิง 
 - เกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย ปีงบประมาณ 2563 
 - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย) 
 เป็นการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซ้อนให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นไปตามเกณฑ์
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 - 4 

  
  



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 38 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
20. ร้อยละของผู้ป่วยโรค 
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 22.07 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

    ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2562-เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มีระดับค่าความดันโลหิต 2 ครั้ง 
สุดท้ายน้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท จำนวน 1,615 
คน จากจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแล
ตามเกณฑ์ทั้งหมด 7,315 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. จัดทำเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย 
ปีงบประมาณ 2563 
2. แจ้งเกณฑ์และชี้แจงการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย
ปีงบประมาณ 2563 
ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบและดำเนินการต่อไป 
3. ขออนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
4. ติดตามการดำเนินงานการทำกิจกรรม/โครงการสร้าง
สุขภาวะของศูนย์บริการสาธารณสุข 
5. รวบรวมผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
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 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
 - ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักอนามัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 - หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด 
 - ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

- จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ 

หลักฐานอ้างอิง 
 - เกณฑ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย ปีงบประมาณ 2563 
 - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย) 
 เป็นการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซ้อนให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นไปตามเกณฑ์
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 - 4 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
21. สตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม (ผลผลิต) 

>12,500 คน 
 

6,088 คน 
(คิดเป็น 

ร้อยละ 48.70 
ของเป้าหมาย) 
(ต.ค. 62 – 
ก.พ.63) 

1. กิจกรรมรณรงค์การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
2. โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจ
สุขภาพ  
 

     จำนวนผูร้ับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เก็บ
ข้อมูลจากรายงานวางแผนครอบครัวและหลังคลอด และ
รายงานคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทองในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง เป็นประจำทุกเดือน โดยเป้าหมาย
คือการคัดกรองมะเร็งเต้านมมากกว่า 12,500 คน เป็น
การเก็บข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็ง
เต้านม จำนวน 6,088 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 ของ
เป้าหมาย 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. แจ้งการดำเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 

สำนักอนามัย ปี 2563 
3. รวบรวมและสรุปผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งสตรี

ในศูนย์บริการสาธารณสุขและการออกหน่วยคัดกรอง
เชิงรุก 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง และรถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่       
ปัญหาอุปสรรค 
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 - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ 
ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข จากเดิมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป เป็นอายุ 25-59 ปี ซึ่งไม่ครอบคลุมช่วงอายุตามที่กำหนดใน
ตัวชี้วัด 
 - จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้  
หลักฐานอ้างอิง 
 - สรุปรายงานคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด และรายงานคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง         
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  

  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
22. สตรีในช่วงอายุ 30-60 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก (ผลผลิต) 

>7,500 คน 
 

4,797 คน 
(คิดเป็น 

ร้อย 63.96 
ของเป้าหมาย) 

(ต.ค. 62 –ก.พ.
63) 

1. กิจกรรมรณรงค์การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
2. โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจ
สุขภาพ  
 

     จำนวนผูร้ับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
เก็บข้อมูลจากรายงานวางแผนครอบครัวและหลังคลอด 
และรายงานคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทองในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง เป็นประจำทุกเดือน โดยเป้าหมาย
คือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 7,500 คน 
เป็นการเก็บข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก จำนวน 4,797 คน คิดเป็นร้อยละ 63.96 
ของเป้าหมาย  
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. แจ้งการดำเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 

สำนักอนามัย ปี 2562 
3. รวบรวมและสรุปผลการให้บริการคัดกรองมะเร็งสตรี

ในศูนย์บริการสาธารณสุขและการออกหน่วยคัดกรอง
เชิงรุก 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

- การออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง และรถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่       
ปัญหา อุปสรรค 
 - จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้   
หลักฐานอ้างอิง 
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 - สรุปรายงานคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด และรายงานคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง        
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  

- 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
23. ร้อยละสถานประกอบการที่
ได้รับการสนับสนุนในการเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย
อย่างถูกต้องเหมาะสม(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
100 

- 1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน 
อาชีวอนามัยของสถานประกอบการ
กลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1. ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบการกลุ่ม
เสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. จัดทำสื่อความรู้เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้าน 
อาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค และท่ีเกี่ยวข้องของ
กรุงเทพมหานคร 
3. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งเวียนสำนักงานเขต 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 
ปัญหา อุปสรรค 
 - เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีภารกิจเร่งด่วน ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ระบาด มีผลให้การดำเนินการตัวชี้วัดนี้ล่าช้า 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท0704/1205 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ “เสริมสร้างความรู้ความใจในการปฏิบัติงานด้าน 
อาชีวอามัยของสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 2. สื่อความรู้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค และท่ีเกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
24. ร้อยละของห้องน้ำ
สาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมี
สุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด (ผลผลิต) 
 

ร้อยละ 70 - 1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด
ปลอดภัย 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
สุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร ใน 12 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูก
วิธี เพื่อรรรงค์พฤติกรรมการใช้ห้องน้ำสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 55,000 แผ่น 
2. จัดประชุมหารือเก่ียวกับการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำ
สาธารณะในกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงเกณฑ์การ
ตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เกณฑ์การสรรหาสุดยอดห้องน้ำแห่งปี
ของกรุงเทพมหานครและการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่ง
ปีของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2562 
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธี 
4. จัดทำหนังสือประสานสำนักเขตเพ่ือจัดส่งสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกวิธีและ
เชิญชวนสรรหาสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุด
ยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร 
5. จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำ
สาธารณะที่ถูกวิธีให้สำนักเขตทั้ง 50 เขต ๆ ละ 500 
แผ่น เพ่ือแจกจ่ายแก่สถานที่กลุ่มเป้าหมาย 12
กลุ่มเป้าหมาย 
6. เตรียมส่งสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ห้องน้ำ
สาธารณะที่ถูกวิธีให้แก่หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเลขานุการปลัด
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนัก
การศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการ
ท่องเที่ยว และสำนักอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 
2,250 แผ่น 
7. ปรับปรุงแบบตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำ
สาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1. ผู้บริหารของกรุงเทพมหาคร มีนโยบายให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 
 3. ความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บ. เครือคาโอ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
ปัญหา อุปสรรค 
 1. เจ้าของสถานที่ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำสาธารณะ 
 2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะไม่ถูกต้อง 
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพ้ืนที่เขตมีภารกิจงานมาก เนื่องจากต้องปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หลักฐานอ้างอิง 

  - เอกสารรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต จำนวน 50 สำนักงานเขต 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

-
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
25. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับ
บริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) 
 

>ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการ 
ดำเนินงานด้านเอดส์และการดูแล
รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์    
2. กิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
เอดส์จากแม่สู่ลูก  

   จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาท้ังหมด 
ของศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 8 แห่ง จำนวน 252
คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาได้รับยา
ต้านไวรัส ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 252 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีเม็ดเลือดขาว CD4 ทุกระดับ 
 - ผู้บริหารมอบเป็นนโยบายในการประชุมคณะกรรมการกรุงเทพมหานครว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 1/2560 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 - สรุปรายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่องด้านการเริ่มยาต้านไวรัส 8 แห่ง ที่ได้รับรายงานจากสุนย์บริการสาธารณสุข 
 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
26. ร้อยละผลสำเร็จของการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วย 
วัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/
กลับเป็นซ้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและ
ไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ  89 ร้อยละ 84.47 1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด้วย
ระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกต
โดยตรง (DOT)  
2. กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อ
ผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) 
3. โครงการรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรค
ระยะแฝง 

   ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ   
1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มี
ผลการรักษาสำเร็จ 310 คน คิดเป็นร้อยละ 84.47 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ผู้บริหารมอบเป็นนโยบาย 
 - มีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านวัณโรค 
 - มีการดำเนินงานด้านวัณโรคอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 - โปรแกรม NTIP (National Tuberculosis Information Program) 

 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
27. อัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออก(ผลลัพธ์) 

ไม่เกินเปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 80 ของ

ข้อมูล 5 ปี
ย้อนหลัง 

ร้อยละ 18.27 1. โครงการบูรณาการความร่วมมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

การดำเนินงาน 
- ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินการ
จัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 
- การจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 23 ม.ค. 2563 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อที่นำโดยแมลง วันที่ 5 - 6 ก.พ. 2563 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมี
กำจัดยุงพาหะนำโรควันที่ 12 - 13 ก.พ. 2563 
ดำเนินการสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย 
(ชุมชน, หมู่บ้านจัดสรร,สถานศึกษา, สถานพยาบาล) 
พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1,035 จาก
ประชากรปี 2562 จำนวน 5,666,264 คน 
การดำเนินงาน 
๑. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการในเครือข่ายงานควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 27 
เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 

 



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 50 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
2. ทำบันทึกขอรับรองหลักสูตรการอบรม ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จากกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

1. การจัดทำสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ (เดือน กุมถาพันธ์ 2563) 
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
3. การสนับสนุนทีม SRRT ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
4. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักอนามัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน 
5. หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักอนามัยประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี 

ปัญหา อุปสรรค 
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนความรับผิดชอบทำให้ขาดความต่อเนื่อในการดำเนินงาน รวมทั้ง 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่มีไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานในพื้นที่ 
 - บันทึกถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 - คำสั่งการอบรม 

- บันทึกถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัย กลุ่มท่ี 1-6 และผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 1- 68ขอรายชื่อข้าราชการเข้าอบรม 
- แบบรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan)     
- จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยที่พบผู้ป่วย
ยืนยัน 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย และสถานการณ์มีแนวโน้มแพร่ระบาดกว้างขึ้น องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยของไวรัส COVID-19 เป็นระดับที่
สูงมากต่อการแพร่ระบาดและเสี่ยงการติดเชื้อทั่วโลก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญ
ของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของประเทศและ
เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น บุคคลากรทางสาธารณสุขระดับพ้ืนที่ต้องเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคในพ้ืนที่ทั้ง 50 เขต ควบคุมโรคอุบัติใหม่อย่างเร่งด่วน   
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หลักฐานอ้างอิง 
  - 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
28. ร้อยละของการให้บริการ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน
กลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) 

ร้อยละ 70 - 1. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน 
2. โครงการให้บริการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรค
ปอดอักเสบ 

ยังไม่มีผลการดำเนินงาน 
     จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2563 
-  แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 แก่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถ
ลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์
จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็น
รายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(BPPDS) 
-  ทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมเสนอสำนักงานเลขาสำนัก
อนามัยเพ่ือทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลแนะนำเพ่ืออนุมัติใช้เงินงบ
กลาง  
    จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน IPD ในช่วงเดือนกรกฏาคม 
2563 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

          - มีคณะทำงานที่ทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ปัญหา อุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง   - 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นตามเป้าหมาย)  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
29. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 - 1. โครงการสถานศึกษาปลอด
โรคติดต่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการฟื้นฟูศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

ยังไม่มีผลการดำเนินงานจะเริ่มจัดประชุมในช่วงเดือน
เมษายน 2563 
      - ได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณตาม
หนังสือ ที่ กท0708/1703 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วน
ที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ 
      - ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำคู่มือการดำเนินงาน
สถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ 
      - จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฟ้ืนฟู
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประสาน
เรียนเชิญวิทยากร ซึ่งจะจัดฝึกอบรม ณ โรงแรมบางกอก 
ชฎา เขตห้วยขวาง โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 24 - 25 
มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 
2563 
      -  ชะลอการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 
ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการ
สถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ และตามหนังสือ ที่กท.
02000/ป.69/2563 ลงวนัที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
สั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ
ให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโร
นา 2019 จะปลอดภัย 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

           - มีคณะทำงานที่ทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
ปัญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอ้างอิง 
  - 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

- 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
30. จำนวนศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 
(PHCA) (ผลลัพธ์) 

5 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

3 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

1. โครงการการพัฒนาประเมินและ
รับรองคุณภาพศูนย์บริการ
สาธารณสุข  
2. โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือการขอ
รับรองมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2560  

     ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รับรองคุณภาพกับ สรพ. จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
60 ของความสำเร็จ 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ 
เรียบร้อยแล้ว 
2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากำหนดขอบเขต เรียบร้อยแล้ว 
3. จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข (PHCA) ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 
08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 
4. ดำเนินกิจกรรมการประเมิน/รับรองคุณภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 15 แห่ง 
ตาม TOR โดยศูนย์บริการสาธารณสุขสมัครเข้ารับการ
เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) 23 แห่ง  
5. กำหนดการเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือน
มีนาคม ดังนี้ Pre survey  2 แห่ง 
วันที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50  
บึงกุ่ม และวันที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร  
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
Accreditation 2 แห่ง 30 มี.ค.63 ศบส. 4 ดินแดง, 
31 มี.ค.63 ศบส. 21 วัดธาตุทอง 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
  - 
ปัญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แบบฟอร์ม 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  - 



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หน้าที่ 57 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

     ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563  ตวัชี้วัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
31. มีผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทย์และสาธารณสุข สำนัก
อนามัย (ผลลัพธ์) 

อย่างน้อย 20 
เรื่อง  
ได้เผย 

แพร่อย่างน้อย 
20 เรื่อง 

 

- 1. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 
2563  
2. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาบริการฯ 
(ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การบริหารการพยาบาล (ด้านบริหาร
อนามัย) 

แบ่งเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเปิดโครงการดำเนินการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสร็จสิ้นไปเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 
2. กิจกรรมที่ 2  การประกวดและตัดสินผลงาน
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงาน
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย
มัย ปี 2563 
    - อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้า
ประกวด และจัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อ
เตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ 
3. กิจกรรมที่ 3 การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย  
    อยู่ระหว่างจัดทำร่างกำหนดการจัดงาน 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน - 
ปัญหา อุปสรรค  - 
หลักฐานอ้างอิง  - 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
32. ร้อยละของผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก 
BMA Home Ward Referral 
Centerได้รับการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 86.50 1. กิจกรรม..... ภายใต้โครงการ
บูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพ่ือ
การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA 
Home Ward Referral System) 
 
2. กิจกรรรม.... ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่
การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  

    ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home 
Ward Referral Center มีจำนวน 10,912 ราย 
ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 9,439 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 86.50 
 
1. เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำ
คำสั่งใหข้้าราชการเข้ารับการอบรม 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนัก
อนามัย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ณ โรงแรม
บางกอกชฎา กลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 
เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน จาก
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative 
Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่
ความยั่งยืน” 
     ผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายได้รับการส่งต่อจาก 
BMA Home Ward Referral Centerมีจำนวน 352 
ราย ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 268
ราย คิดเป็นร้อยละ 76.14 

* จะ
ดำเนินการใน
เดือน มิ.ย. 

63 
 

* จะ
ดำเนินการใน
เดือน มิ.ย. 

63 
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ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1. ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากผู้บริหาร 
 2. ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการและเข้ามาเป็นเครือข่ายการส่งต่อ 
 
ปัญหา อุปสรรค 
  - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แบบฟอร์มที่ 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นตามเป้าหมาย)   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
33. ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือค่ายสามารถเข้าถึงบริการ
และประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อ
เพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 78.23 1. กิจกรรม..... ภายใตโ้ครงการ
บูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพ่ือ
การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA 
Home Ward Referral System) 
2. กิจกรรรม.... ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่
การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  

จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือข่ายสามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์
ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน มีจำนวน 151 แห่ง 
(รพ 83 แห่ง+ศบส 68 แห่ง) จากศูนย์บริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถเข้าถึง
บริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน 193 แห่ง (รพ 125 แห่ง+ศบส 68 
แห่ง) คิดเป็น ร้อยละ 78.23 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1. ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากผู้บริหาร 
 2. ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการและเข้ามาเป็นเครือข่ายการส่งต่อ 
 
ปัญหา อุปสรรค 
  - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แบบฟอร์มที่ 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
34. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 95 
 

98.43 กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยงการระบาดของ
โรคและการปนเปื้อนสารพิษของ
อาหารและน้ำ โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย  

   1.กองสุขาภิบาลอาหารจัดทำแผนดำเนินงานโดยให้ 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต 
ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคใน
กลุ่มเป้าหมาย ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร 
และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นอันตรายใน
ระบบทางเดินอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ Salmonella spp. , 
Staphylococcus aureus และ Vibrio 61holera) 
    2.ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ระหว่างวันที่ 
14 มกราคม 2562 ถึง 17 มีนาคม 2563 มีการสุ่ม
เก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 953 
ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน จำนวน 938 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 98.43) 

 

 

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

 2) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 3) การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 
 4) ความร่วมมือจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต 

ปัญหา อุปสรรค 
 - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องรับผิดชอบหลายด้านนอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัย เป็นผล
ให้การปฏิบัติภารกิจด้านอาหารปลอดภัยทำได้ไม่เต็มที่ ขาดประสิทธิภาพ และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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หลักฐานอ้างอิง 
 1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 
  กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ 
 2) ข้อมูลการรายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 - เนื่องจากเริ่มดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการในช่วงกลางเดือนมกราคม 2563 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ และรอผลการตรวจวิเคราะห์จากทางห้องปฏิบัติการ 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
35. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 1. กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัย
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย  
2. กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยงการระบาดของ
โรคและการปนเปื้อนสารพิษของ
อาหารและน้ำ ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
 

   กองสุขาภิบาลอาหาร และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ดำเนินการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างอาหารในกลุ่มเป้าหมาย ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต 
มินิมาร์ท ร้านอาหาร และแผงลอย จำหน่ายอาหารริม
บาทวิถี ตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบเบื้องต้นหาสารเคมี
ปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ตรวจหาสารบอแรกซ์ สาร
ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารกันรา สีสังเคราะห์ กรดแร่
อิสระในน้ำส้มสายชู ยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ำมัน
ทอดอาหารโดย ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 
2. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน 25 มีนาคม ๒๕๖๓   
มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้นจำนวน 
37,584 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนจำนวน 37,584 
ตัวอย่าง (ร้อยละ ๑๐๐)  

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปีระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัยมิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
 ๒) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
 ๓) ชุดทดสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร  
 ๔) ความร่วมมือจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต 
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ปัญหา อุปสรรค 
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ต้องรับผิดชอบหลายด้านนอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัยเป็นผลให้
การปฏิบัติภารกิจด้านอาหารปลอดภัยทำได้ไม่เต็มที่ขาดประสิทธิภาพและยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  กิจกรรมที่ ๑ เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
  กิจกรรมที่ ๒ การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ  
 ๒) ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (ขป.) จากสำนักงานเขตท้ัง ๕๐ เขตและกองสุขาภิบาลอาหาร 
 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   

  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
36. ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจ
คุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทาง
ห้องปฏิบัติการ และผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 96.4 1. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทและน้ำแข็งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  

๑. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ สธ ๑๐๑๐.๓/
๑๗๓๙๘ ลงวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรือ่งขอความ
ร่วมมือในการกำกับดูแลการเฝ้าระวังความปลอดภัย
อาหาร  
๒. จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน ซึ่งได้รับอนุมัติ
โครงการฯและอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณ ตาม
หนังสือสำนักคลัง ที่ กท ๑๓๐๘/๕๐๘ ลงวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ 
๓. ประสานงานกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต ๕๐ เขต 
เพ่ือเตรียมพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
๔. อยู่ระหว่างจัดซื้อน้ำยา อาหารเลี้ยงเชื้อ และวัสดุ
อุปกรณ์ 
๕. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทจากสถานประกอบการจำนวน ๑๘ แห่ง จาก
เป้าหมาย ๑๖๕ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ๑๐.๙) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจำนวน ๑๘ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ๑๐๐) และ
ตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน๑๐ แห่ง จาก
เป้าหมาย ๗๑ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจำนวน ๙ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐) 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
รวมตรวจสถานประกอบการน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท และน้ำแข็งท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 2
๘ แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 11.
๙) และสถานประกอบการน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนรวม ๒๗ 
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 96.๔) 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต สถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่สามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างได้ในกรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการ 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. โครงการฯ 
 2. ใบส่งตัวย่าง 
 3. ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
 4. สรุปผลการดำเนินงาน 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  
 1. ความก้าวหน้าของโครงการ คือร้อยละ 47 
 2. สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ปัจจุบันได้เขียนร่าง
โครงการฯและแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการฯ โดยจะเริ่มเก็บตัวอย่างตามแผนปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
37. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับ
การพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซ้ือ
กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและ
จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการ
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
 

   1. กองสุขาภิบาลอาหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อม
ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการควบคุมการจัด
และจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มลงพ้ืนที่สุ่มตรวจ
เฉพาะกิจในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กับ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
   2. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทั้ง 50 
เขต ดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการที่จำหน่าย
กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 ที่
เข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าของ
กรุงเทพมหานคร กรณีท่ีผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพ
ของสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่สามารถนำมา
แลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยผลดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 
3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
จำนวนทั้งหมด 551 แห่ง ไม่พบว่ามีการร้องเรียน หรือมี
การนำสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่มาแลกเปลี่ยน/คืน 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561–2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

 2) งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 3) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่กับกรุงเทพมหานคร  
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 4) ความร่วมมือจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต 
 

ปัญหา อุปสรรค 
 -ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องรับผิดชอบหลายด้านนอกเหนือจากภารกิจด้านอาหารปลอดภัย เป็นผล
ให้การปฏิบัติภารกิจด้านอาหารปลอดภัยทำได้ไม่เต็มที่ ขาดประสิทธิภาพ และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
 1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2) ข้อมูลรายงานผลการแลกเปลี่ยนหรือคืนกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากสำนักงานเขตท้ัง 50 เขต  

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)   
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
38. ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่าน
การตรวจเนื้อหลังฆ่าเพ่ืออนุญาต
ให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตาม
กฎหมาย (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 
700,000 ตวั 

ผลลัพธ์ = 
ร้อยละ 95 

 

ผลผลิต = 
586,562 ตวั 

ผลลัพธ์ = 
ร้อยละ 100 

1. กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตว์ในโรง
ฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานคร กำกับดูแล 

    กรุงเทพมหานครมีโรงฆ่าสัตว์เอกชนประเภทสุกร โค-
กระบือ  แพะ-แกะ และไก่  ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส 2.  
ซึ่งพนักงานตรวจโรคสัตว์มีหน้าที่ดูแลและตรวจเนื้อสัตว์
ตามกฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ.2559 
   ผลการดำเนินการตั้งแตเ่ดือนตุลาคม ๒๕62  – เดือน
มีนาคม ๒๕63 จำนวนสัตว์ที่ได้รับการแจ้งขออนุญาตทำ
การฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย จำนวน  586,562 ตัว      
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 700,000 ตัว  
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการแจ้งขออนุญาตทำการฆ่าสัตว์ตาม
กฎหมาย  จำนวน  586,562 ตัว มีผ่านการตรวจฯ 
จำนวน 586,562 ตัว ดังนั้นร้อยละของจำนวนสัตว์ที่
ผ่านการตรวจสุขภาพและตรวจเนื้อเพ่ืออนุญาตให้นำ
เนื้อสัตว์นั้นไปจำหน่ายตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

1. การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินงาน  ประกอบกับพนักงานตรวจโรคสัตว์มีหน้าที่ตรวจเนื้อสัตว์ตามกฎหมายฯ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส  
2.  มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
 - การที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามกฎหมายฯ อาจมีผลต่อการดำเนินการให้สำเร็จตามตัวชี้วัดได้ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของ  สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย)  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
39. ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีก
ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อ
โรคไขห้วัดนก (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 
4,000 ตัว 
ผลลัพธ์ = 
ร้อยละ97 

 

ผลผลิต = 
2,255 ตัว 
ผลลัพธ์ = 

ร้อยละ 100 

1. กิจกรรมการเฝ้าระวังและ
สอบสวนโรคไข้หวัดนกในเขต
กรุงเทพมหานคร 

   การควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัด
นกพ้ืนที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคไข้หวัดนก แก่ผู้ประกอบการตลาดค้าสัตว์ปีกมี
ชีวิต โดยสัตว์ปีกท่ีตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกอาจเป็นพาหะที่
มีผลคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับ
เชื้อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกและอาจทำให้ถึงแก่ความตาย
ได้ 
ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ สุ่มตรวจสัตว์ปีกเพ่ือหาเชื้อโรคไข้หวัดนก
จำนวน 2,255 ตัวอย่าง โดยตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัด
นกดังนั้นร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกท่ีสุ่มตรวจไม่พบเชื้อ
โรคไข้หวัดนกคิดเป็น ร้อยละ 100 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการการลงพ้ืนที่ตรวจสัตว์ปีกได้ตามแผน มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 
 - ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นตามเป้าหมาย)   
  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
40. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์
ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อ
โรคอาหารเป็นพิษ 
(S.aureasและหรือ 
Salmonella spp.) (ผลลัพธ์) 

ผลผลิต =  
2,000 ตัวอย่าง 

ผลลัพธ์ = 
ร้อยละ 80 

 
 
 

ผลผลิต = 
950 ตัวอย่าง 

ผลลัพธ์ = 
92.84 

1. กิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อโรคอาหาร
เป็นพิษในเนื้อสัตว์ 

    เชื้อ S. aureasและSalmonella spp. ที่ตรวจพบ
เกินเกณฑ์  เป็นเชื้อโรคที่สามารถก่อโรคทางสาธารณสุข  
โดยเฉพาะการก่อโรคอุจาระร่วงในผู้บริโภคได้ 
ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕62  – เดอืน
มีนาคม ๒๕63 ดำเนินการตรวจได้ครบทั้ง 3 
องค์ประกอบเป็นเดือนที่ 3 ของการดำเนินงาน สุ่มตรวจ
ตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้ 950 ตัวอย่าง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2,000 ตัวอย่าง คำนวณผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 47.50 
(ตรวจพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน  68 ตัวอย่าง 
ตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน  882 
ตัวอย่าง) 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการการลงพ้ืนที่ตรวจเนื้อสัตว์ ณ สถานจำหน่วยเนื้อสัตว์ได้ตามแผน มีความสำคัญต่อความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 

  - ไม่มี 
หลกัฐานอ้างอิง 
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของ สำนักงานสัตว์แพทย์สาธารณสุข 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย 

   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
41. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์
ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้าน
จลุชีพตกค้าง(ผลลัพธ์) 

ผลผลิต = 
1,400 ตัวอย่าง 

ผลลัพธ์ =  
ร้อยละ 95 

 

ผลผลิต = 
670 ตัวอย่าง 

ผลลัพธ์ =  
ร้อยละ 99.25 

 

กิจกรรมเฝ้าระวังยาต้านจุลชีพ
ตกค้างในเนื้อสัตว์  

     สารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ที่เกินค่า MRL 
สามารถเกิดภาวะภูมิแพ้  เกิดปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรค
ได้  และสารต้านจุลชีพบางชนิดเมื่อสะสมมากๆอาจโน้ม
นำให้เกิดมะเร็งในผู้ที่มีภูมิไวรับได้  การสุ่มตรวจหาสาร
ต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ด้วยวิธี  จลุินทรีย์วิเคราะห์  
แบบ  screening test ตามวธิีมาตรฐานแบบ ESPT จะ
นำผลการตรวจไปใช้ในการเฝ้าระวังและป้องปรามไม่ให้ผู้
จำหน่ายเนื้อสัตว์รับเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ตรวจพบสารต้าน
จุลชีพตกค้างมาจำหน่าย   
ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕62  – เดือน
มีนาคม ๒๕63 ดำเนินการตรวจได้ครบทั้ง 3 
องค์ประกอบเป็นเดือนที่ 3 ของการดำเนินงาน สุ่มตรวจ
ตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้ 670 ตัวอย่าง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
1,400 ตัวอย่าง คำนวณผลผลิตคิดเป็น ร้อยละ 47.86 
(ตรวจพบสารต้านจุลชีพ จำนวน 5 ตัวอย่างและตรวจไม่
พบยาต้านจุลชีพ จำนวน 665 ตัวอย่าง) ตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิด
เป็นร้อยละ 99.25 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการการลงพ้ืนที่ตรวจเนื้อสัตว์ ณ สถานจำหน่วยเนื้อสัตว์ได้ตามแผน มีความสำคัญต่อความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 
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  - ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของ สำนักงานสัตว์แพทย์สาธารณสุข 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย 

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
42. ร้อยละของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับ
การช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วย
ในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่
จำเป็น (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 85 - 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหา
ทางการเคลื่อนไหว  

๑. วางแผนการปฏิบัติงานและจัดประชุมชี้แจงนักสังคม
สงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

๒. นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข ค้นหาคน
พิการผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการ
เคลื่อนไหวเพ่ือประเมินความจำเป็น และจัดทำ
ทะเบียนผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

3. นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง  68  
แห่งส่งรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเพ่ือขอรับ
อุปกรณ์  4 รายการ จำนวน 920 คน  

4.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
5.  ขออนุมัติเงินประจำงวด 
6.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
7.  อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์
สังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายรายการ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว 
8.  อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

 1. บุคลากรกลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุขและนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 2. ความร่วมมือของผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว 
 3. ระบบสารสนเทศ 
 4. ผู้บังคับบัญชา 

ปัญหา อุปสรรค 
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            - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. ข้อมูลสำรวจความต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวของผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวโดยนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 2. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 3. รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย 

 - โครงการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
43. ร้อยละของผู้ถูกกระทำ
และ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัวได้รับ
ความช่วยเหลือ (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 - 1. โครงการการจัดกิจกรรม “การ
ขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างพลัง
ชุมชนด้านการปัองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้าน
สาธารณสุข” 
2. โครงการสัมมนาและดูงาน
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการปัอง
กันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวด้านสาธารณสุข” 
 
3. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ
และ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว (ศจร.)” 
 

1.  วางแผนดำเนินการ 
2.  เสนอขอความเห็นชอบในหลักการเพื่ออนุมัติโครงการ
และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
สถานบริการสาธารณสุขของสำนักอนามัย  
3.  อนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
1.  วางแผนดำเนินการ 
2.  จัดทำแบบรายงาน 
3.  จัดประชุมชี้แจง 
4.  ประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 
5.  อยู่ระหว่างสรุปรวบรวบข้อมูล 
6.  ผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562จำนวน32 ราย 
7.  ประสานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

 1. บุคลากรกลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุขและนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 2. ระบบสารสนเทศ 
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 3. ผู้บังคับบัญชา 
ปัญหา อุปสรรค 

            - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. แผนปฏิบัติการโครงการ 

 2. รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย 

 - สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
44. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สำนัก
อนามัย ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจำปี (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 14.18 1. กิจกรรมตรวจสุขภาพสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัย 
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุ  

     ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการสำรวจข้อมูลชมรม 
และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อดำเนินการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี 
และมีรายงานผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่
ไตรมาส 2-4 เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตาม
แนวทางฯ ปีงบประมาณ 2563 จากผลการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐาน พบว่า ชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยในปัจจุบัน
มีจำนวน 290 ชมรม มีจำนวนสมาชิก 23,515 คน โดย
มีสมาชิกชมรมผู ้ส ูงอายุของสำนักอนามัยที ่ เข ้าร ่วม
กิจกรรม 4 ครั้ง/ปี จำนวน 14,114 คน ซึ่งศูนย์บริการ
สาธารณสุขอยู่ระหว่างการดำเนินการคัดกรองสุขภาพ/
ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับสมาชิกชมรมตามข้อกำหนด
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 
2563 พบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง
สุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 2,002 คน จาก
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 
4 ครั้ง/ปี จำนวน 14,114 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.18 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ/
การคัดกรองสุขภาพที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ 
2.  ชี้แจงการดำเนินงานแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 
แห่ง 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
3. รวบรวมข้อมูลชมรม และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
สำนักอนามัย 
4. รวบรวมและสรุปข้อมูลการดำเนินการคัดกรอง
สุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

- การวางแผนการดำเนินงาน และความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรค 

- จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ 
หลักฐานอ้างอิง 
 - แนวทางการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปีแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัย ปีงบประมาณ 2563 
 - แบบฟอร์มรายงานข้อมูลชมรม และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัย 
 - แบบสรุปผลการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
45. ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน ที่ปฏิบัติงานจริง
ได้รับการติดตาม กำกับ ดูแล 
จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ
และผู้ตรวจการพยาบาล
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

     ผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
ของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง ได้รับการ
ติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพและ
ผู้ตรวจการพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 100 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ 
เรียบร้อยแล้ว 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เรียบร้อย
แล้ว 
3. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองาน
พยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน 
4. ดำเนินการพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
(Supervise Nurse Home ward) 
5. สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้อง
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
6. ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านปฏิบัติงานช่วยเหลืองาน
พยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามกำหนด และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
7. ติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติการ
พยาบาลดังนี้ 
- ผู้ตรวจการพยาบาลติดตามการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามแผน โดยในเดือน
มีนาคม 2563 จะดำเนินการติดตามเยี่ยม เพ่ือการ
ติดตาม กำกับ ดูแล ผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่
ปฏิบัติงานจริงในศูนย์บริการสาธารณสุขครบทั้ง68 แห่ง 
(ติดตามระยะที่ 1 จะมีการติดตามประเมินผล ระยะที่ 2 
ตั้งแต่ เม.ย.63 – ก.ย.63) 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

  - 
ปัญหา อุปสรรค 

  - 
หลักฐานอ้างอิง 

  - แบบฟอร์มที่ 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย) 

 - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563      ตวัชี้วัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลสำเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
46. ศูนย์บริการสาธารณสุข มี
การดำเนินกิจกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

- 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

  อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปีระยะที่ ๒ (พ. ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี        
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักอนามัย ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตยมิติที่ ๕.๓ การกระจายอำนาจสู่ประชาชน เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้
อำนาจในการกำหนดนโยบาย และตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพ่ิมอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในการทำกิจการสาธารณะ 
 
ปัญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/อนุมัติใช้เงิน 
 2. แบบรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan) 
 
คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เปน็ตามเป้าหมาย 

  - 



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลงั ส านกังานเลขานุการ ส านกัอนามยั

มติทิี ่: 2  ช่ือตวัช้ีวดั : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ช่ือผู้รับผดิชอบการรายงาน

นางสาวอนงนุช   เฉลยคาม ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ โทร.02-2032825 
นางสาววิภาดา       แกว้ใส        ต  าแหน่ง เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏิบติังาน โทร.02-2032825 

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้คะแนน  +/-  10 คะแนนต่อ 1 คะแนน
1 2 3 4

60 70 80 90
            *กรณีมีผลการด าเนินงานต ่ากวา่ 60 คะแนน จะมีคา่ระดบัคะแนนท่ีได ้เท่ากบั 1

ผลการด าเนินงาน :

ตวัช้ีวดัท่ี
2.1.2

ค าช้ีแจงรายละเอยีดการด าเนินงาน

1. การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

1 หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ บาท เบิกจ่ายได ้ บาทคิดเป็น 28.49%
2 หมวดคา่สาธารณูปโภค บาท เบิกจ่ายได ้ บาทคิดเป็น 44.03%
3 หมวดคา่ครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท เบิกจ่ายได ้ บาทคิดเป็น 8.27%

4 หมวดเงินอุดหนุน บาท เบิกจ่ายได ้ บาทคิดเป็น 100.00%
5 หมวดรายจ่ายอ่ืน บาท เบิกจ่ายได ้ บาทคิดเป็น 9.17%
รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ บาท เบิกจ่ายได้ บาทคดิเป็น 40.75%

1.1 = = 40.75%

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :

1. ฐานขอ้มูลจากระบบ MIS
2. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมในท่ีประชุมผูบ้ริหารส านกัอนามยั
3. มาตรการการบริหารงบประมาณ ของส านกัอนามยั
4. มุง่เนน้ลดคา่ใชจ่้ายประจ าในการบริหารราชการและพฒันาระบบประเมินผลการบริหารการใชจ่้ายในเชิงประสิทธิภาพ

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบบรรจุใหม่ ไม่เขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังาน รวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าชา้ /ไม่ครบถว้น

หลกัฐานอ้างองิ :

รายงานสรุปการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ระดบัหน่วยงาน (แบบ ง 401) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563

งบประมาณหลงัปรับโอน

การประเมินร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

งบประจ าปีหลงัปรับโอน
จ านวนเงนิงบประจ าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม 439,416,940.99                

1,078,410,947.00             

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

น ้าหนกั (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน

5

100
ระดบัคะแนน

คะแนนร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

6,588,306.50         
439,416,940.99     

642,098,400.00        
65,197,500.00          
85,167,890.00          

71,821,157.00          
1,078,410,947.00     

182,947,553.24     
28,708,081.25       
7,047,000.00         

(7)

214,126,000.00     

0.000

คะแนนท่ีได้ คะแนนถ่วงน ้าหนกั
0.000

214,126,000.00        งบประมาณหลงัปรับโอน

40.746

งบประมาณหลงัปรับโอน

งบประมาณหลงัปรับโอน

งบประมาณหลงัปรับโอน

X 100

100

X 100

100



หน่วยงาน : ฝ่ายการคลงั ส านกังานเลขานุการ ส านกัอนามยั

มติทิี ่: 2  ช่ือตวัช้ีวดั : 2.2 ความส าเร็จของการจัดท างบการเงนิ และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจ าปี (งบทรัพย์สิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                              2.2.1 การจัดท างบการเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือผู้รับผดิชอบการรายงาน

นางสาวอนงนุช   เฉลยคาม ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ โทร.02-2032825 
นางสาววิลาสินี     แกว้แสงอ่อน        ต  าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ โทร.02-2032825 

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้คะแนน  +/-  20 คะแนนการจดัท างบ ต่อ 1 คะแนน
1 2 3 4 5

คะแนนของการจดัท างบการเงินท่ีท าไดจ้ริง 20 40 60 80 100
            *กรณีมีผลการด าเนินงานต ่ากวา่ 20 คะแนน จะมีคา่ระดบัคะแนนท่ีได ้เท่ากบั 1

ผลการด าเนินงาน :

ตวัช้ีวดัท่ี คะแนนท่ีได้

2.2.1 3.000

ค าช้ีแจงรายละเอยีดการด าเนินงาน

จดัส่งรายงานให้ส านกังานคลงัและส านกังานตรวจเงินแผน่ดินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

บนัทึกรายการในสมุดบญัชีทุกประเภทไดถู้กตอ้ง ครบถว้นตามท่ีคูมื่อการบญัชีกรุงเทพมหานครก าหนด

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน :

มุง่เนน้ลดคา่ใชจ่้ายประจ าในการบริหารราชการและพฒันาระบบประเมินผลการบริหารการใชจ่้ายในเชิงประสิทธิภาพ

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :

ไดรั้บเอกสารในการบนัทึกบญัชีจากหน่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ครบถว้น และล่าชา้

หลกัฐานอ้างองิ :

รายงานทางการเงินและสมุดบญัชีรายวนัทุกประเภท สมุดบญัชีแยกประเภททุกบญัชี สมุดบญัชียอ่ยต่าง ๆ 

(1.5) 60

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ระดบัคะแนน

น ้าหนกั (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนถ่วงน ้าหนกั
0.045



 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยงาน :  สำนักอนามัย 

มิติที่ : 3 ชือ่ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายสมชาย อุทัยนาง 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2203 2838 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
 
ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่
ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

50 60 70 80 
 
90 
ขึ้นไป 

 
                   * กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 
 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนน           
ถ่วงน้ำหนัก 

3.1 7              
 

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
1. สำนักอนามัยได้รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ฯ กทม.1555 MIS เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ประเภทขอให้

ดำเนินการเกี่ยวกับการจับสุนัขจรจัดเป็นส่วนใหญ่ 
2. ส่วนราชการที่รับผิดชอบ มีสำนักงานอยู่ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ ได้ดำเนินการให้สร็จสิ้นตามลำดับการ

รับแจ้งเรื่อง 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินงาน 
2. ส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และปรับปรุงการบริการให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 

1. การร้องเรียนและกลั่นแกล้งกัน เมื่อออกไปดำเนินการแล้วไม่พบผู้ร้องเรียน หรือติดต่อผู้ร้องเรียนไม่ได้ 
2. มีปัจจัยภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานรหัส CPLR001 รายงานการปฏิบัติงาน 
2. รายงานรหัส CPLR003 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. แบบสรุปผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน (ฟอร์ม 3.2/2) 
4. รายงานสรุปผลการติดตามเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำเดือน 
 
 



 

 
รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ แยกตามประเภทร้องทุกข์ 

สำนักอนามัย 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  - 18 มีนาคม 2563 

 
 

 
ลำดับที่ 

 

 
        ประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

 
จำนวน 

เรื่องร้องทุกข์ 

 
ดำเนินการ 
เสร็จสิ้น 
จำนวน 

 
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวน 

 
1 

 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

 
เรื่องร้องทุกข์ประเภทอ่ืน ๆ 

 
 

การบริหารงานบุคคล 
 
 

อาคาร 
 

 
เหตุเดือดร้อนรำคาญ 

 
 

 
55 

 
 

17 
 
 

1 
 
 

665 
 
 

 
15 

 
 

11 
 

 
1 
 
 

417 
 
 

 
40 

 
 

6 
 

 
0 
 
 

248 
 
 

 
                   รวมทั้งสิ้น 
 

 
738 

 
444 

 
294 

 
 
 
 



ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยงาน :  สำนักอนามัย 
ประเภทหน่วยงาน :   Line      Staff      Line & Staff 
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.2 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางนิตทยา  ปลื้มใจ 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 2821 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / -20 คะแนนการจัดทำงบ ต่อ 1 คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส
และงบทรัพย์สินประจำปีที่ทำได้จริง  

20 40 60 80 100 

 
ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 
2.2.2 1.5 - - -  

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :   
1. จัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส  
    1.1 จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสให้สำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
          - ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 
          - ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
          - ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 
          - ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 
    1.2 จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ 1)  และ

จัดส่งรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 2)  
          - จัดส่งรายงานฯ (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจำไตรมาสที่ 1 
          - จัดส่งรายงานฯ (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจำไตรมาสที่ 2 
          - จัดส่งรายงานฯ (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจำไตรมาสที่ 3 
          - จัดส่งรายงานฯ (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจำไตรมาสที่ 4 

2. จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562 และส่งสำนักการคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ผลความคืบหน้าของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) 
        1. อยู่ระหว่างการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2552 , 2553 และ 2554           
          2. อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2552 , 2553 และ 2554           
          3. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ 
ประจำไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63) ตามหนังสือ ที่ กท 0701/1120 ลว. 27 ก.พ. 63 
        4. ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่       
1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63)  
        5. สำนักอนามัยรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยเพื่อเตรียมจัดส่งรายงานทรัพย์สิน    
ประจำไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63)  

 



- 2 – 
 

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :   
        1. ช่วยให้การจัดทำงบทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
        2. จัดอบรมบุคลากรเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำงบทรัพย์สิน 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :   

1. บุคลากรมีการโอนย้ายหน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
        2. บุคลากรทีร่ับผิดชอบในการจัดทำงบทรัพย์สินขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
        1. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้างประจำปี 2552 , 2553 และ 2554 
        2. หนังสือ ที่ กท 0701/1120 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยงาน : กองเภสัชกรรม  

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวลักษิกา ชินพงสานนท์ 
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-580-8782 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                                ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) 80 85 90 95 100 

*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1  
ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

สรุปผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

1. รายการยาที่มีการจัดทำข้อมูลออนไลน์
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย   
มีการนำฉลากยาออนไลน์มาใช้ในการ
ให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 
 
3. ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในฉลากยา
ออนไลน์ ระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 
 

80 
รายการ 

 
ร้อยละ 60 

ภายใน มี.ค. 63 
ร้อยละ 100 

ภายใน ส.ค. 63 
 

ร้อยละ 80 
 

120 
รายการ 

 
ร้อยละ  
89.71 

 
 
 
- 

ร้อยละ 
150 

 
ร้อยละ 

149.52 
 
 
 
- 

 

 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 
3.2     

 
 
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
- จัดทำข้อมูลยาบนเว็บไซต์กองเภสัชกรรมจำนวน 120 รายการ 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 แห่ง (ร้อยละ 89.71) มีการนำฉลากยาออนไลน์มาใช้ในการให้บริการ 
 



 

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 
- ผู้บริหารสำนักอนามัย และบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลยา เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลยาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
- ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
- ข้อมูลยาบนเว็บไซต์กองเภสัชกรรม 
- ตัวอย่างฉลากยาศูนย์บริการสาธารณสุข 
 
 

 



ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
มิติที ่: 3    ชื่อตัวช้ีวัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best Service) 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางอุไรรัตน์ แก้วไกรสร       เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 4236 
ตำแหน่ง :   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด (ร้อยละ) 80 85 90 95 100 

*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1 
ชื่อ โครงการจัดบริการคลินิกเติมยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

สรุปผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

    1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีเข้า
ร่วมคลินิกเติมยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุด 
     2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีเข้า
ร่วมคลินิกเติมยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มี
ความปลอดภัยจากการใช้ยา 
     3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการคลินิกเติมยาสำหรับผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 
     4. จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับ
บริการทีศู่นย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วม
โครงการฯ จำนวน 500 คน ได้รับการ  
เติมยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

500 คน 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 

767 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ มีนาคม 2563 

 
 
ผลการดำเนินงาน :  
ตัวช้ีวัดที่ น้ำหนัก (ร้อย

ละ) 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 

3.2     
 

 



คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 
2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดกิจกรรม 
4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดบริการคลินิกเติมยาฯ แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 หอ้งประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง      
(ดำเนินการถึงข้ันตอนที่ 4 ) 
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการจัดบริการคลินิกเติมยาฯ (ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน) 
6. เยี่ยมติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ 
7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการคลินิกเติมยาฯ แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ 
8. รวบรวมผลการดำเนินงานคลินิกเติมยาฯ 
9. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานส่งสำนักงาน กก. 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :  
 - ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ  
 - กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีเข้าร่วมคลินิกเติมยาฯ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
 - ผู้ป่วยโรคเรื้องรังที่สมัครใจเข้ารับบริการคลินิกเติมยา อาจมีจำนวนไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด 
หลักฐานอ้างอิง : 
 - สถิติผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดบริการคลินิกเติมยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 



 
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงาน   :  สำนักอนามัย  
ประเภทหน่วยงาน   :   line            staff          line &staff  
มิติที ่  :  3           ชื่อตัวช้ีวัด   : 3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน   :  นางสาวชุมพิชา ภักดีชาติ    เบอร์โทรศัพท ์  :  0 2203 2849  
ตำแหน่ง   :  นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   :   
                                     ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ  ต่อ 1 คะแนน 

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

 
ผลการดำเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 
3.3 - - - - 

 
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน  : 

1. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2563) กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์ 

2. จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง และหน่วยบริการทางการแพทย์   
กทม.1 และ 2 ขอความร่วมมือดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อสำนักอนามัย ครั้งที่ 1 

3. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง ขอให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการด้านอิเล็คทรอนิกส์ (เว็บไซต์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค) ของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นประเด็นข้อคำถามที่ได้คะแนน
น้อยที่สุด 2 อันดับ ของผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ปี 2563 ครั้งที่ 1 

4. ดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 1 ได้ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยที่ 4.381 (คะแนนเฉลี่ยที่ปรับตามน้ำหนัก 4.400) 

๕. จัดทำสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จากเล่มรายงานผล
การสำรวจฯ ของผู้ตรวจราชการฯ และจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย หัวหน้าส่วน
ราชการ รับทราบผลการสำรวจฯ 

๖. จัดทำหนังสือแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ ๑ แยกรายส่วนราชการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ปี 
๒๕๖๓ (กองสร้างเสริมสุขภาพ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ แห่ง) และขอให้พิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงจากผลสำรวจรายข้อ
คำถามที่ได้คะแนนน้อย 

๗. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ครั้งที่ ๑ 
       
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน  : 
 - นโยบายผู้บริหารสำนักอนามัยสนับสนุนให้ส่วนราชการสำรวจความพึงพอใจและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือทำแผน
ปรับปรุงการบริการ 
 - ความร่วมมือของทุกส่วนราชการ สำนักอนามัย 



 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน  :   
        - สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท 19) 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
   - หนังสือที่ กท 0702/610 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการ
พัฒนาปรับปรุงบริการ ของสำนักอนามัย 
   - หนังสือที่ กท 0702/887 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการด้านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ ของศูนย์บริการสาธารณสุข  
   - หนังสือที่ กท 0702/๙๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (คร้งที่ ๑)  
 



ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
ประเภทหน่วยงาน :    Line      Staff       Line & Staff 
มิติที ่: 4    ชื่อตัวช้ีวัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ , นางสาววิจิตต์  เอี่ยมสมบูรณ์           
เบอร์โทรศัพท์ : 02 203 2845 
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ≤20 40 60 80 100  

ผลการดำเนินงาน :  
ตัวช้ีวัดที่ น้ำหนัก (ร้อย

ละ) 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 

4.1 ร้อยละ 6 ร้อยละ 20 1  
 

 
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม นำเข้าประชุมคณะทำงานติดตามความสำเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูล เพ่ือชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันภายในหน่วยงาน 
2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจัดลำดับความสำคัญตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 
ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว 
3. รอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลจากคณะกรรมการฯ  
4. ประสาน หารือ เพื่อร่วมพิจารณาว่าจะดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสร้างข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel , 
Access , My SQL หรือพัฒนาโปรแกรมเดิมที่มีอยู่แล้ว และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 
๕. รับทราบผลสรุปการพิจารณาฐานข้อมูลจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยสำนักอนามัยต้อง
พัฒนาฐานข้อมูลทั้งหมดที่จัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณา และเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฐานข้อมูลเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ใน
การดำเนินการขั้นตอนที ่๔ ว่าต้องเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ หรือพัฒนาฐานข้อมูลในรูปแบบใดให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  
 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :  
1. การสนับสนุนของผู้บริหารสำนักอนามัย และความร่วมมือจากส่วนราชการที่มีสถานะข้อมูลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 สำนักอนามัย 
 
 



อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
1. ฐานข้อมูลด้านสุขภาพมีการจัดเก็บกระจัดกระจายตามส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจหลัก ไม่มีการ
รวบรวมไว้ในระบบเดียวกันทั้งหมด  
2. ข้อมูลด้านสุขภาพมีจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้พื้นท่ีจัดเก็บมาก 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน (แบบ สยป.4.1(1))  
2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน (แบบ สยป.4.1(3) 
3. หนังสือประสานงานภายในหน่วยงาน 
4. รายงานการประชุม   

 



ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน :สำนักอนามัย 
ประเภทหน่วยงาน :  Line  Staff  Line & Staff 
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวกฤษณา ศิริวงษ์ขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 4230 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 1 คะแนน จะมีค่าคะแนน เท่ากับ 1 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 

4.2 4    
 

 
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
สำนักอนามัย 
 1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมา
จัดการความเสี่ยงในการทำงาน 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา
งาน อย่างน้อย 1 งาน 
 2. แจ้งเวียนแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 
0704/7262 ลงวันที่ 29 ตลุาคม 2562 
 3. ขออนุมัติโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของสำนักอนามัย โดยเลือกงาน 3 
งาน มาดำเนินการ ได้แก่ 
 - งานต่อยอดพัฒนา ได้แก่ งานจัดทำเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองและสำนักงาน 
 - งานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 1) งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ของกองควบคุมโรคติดต่อ 2) งานจัดส่ง
เวชภัณฑ์และยา ของกองเภสัชกรรม 
 4. แจ้งเวียนการดำเนินงานตามข้ันตอนตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/8424  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามข้ันตอนตัวชี้วัดที่ 4.2 ในส่วนของสำนัก
อนามัย ดังนี้ 



 1) กอง สำนักงาน และศูนย์บริการสาธารณสุข นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร) เวียน
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้ง ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 2) กองและสำนักงาน ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรใน
สังกัด : งานจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 
 3) ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรในสังกัด : งานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย 
 5. ส่วนราชการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัด และ
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ 
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 
 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักอนามัยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
 ข้าราชการในสังกัดสำนักอนามัยมีภารกิจในหลายด้าน และเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทางราชการต้องปฏิบัติ 
จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจจึงจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 1. หนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/7262 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 2. โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของสำนักอนามัย 
 3. หนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/8424 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2 ในส่วนของสำนักอนามัย 
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