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คํานํา 
 

กรุงเทพมหานคร ไดปรับแนวทางการบริหารงานตามนโยบายท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง) โดยกําหนดมาตรการข้ึนใหม  ใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติไดจริงและปรากฏผล

เปนรูปธรรมอยางชัดเจนในระยะเวลาอันสั้นและสามารถเชื่อมโยงภารกิจหลักของหนวยงานกับการบริการงาน

ราชการเชิงยุทธศาสตร  ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ท่ีมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 – 2575)  

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏบิัติราชการประจําป

ของกรุงเทพมหานคร 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สงผลกระทบตอบริบทในการดํารงชีพของประชาชน
กรุงเทพมหานครในวงกวาง สํานักอนามัยจึงตองมีการพัฒนาแนวทางบริการสุขภาพใหสอดคลองกับการ
ดําเนินชีวิตวิถีใหม โดยมีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนภารกิจตามยุทธศาสตรและภารกิจท่ีสําคัญในรูปแบบใหม
ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  

สํานักอนามัย ตระหนักถึงความสําคัญของความกาวไกลในการจัดทําแผน จึงจัดทําแผนพัฒนา

สํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.2565 – 2568) ภายใตแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2          

(พ.ศ.2561 – 2565) ตอบสนองโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สนับสนุนแผนนโยบายรัฐบาล 

แผนปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน  พัฒนางานดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ใหมีทิศทางการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน ตามแนวชีวิตวิถีใหม โดยมีกระบวนการวิเคราะห ทบทวน และคาดการณการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมตางๆ  โดยคํานึงถึงความตองการและความคาดหวังของประชาชนกรุงเทพมหานคร        

ซ่ึงนําไปสูการกําหนดกรอบทิศทาง จุดมุงหมาย เปาประสงคการพัฒนาท่ีชัดเจน และบูรณาการการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการตางๆ ใหเปนไปอยางสอดคลอง เชื่อมโยง สามารถประสานการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาสํานักอนามัยฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชน

ในการพัฒนาแนวคิดของการปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปนองคกรท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาการอยางตอเนื่องในระยะยาวตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) มีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

โดยใชเปนกรอบในการจัดทําแผนในระดับตางๆ  ซ่ึงการนําแผนไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองมีความเชื่อมโยงสอดคลองและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 – 2575)  
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏบิัติราชการประจําป
ของกรุงเทพมหานคร  

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สงผลกระทบตอบริบทในการดํารงชีพของประชาชน
กรุงเทพมหานครในวงกวาง สํานักอนามัยจึงตองมีการพัฒนาแนวทางบริการสุขภาพใหสอดคลองกับการ
ดําเนินชีวิตวิถีใหม โดยมีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนภารกิจตามยุทธศาสตรและภารกิจท่ีสําคัญในรูปแบบใหม
ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  

ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สํานักอนามัยจึงไดจัดทําแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป 
(พ.ศ. 2565 – 2568) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของสํานักอนามัยท่ีมีวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตองดําเนินการใหตอบสนองวิสัยทัศนของหนวยงานและการดําเนินการตางๆตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – 2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน
แผนปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงการดําเนินการท้ังหมดรวมถึงการจัดระบบและปรับทิศทางการ
พัฒนาสุขภาพ แนวคิด มุมมอง ตามแนวชีวิตวิถีใหม โดยเชื่อมโยงและบูรณาการเครือขายบริการสุขภาพลงสู
สวนราชการระดับสํานักงาน ระดับกอง และระดับศูนยบริการสาธารณสุข  เพ่ือใหแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักอนามัยสงผลสัมฤทธิ์และการตอบสนองท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนสูงสุดตอสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนกรุงเทพมหานครอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน  โดยมีภารกิจหลักและยุทธศาสตรเปนกรอบชี้นําการ
ดําเนินงาน  เพ่ือพัฒนาแผนพัฒนาสํานักอนามัยใหเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครตามดานท่ี
เก่ียวของตางๆ ดังนี้ 

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
   มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 

มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
   มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
   มิติท่ี 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลอยางครบวงจร 

ดานท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 
   มิติท่ี 5.3 กระจายอํานาจสูประชาชน 

ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
   มิติท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัยพากรบุคคล 
มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 ท้ังนี้ เพ่ือใหภารกิจของสํานักอนามัยสงมอบคุณคาการบริการเชิงรุก แกประชาชนในชุมชนเมืองแบบ
องครวมท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูรับบริการ โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ใหคําแนะนํา 
ดูแลสุขภาพ ตลอดจนชวยเหลือประชาชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีระบบบริการปฐมภูมิท่ี
เขมแข็งท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร โดยมีทีมคลินิกหมอครอบครัว ทํางานรวมกันระหวางศูนยบริการสาธารณสุข 
คลินิกชุมชนอบอุน คลินิกเวชกรรม รานยาคุณภาพ (โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน) เปนท่ีปรึกษาดาน
สุขภาพใกลบาน ใกลชิดทุกครอบครัว ดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวในทุกโอกาส ทุกรูปแบบใหบริการแบบ
รอบดานท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน  โดยบูรณาการทํางานดานการแพทยและสาธารณสุขอยาง
ไรรอยตอโดยทีมสหวิชาชีพ ในการใหบริการทุกชวงวัย อยางเทาเทียม ท่ัวถึงในศูนยบริการสาธารณสุข        
69 แหง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

สงมอบการใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน PHCA/GECC 

ภาพลักษณท่ีทันสมัย สามารถเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็วโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสนับสนุนระบบบริการ 

บริการครอบคลุมทุกมิติในดาน ปองกัน สงเสริม รักษา และฟนฟูสุขภาพ โดยใหบริการดวยความเต็มใจ ใสใจ 

ดุจญาติมิตรตั้งแตเกิดจนตาย 

สงมอบคุณคาการพัฒนาเครือขายในการสรางสุขภาวะ ของคนกรุงเทพมหานคร โดยยึด           

ประชาชนเปนศูนยกลาง (People Centric) โดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตสุขภาพท่ี 13 

กรุงเทพมหานคร บูรณาการเปาหมายเชิงนโยบายและกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานซ่ึงเปนกลไกในการ  

บูรณาการเปาหมายและทิศทาง ระบบบริการสุขภาพภาพรวมในเชิงพ้ืนท่ี (Area Based) นอกจากนี้ ยังมี

คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรระดับ

เขตท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีโดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร สนับสนุนทรัพยากร และ

งบประมาณ ซ่ึงเปนกลไกท่ีชวยใหทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถดําเนิน โครงการ/

กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  

สงมอบคุณคาใหประชาชนบริโภคอาหาร สะอาด ปลอดภัย และอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยมุงเนน

การสงเสริมใหสถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ประชาชนบริโภค

อาหารท่ีสะอาด ปราศจากเชื้อโรค สารปนเปอนท่ีเปนวัตถุอันตรายตอสุขภาพ สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  

ในสถานประกอบการอาคารสาธารณะและในชุมชนใหมุงสูสุขลักษณะ ปลอดภัย ไมมีมลพิษท่ีเปนภัยคุกคาม

ตอสุขภาพของประชาชน 

สํานักอนามัย มุงเนนการแสวงหาประเด็นการพัฒนาสรางโอกาสแนวทางการแกไขปญหา    

อยางสรางสรรค ออกแบบบริการ สรางนวัตกรรม เพ่ือมุงสูบริการท่ีเปนเลิศ (Best Practice) แบบองครวม 

บนพ้ืนฐานความตองการของประชาชน เพ่ือสงมอบคุณคาสุขภาวะท่ีดีอยางยั่ งยืนของประชาชน

กรุงเทพมหานคร 
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ผังแสดงความเช่ือมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – 2575) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2556 – 2575)  

ดานท่ี 1 มหานคร
ปลอดภัย 

มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 

มิติท่ี 1.2  

ปลอดอาชญากรรมและ
ยาเสพติด 

มิติท่ี 1.6 ปลอดโรค   
คนเมือง อาหาร

ปลอดภัย 

ดานท่ี 3 มหานคร
สําหรับทุกคน 

มิติท่ี 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส ไดรับการ

ดูแลอยางครบวงจร 

ดานท่ี 5 มหานคร
ประชาธิปไตย 

มิติท่ี 5.3 กระจาย
อํานาจสูประชาชน 

ดานท่ี 7 การบริหารจัด
การเมืองมหานคร 

มิติท่ี 7.2 การบริหาร
แผนและประเมินผล 

มิติท่ี 7.3 การบริหาร
ทรัยพากรบุคคล 

มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
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ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

เปาหมายท่ี 1.1.3 
กรุงเทพมหานครมี
คุณภาพอากาศอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.1.3.1 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากแหลงกําเนิด 

เปาประสงคท่ี 1.1.4.1 
กรุงเทพมหานครมีระดับ
เสียงอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เปาหมายท่ี 1.1.4 
กรุงเทพมีระดับเสียง 
คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq) 

มิติท่ี 1.1 
ปลอดมลพิษ 

  
 

  
 

  

 
  

 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.2 สราง
ความภาคภูมิใจในตนเองและ
ความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก 
เยาวชน และประชากรในการ
ปองกันการใชยาเสพติด 
 

เปาหมายท่ี 1.2.2  
เด็กและเยาวชนไม
เสพยาเสพติด ผูเสพ  
ผูติดทุกคนเขาสูระบบ
การบําบัด รักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพท่ีมี
มาตรฐานและมีความ
เหมาะสม 

มิติท่ี 1.2 
ปลอด
อาชญากรรม 
และยาเสพติด 

ดานท่ี 1 
มหานครปลอดภัย 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.3 บําบัดรักษา
ฟนฟู ติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/ สาร
เสพติดใหสามารถกลับไป ดําเนินชีวิต
ไดตามปกติในสังคม 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.1 เพ่ิมระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

ดานท่ี 1 
มหานครปลอดภัย 
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ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปาหมายท่ี 1.6.1   
คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะ
ทางกายและจิต มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไม
มีภาวะเจ็บปวย จากโรค
ไมติดตอเรื้อรัง และโรค
จากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.2 
ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงท่ี
พบภาวะซึมเศราเขาสู
ระบบบริการ 
       

เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 
สงเสริมใหประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

มิติท่ี 1.6 
ปลอดโรคคน
เมืองอาหาร
ปลอดภัย 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.3    
คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยง
เชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบ
ตอโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 

เปาหมายท่ี 1.6.1   
คนกรุงเทพฯ มีสุข
ภาวะทางกายและจิต 
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ไมมีภาวะเจ็บปวย จาก
โรคไมติดตอเรื้อรัง 
และโรคจากการ

 

มิติท่ี 1.6 
ปลอดโรคคน
เมืองอาหาร
ปลอดภัย 

เปาประสงคหนวยงาน สงเสริม
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบกิจการและอาคาร
สาธารณะใหปลอดโรคปลอดภัย    
มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  

เปาหมายท่ี 1.6.2 
โรคติดตอท่ีสําคัญใน
เมืองไดรับการเฝาระวัง
และควบคุมไมใหระบาด
ไปในวงกวาง 
 

เปาประสงคท่ี 1.6.2.1    
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม
ในกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยงสูง รวมท้ังกลุมเยาวชน 
 

เปาประสงคท่ี 1.6.2.2  
คนหาและรักษาผูปวยวัณโรค
ใหหายขาด 
 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.5  
สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
อาคารสถานท่ีและอาชีวอนามัย
ของผูประกอบอาชีพ เพ่ือใหมี
สุขอนามัย 
   

ดานท่ี 1 
มหานครปลอดภัย 

ดานท่ี 1 
มหานครปลอดภัย 
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ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เปาประสงคท่ี 1.6.2.4 
เฝาระวังและควบคุม
โรคติดตอจากสัตว 

มิติท่ี 1.6 
ปลอดโรคคน
เมืองอาหาร
ปลอดภัย 

เปาประสงคท่ี 1.6.2.3 
พัฒนาระบบกลไกการเฝา
ระวัง ปองกันและควบคุม
โรคติดตอท่ีสําคัญ 
 

เปาหมายท่ี 1.6.2 
โรคติดตอท่ีสําคัญใน
เมืองไดรับการเฝาระวัง
และควบคุมไมให
ระบาดไปในวงกวาง 
 

เปาประสงคท่ี 1.6.3.2 
สงเสริมการเขาถึงระบบ
บริการและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี 1.6 
ปลอดโรคคน
เมืองอาหาร
ปลอดภัย 

เปาหมายท่ี 1.6.3   
คนกรุงเทพฯทุกคนมี
โอกาสไดรับบริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุขท่ีเทา
เทียม มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี  1.6.3.1 
พัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครสูความ
เปนเลิศ 

เปาหมายท่ี 1.6.5 
ประชาชนบริโภคอาหาร
ท่ีมีความปลอดภัย 
ปราศจากเชื้อโรคและ
สารปนเปอน ท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

เปาประสงคท่ี 1.6.5.1 
ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความ
เชื่อม่ันในความปลอดภัย
ของอาหารท่ีรับประทาน 

มิติท่ี 1.6 ปลอด
โรคคนเมือง
อาหารปลอดภัย 

ดานท่ี 1 
มหานครปลอดภัย 

ดานท่ี 1 
มหานครปลอดภัย 

ดานท่ี 1 
มหานครปลอดภัย 
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ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ดานที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงคท่ี 3.1.3.1 
พัฒนาคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพ 

ดานท่ี 3 
มหานครสําหรับ 

ทุกคน 

มิติท่ี 3.1 การ
จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
สวัสดิการและ
การสงเคราะหฯ 

เปาหมายท่ี 3.1.3 
ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแลสุขภาพ
อยางครบวงจร 

เปาประสงคท่ี 3.1.3.2 
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
อยางครบวงจร 

เปาประสงคหนวยงาน  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ี
ไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพไดรับการชวยเหลือตามความ
ตองการและจําเปนเพ่ือสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี
ปญหาสุขภาพไดรับการชวยเหลือตามความตองการและจําเปน
เพ่ือสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศร ี 

ดานท่ี 5 
มหานครประชาธิปไตย 

มิติท่ี 5.3 
กระจายอํานาจ
สูประชาชน 

เปาหมายท่ี 5.3.1  
ลดบทบาทสวนกลางลง
เหลือภารกิจหลักเทาท่ี
จําเปนและใหอํานาจใน
การกําหนดนโยบายและ
ตัดสินใจในการจัดบริการ
สาธารณะในระดับพ้ืนท่ี 

เปาประสงคท่ี 5.3.1.2 
กรุงเทพมหานครมีความ
พรอมในการรับโอนภารกิจ
จากรฐับาลในการใหบริการ
สาธารณะตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
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ดานที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงคท่ี 7.2.1.2 
การพัฒนาระบบการบริหาร
แผนและการประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดานท่ี 7 

การบริหารจัดการ 
เมืองมหานคร 

มิติท่ี 7.2 การ
บริหารแผนและ
ประเมินผล 

เปาหมายท่ี 7.2.1 
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรท่ีเก่ียวของมี
ความรู ความเขาใจ และ
ทักษะในกระบวนการ
บริหารจัดการฯ 

เปาประสงคท่ี 7.2.1.1 
การเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรและสราง
เครือขายในการบริหาร
จัดการแผน 

เปาหมายท่ี 7.3.1 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
เปนผูปฏิบัติงานแบบมือ
อาชีพมีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถรองรับภารกิจท่ีทา
ทายของกรุงเทพฯ 

เปาประสงคท่ี 7.3.1.1 การ
พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ 
ความรู ความสามารถ มี
ความเปนมืออาชีพท่ี
เหมาะสมกับการบริหารมหา
นครและเปนผูมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

มิติท่ี 7.3  
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงคท่ี 7.5.1.2     
มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของทุก
หนวยฯ 
 

มิติท่ี 7.5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาหมายท่ี 7.5.1 
กรุงเทพมหานครใหบริการ
ประชาชนดวยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใสโดย
ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยฯ 
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แผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป  (พ.ศ.2562 – 2565) แผนปฏิบัติราชการสํานักอนามัย ประจําป พ.ศ.2564 

9 ยุทธศาสตรหลัก สนอ. 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การรณรงค สรางความรู ความตระหนักใน

ประเด็นเชิงสุขภาพสําคัญ ตามสถานการณและบริบทมหา

นครใหกับประชาชนในวงกวาง พรอมยกเปนประเด็นสุขภาพ

ระดับมหานคร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเชิงรุก 

รวมท้ังการฟนฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะหแบบครบวงจร 

บนพ้ืนฐานขอมูลจริง จําแนกตามพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย ให

สามารถเปนตนแบบของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การกําจัดแหลงเพาะพันธุ การจัดการ

สุขาภิบาลท่ีอาจกอใหเกิดมลภาวะและผลกระทบตอสุขภาพ

ของประชาชนตามทิศทางการพัฒนาผังเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการ

ควบคุม จัดการภัยพิบัติรูปแบบตางๆ มุงเปนมหานครแหง

ความปลอดภัย รองรับ AEC 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาหนวยบริการสุขภาพแบบองครวม

ระดับปฐมภูมิ ใหสอดคลองกับความตองการและมีมาตรฐาน

เทียบเคียงสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและ

ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสราง ขยาย พัฒนา และจัดการเครือขาย

สนับสนุนบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาบุคลากรองคความรูและระบบ

บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาธารณสุข 

 

ภารกิจพ้ืนฐาน 7 สนอ. 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 2 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟนฟูสุขภาพ 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 4 ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูการติดยา

เสพติดและสารเสพติด 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 5 สนับสนุนระบบบริการสขุภาพ 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 6 สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 7 นโยบายและบริหารจดัการ 
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ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 1 

 สรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันและควบคุม

โรค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 2 
รักษาพยาบาลปฐมภูมิ 

ฟนฟูสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 
สาธารณสุขมูลฐาน

และเครือขาย
สุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 4 
ปองกัน 

บําบัดรักษา และ
ฟนฟูการติดยาเสพ
ติดและสารเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 5 
สนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ยุทธศาสตรท่ี 6  

ยุทธศาสตรท่ี 7  

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 6 
สุขาภิบาลอาหาร

และอนามัย
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3  

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 7 
นโยบายและบริหาร

จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 8  

ยุทธศาสตรท่ี 9  

การปรับยุทธศาสตรใหสอดคลองกบัภารกจิหลกัของสํานักอนามัย 
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นอกจากนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4  (พ.ศ. 2565 – 2568) ใชกระบวนการ

แบบมีสวนรวมจากผูเก่ียวของของสํานักอนามัย   โดยจัดใหมีการทบทวนศักยภาพขององคกร วิเคราะห

สถานการณแนวโนมและปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินการดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 

รวมท้ังนําผลการดําเนินการท่ีไดขององคกรมาทบทวน วิเคราะห และมีการนําเครื่องมือมาใชวิเคราะหและ

ประเมินสถานการณได  ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal) (McKinsey 7S model) 

1) Structure : โครงสราง 

2) Systems : ระบบ  

3) Style : รูปแบบ  

4) Staff : บุคคล 

5) Skills : ทักษะ 

6) Strategy : กลยุทธ 

7) Shared Values : คานิยมรวม 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External) (PESTLE Model) 

1)  P– Politic : ปจจัยทางนโยบายและการเมือง 

2) E – Economic : ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

3) S – Social : ปจจัยทางสภาพสังคม  

4) T – Technology : ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

5) L – Legal : ขอกฎหมาย 

6) E – Environment : หรือปจจัยทางสภาพแวดลอม 

3. การวิเคราะหสถานการณองคกร  (SWOT Analysis) 

  1) Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ 

2) Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 

  3) Opportunities - โอกาสท่ีจะดําเนินการได 

  4) Threats - อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงานขององคการ 

 

จากการนําเครื่องมือท่ีกลาวมาขางตนมาใชในการวิเคราะห ทบทวนปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกท่ีมีพลวัต และสงผลตอการดําเนินงานดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะหและทบทวนปจจัยท้ังภายในและภายนอกของสํานักอนามัย เรียงตามลําดับ  ดังนี้ 

     1. สภาพแวดลอมภายใน (Internal) (McKinsey 7S model) 

สภาพแวดลอม ประเด็น จุดแข็ง จุดออน 

ภา
ยใ

น 
 

โครงสราง
องคกร 

(Structure) 

Decentralization 
(มีลักษณะการ
กระจายอํานาจ) 

 

สํานักอนามัย มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี โดยมีศูนยบริการสาธารณสุข
และศูนยบริการสาธารณสุขสาขากระจายอยูในพ้ืนท่ีตางๆ   
ท่ัวกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการจัดใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีลักษณะเปนการกระจาย
อํานาจจากศูนยกลางไปสูพ้ืนท่ี (Decentralization) 
 

- องคกรมีภารกิจมาก หลากหลาย แตยังไม
สอดคลองกับบริบทการพัฒนา ทรัพยากรหรือ
ความตองการของพ้ืนท่ี 

- โครงสรางองคกรไมรองรับ และไมเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ระบบ 
(Systems) 

Bureaucracy        
(ระบบราชการ) 

 
 

องคกรเปนระบบราชการ (Bureaucracy) มีกรอบการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยยึดถือ คานิยมองคกร “ซ่ือสัตย 
บริการดี มีน้ําใจ” และการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน และแนวพระราชดําริมาเปน
แนวทางในการแกไขปญหา และพัฒนาพ้ืนท่ี 

- การดําเนินงานระบบมีการดําเนินงานท่ีซับซอน 
  หลายหนวยงานท่ีหนาท่ีเหมือนกัน ขาดความ  
  ยืดหยุน การดําเนินงานลาชา red tape ไมทัน 
  ตามกําหนดเวลา ท่ีตองการ เนื่องจากข้ันตอน 
  การปฏิบัติงานมีจํานวนมาก 
- ระบบพ้ืนฐานท่ีสําคัญขาดการบูรณาการเชื่อมโยง 
  ขอมูลกัน เชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ เปนตน 
 

รูปแบบ 
(Style) 

Hierarchy 
(ระบบสั่งการ
ตามลําดับชั้น/
ข้ันตอน) 
- รูปแบบสั่งการ
แบบ บน - ลาง 

มีระบบการสั่งการตามลําดับชั้น (Hierarchy) โดยมีสวนกลาง 
(กอง สํานักงาน)  เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานบริหาร
จัดการขอมูล 

- การทํางานตามนโยบายหรือคําสั่งเรงดวนท่ีเปนการ 
  แกไขปญหาเฉพาะหนา สงผลใหแทรกแซงงานตาม 
  ภารกิจหลัก โดยไมไดแกปญหาท่ีแทจริง 
- การบริหารงานมีลักษณะแยกสวนและขาดการ 
  บูรณาการ สวนราชการยึดภารกิจเปนหลักสงผลให
เกิดลักษณะตางคนตางทํา/ตางกองตางสั่ง 
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สภาพแวดลอม ประเด็น จุดแข็ง จุดออน 

ภา
ยใ

น 
 

บุคลากร 
(Staff) 

อัตรากําลัง  
- สหวิชาชีพ  

สํานักอนามัย มีทีมสหวิชาชีพ ทําใหสามารถจัดการบริการ    
4 มิติ (สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู) ท่ีมีความเหมาะสม
สําหรับทุกกลุมเปาหมาย 

- อัตรากําลังไมสอดคลองกับจํานวนประชาชน 
  ท่ีมารับบริการในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย สงผล 
  ตอประสิทธิภาพการใหบริการ 
- การพัฒนาบุคลากรไมทันตอการทดแทน 
  บุคลากรท่ีเกษียณอายุ/ลาออก 

ทักษะ 
ความสามารถ 

(Skills) 

ทักษะเชิงวิชาชีพ บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญ บุคลากรขององคกรมีความ
มุงม่ัน ทุมเท และเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ภายใตการสั่งสมประสบการณมาอยางยาวนาน 

- ขาดทักษะท่ีเทาทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  
  เชน โรคอุบัติใหม/เทคโนโลยี 
- ขาดการรวบรวมองคความรูจากภายนอกองคกร 

กลยุทธ 
(Strategy) 

การบริหารจัดการ องคกรมีกลไกการดําเนินงานครอบคลุมและเชื่อมโยง ภายใต
แผนท่ีมีความสอดคลองกับแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
และความตองการของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 

- ขาดการทบทวนการบรรลุเปาหมายตามแผน 
   ยุทธศาสตร 
- ขาดการนําขอมูลมาใชในการวางแผนยุทธศาสตร  
  กลยุทธไมสามารถตอบสนองตอบริบทของพ้ืนท่ีได 
- การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับ 
  พ้ืนท่ียังขาดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   
  รวมกัน 
- ขาดการกําหนดและการติดตามประเมินผลท่ี 
  ชัดเจน รวมถึงในมิติผลลัพธ (Outcome) ของ 
  องคกร 
 

คานิยมรวม 
(Shared 
Value) 

การกําหนด  
คานิยมรวม 

มีการกําหนดคานิยมรวม เพ่ือใชเปนสื่อกลางในการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงครวมกัน 

ไมมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ขาดการนําคานิยม
รวมไปปฏิบัติจริง 
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2. สภาพแวดลอมภายนอก (External) (PESTLE Model) 
 

สภาพแวดลอม ประเด็น โอกาส อุปสรรค 

ภา
ยน

อก
 

การเมือง 
(Political) 

1. นโยบายท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามมติคณะรัฐมนตรี/การ
เปลี่ยนแปลงผูบริหาร 

 นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา ทําให
องคกรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ดังกลาวใหประสบความสําเร็จ 

นโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงตามคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล 
ทําใหเกิดความไมตอเนื่องของการปฏิบัติงานองคกร 
ขาดความตอเนื่องในการขับเคลื่อนภารกิจให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2. นโยบายดาน
สาธารณสุข  
(นโยบาย 30 บาท  
รักษาทุกโรค) 

ความคาดหวังของประชาชน ท่ีมีตอการดาเนินงานของ
องคกรท่ีเพ่ิมมากข้ึน เชน การใหบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และทันสมัย การพัฒนารูปแบบการใหบริการท่ี
หลากหลาย เปนตน   ทําใหองคกรตองปรับปรุง การ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับความคาดหวังดังกลาว 

ผูรับบริการมีจํานวนมากข้ึน ไมสอดคลองกับ
ทรัพยากรท่ีมี  

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

ภาวะเศรษฐกิจโลก กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เชน ภาวะเศรษฐกิจ  
ถือเปนโอกาสใหองคกรปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ
แนวทาง การดําเนินงานไปสูการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

- ประชาชนเกิดโรคเจ็บปวย เกิดความเครียด 
  เขารับบริการเพ่ิมมากข้ึนจากผลกระทบจาก  
  Covid – 19 เศรษฐกิจถดถอย-ตกต่ํา/รายได 
  นอยลง/คนวางงานเพ่ิมมากข้ึน 
- ประชาชนท่ีเคยใชบริการภาคเอกชนมารับ 
  บริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุขมากข้ึน     
  แตอัตรากําลังทรัพยากรไมเพียงพอตอ 
  แนวโนมความตองการท่ีสูงข้ึน 

สังคมและ
วัฒนธรรม 
(Social) 

1.การเคลื่อนยายของ
ประชากร 

นโยบายภาครัฐท่ีมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคสวน
ตาง ๆ ถือเปนโอกาสใหองคกรประสบ ความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน เกิดความโปรงใส และตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 

ประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน จากการเคลื่อนยายของ
ประชากร ทําใหสํานักอนามัยตองรับภาระคาใชจาย
ในการดูแลเพ่ิมมากข้ึน 

2. การเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนารูปแบบการใหบริการท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
เชน การใหบริการ Fast Track แกผูสูงอายุ การออกแบบ
อาคาร หองน้ํา สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับสังคมสูงวัย 

องคกรตองขับเคลื่อนภารกิจสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมากข้ึน ผูสูงอายุในภาวะพึง
พิงเพ่ิมข้ึน ครอบครัวมีขนาดเล็กลง อัตราการเกิดลดลง  
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สภาพแวดลอม ประเด็น โอกาส อุปสรรค 

 

 เทคโนโลยี  
Technological 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดาน IT 

รัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาเพ่ือรองรับ
การ กาวเขาสูยุคดิจิทัล เอ้ือตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร/การใหบริการประชาชนให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน 

ผูรับขาวสารเกิดความสับสน จากการเกิด Fake 
News การรับขอมูลท่ียังไมผานการตรวจสอบ      
มีความคลาดเคลื่อนขอมูล 

ภา
ยน

อก
 

กฎหมาย 
(Legal) 

1. พระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
2.พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

กฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาท่ีตามภารกิจของ 
องคกรไวอยางชัดเจน ซ่ึงเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  

ขอจํากัดดานกฎหมาย และระเบียบเปนอุปสรรค            
ตอการดําเนินงานและการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี 

สิ่งแวดลอม 
Environmental 

ปญหามลพิษท่ีเพ่ิมข้ึน เชน 
ปญหาขยะ ปญหาฝุน PM 2.5 

องคกรตองปรับปรุง การดําเนินงาน พัฒนา
รูปแบบการใหบริการตอบสนองตอความตองการ 
และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหไดองคความรูใหม
ท่ีตองเรียนรูพรอมกับประชาชน 

ปญหามลพิษกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ โรคอุบัติ
ใหม โรคอุบัติซํ้า และทําใหภาระงานมากข้ึน เชน 
การใหความรู การจัดหาอุปกรณปองกันสุขภาพ
การรักษาพยาบาล 
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3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
      3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

S : Strength W : Weakness 
1. สํานักอนามัย มีแผนยุทธศาสตรเปนกรอบแนวทาง

ในการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมี
แผนระยะยาว แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 
2565) และระยะสั้น แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 -2564) และแผนอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวของ 

2. สํานักอนามัย มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน
ภารกิจสําคัญ ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี โดยมี
ศูนยบริการสาธารณสุขและศูนยบริการสาธารณสุข
สาขากระจายอยูในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมีการจัดใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม มีลักษณะเปนการกระจาย
อํานาจจากศูนยกลางไปสูพ้ืนท่ี 
(Decentralization) 

3. สํานักอนามัย มีทีมสหวิชาชีพ ทําใหสามารถจัดการ
ใหบริการ 4 มิติ (สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู) 
ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับทุกกลุมเปาหมาย  

4. บุคลากรของสํานักอนามัย มีความรูความเชี่ยวชาญ 
บุคลากรขององคกรมีความมุงม่ัน ทุมเท และเปน
มืออาชีพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใตการ
สั่งสมประสบการณมาอยางยาวนาน 

 
 

1. โครงสรางองคกรไมรองรับ และไมเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ระบบมีการดําเนินงานท่ีซับซอน ซํ้าซอน (หลาย
หนวยงานท่ีหนาท่ีเหมือนกัน) ขาดความยืดหยุน   
การดําเนินงานลาชา red tape ไมทันตามกําหนดเวลาท่ี
ตองการ เนื่องจากข้ันตอนการปฏิบัติงานมีจํานวนมาก 

3. ระบบพ้ืนฐานท่ีสําคัญขาดการบูรณาการ เชื่อมโยง
ขอมูลกัน เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ เปนตน 

4. การทํางานตามนโยบายหรือคําสั่งเรงดวน ท่ีเปนการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา สงผลใหแทรกแซงงานตาม
ภารกิจหลัก โดยไมไดแกปญหาท่ีแทจริง  

5. การบริหารงานมีลักษณะแยกสวนและขาดการ 
บูรณาการ สวนราชการยึดภารกิจเปนหลัก สงผลให
เกิดลักษณะตางคนตางทํา/ตางกองตางสั่ง 

6. อัตรากําลังไมสอดคลองกับจํานวนประชาชนท่ีมารับ
บริการในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย สงผลตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการ 

7. การพัฒนาบุคลากรไมทันตอการทดแทนบุคลากรท่ี
เกษียณอายุ/ลาออก 

8. บุคลากรขาดทักษะท่ีเทาทันตอสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลง เชน โรคอุบัติใหม/เทคโนโลยี 

9. ขาดการรวบรวมองคความรูจากภายนอกองคกร 
10. ขาดการทบทวนการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 
11. ขาดการนําขอมูลมาใชในการวางแผนยุทธศาสตร 
12. กลยุทธไมสามารถตอบสนองตอบริบทของพ้ืนท่ีได 
13. การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับ  

พ้ืนท่ียังขาดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนรวมกัน 
14. ขาดการกํากับและการติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน 

รวมถึงในมิติผลลัพธ (Outcome) ขององคกร 
15. ไมมีการกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรท่ีสะทอนถึง

การบรรลุตามคานิยมขององคกร เพ่ือใชในการวัด
ประเมินในการสงเสริมคานิยมองคกร 

16. ขาดการขับเคลื่อนการนําคานิยมรวมไปปฏิบัติจริง 
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    3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
O : Opportunities T : Threats 

1. นโยบายภาครัฐท่ีมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของ

ภาคสวนตาง ๆ ถือเปนโอกาสใหองคกรประสบ 

ความสําเร็จในการดําเนินงาน เกิดความโปรงใส และ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

2. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เชน ภาวะเศรษฐกิจ  

ถือเปนโอกาสใหองคกรปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ

แนวทาง การดําเนินงานไปสูการพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. รัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาเพ่ือรองรับการ 

กาวเขาสูยุคดิจิทัล เอ้ือตอการพัฒนาการบริหาร

จัดการ องคกร/การใหบริการประชาชนใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชน 

4. กฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาท่ีตามภารกิจของ 

องคกรไวอยางชัดเจน ซ่ึงเอ้ือตอการปฏิบัติงาน จาก

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

และ.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

5. ประชาชน สังคม ใหความสําคัญ และความสนใจกับ

ปญหาดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนโอกาสในการสราง

ความรวมมือกับทุกภาคสวนในการรวมแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

1. นโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงตามคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล    

จนทําใหเกิดความไมตอเนื่องของการปฏิบัติงาน 

2. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานกัญชา สงผลใหเกิด

การใชกัญชาไมเหมาะสม สงผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

3. ผูรับบริการมีจํานวนมากข้ึนไมสอดคลองกับทรัพยากร 

จากพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

4. ผูรับบริการมีความคาดหวังสูงตอการใหบริการของ

ศูนยบริการสาธารณสุขเทียบเทากับโรงพยาบาลจาก

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 30 บาท รักษาทุกท่ี 

5. โรคระบาดจากการรวมกลุมจากสถานการณความ

ขัดแยง เกิดการชุมนุม 

6. มีแนวโนมความเครียดท้ังทาง กาย จิต สังคม เพ่ิม

มากข้ึน จากสถานการณทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ  

จากโควิด 19 และสถานการณทางการเมือง 

7. ประชาชนเกิดโรคเจ็บปวย เกิดความเครียดเขารับ

บริการเพ่ิมมากข้ึนจากผลกระทบจาก Covid – 19  

เศรษฐกิจถดถอย - ตกต่ํา/รายไดนอยลง  

8.  ประชาชนกลุมท่ีเคยใชบริการภาคเอกชนมารับบริการ

ท่ีศูนยบริการสาธารณสุขมากข้ึน แตอัตรากําลัง 

ทรัพยากรไมเพียงพอตอแนวโนมความตองการท่ีสูงข้ึน 

9. ประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน จากการเคลื่อนยายของประชากร 

ทําใหสํานักอนามัยตองรับภาระคาใชจายในการดูแล

เพ่ิมมากข้ึน 

10. องคกรตองขับเคลื่อนภารกิจสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมากข้ึน ผูสูงอายุในภาวะ

พ่ึงพิงเพ่ิมข้ึน ครอบครัวมีขนาดเล็กลง อัตราการเกิด

ลดลง จากการเขาสูสังคมสูงวัย 

11. พฤติกรรมของประชาชน/ผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ทําใหเกิดการรวมตัวเพ่ือเรียกรองสิทธิ /การรองเรียน

มากข้ึน 
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O : Opportunities T : Threats 

12. โรค NCDs มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จาก พฤติกรรมการ   

ใชชีวิต (การกิน นอน) เปลี่ยนไป 

13. ชองทางการสื่อสาร และการคาออนไลนท่ีเปดกวาง 

ขาดการควบคุมท่ีดีสงผลใหเกิดการใชยาเสพติดเพ่ิม

มากข้ึน 

14. เกิดคานิยมรุนแรง กาวราว ซึมเศรา เพ่ิมมากข้ึน จาก

ภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (ครอบครัวเด่ียว/ 

ตางคนตางอยู/Free Sex/ ถูกทอดท้ิง/ความรุนแรง 

    ในครอบครัว) 

15. การถูกทอดท้ิงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ัน                

จากความสัมพันธท่ีหางเหิน ชองวางระหวางวัย 

16. ชุมชนแนวดิ่ง(นิติบุคคล) เพ่ิมมากข้ึน ทําใหการให

ความรวมมือยากยิ่งข้ึน และรูปแบบการใหบริการท่ีมี

อยูอาจไมเหมาะสม 

17. มีการเชื่อถือขอมูลขาวสารดานสุขภาพจากชองทาง

ออนไลน ท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการมากข้ึน     

สงผลใหการดูแลของบุคลากรทางการแพทยของ

สํานักอนามัย ดําเนินการไดยากยิ่งข้ึน 

18. ผูรับขาวสารเกิดความสับสน จากการเกิด Fake 

News การรับขอมูลท่ียังไมผานการตรวจสอบ         

มีความคลาดเคลื่อนของขอมูล 

19. ขอจํากัดดานกฎหมาย และระเบยีบเปนอุปสรรคตอ

การดําเนินงานและการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีจาก

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

20. ปญหามลพิษกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ โรคอุบัติ

ใหม โรคอุบัติซํ้า และทําใหภาระงานมากข้ึน เชน   

การใหความรู การจัดหาอุปกรณปองกันสุขภาพการ

รักษาพยาบาล (จากปญหามลพิษท่ีเพ่ิมข้ึน เชน 

ปญหาขยะ ปญหาฝุน PM 2.5) 
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แนวทางการวิเคราะหโครงการสําคัญ (Flagship Project) 

 จากการวิเคราะหสาระสําคัญของขอมูล  สามารถวิเคราะหกระบวนการจัดทําโครงการสําคัญเพ่ือ
ใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวทางการพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป  (พ.ศ. 2565 – 2568)   ดังนี้ 
 

 

Need and Expectations (ความตองการและความคาดหวัง) 

 
 

1. ใหบริการถึงบาน ทุกชวงวัย ใสใจดุจญาติมิตร (Home Visit/Home Health Care) 
2. ใหบริการปฐมภูมิโดยทีมสหวิชาชีพ แบบองครวม (สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู) และตอเนื่อง  
    (Referral Center) จนถึงระดับทุติยภูมิอยางไรรอยตอ 
3. เปนท่ีพ่ึงดานสุขภาพ มีเครือขายสุขภาพท่ีเขมแข็ง ประชาชนมีความเทาเทียมและเสมอภาคดานการเขาถึง 
    บริการสาธารณสุข 
4. สงมอบการบริการท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัย ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชน ในทุกกลุมวัย 
5. สรางเสริมสภาพแวดลอมทางสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตดานสุขภาพท่ีดีใหแกประชาชนในชุมชนเมือง 
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กรอบทิศทางการดําเนินงาน พ.ศ. 2565 – 2568 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแหงปลอดโรค  
 Accomplishing Health For Citizen And City 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข ท่ีครอบคลุมท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค  
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟู ท้ังในสถานพยาบาลและในชุมชน  
 2. ปองกันบําบัดรักษา และฟนฟูการติดยาและสารเสพติด   
 3. จัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดลอมใหปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ  
 4. เสริมสรางความรูความตระหนักดานกาย ใจ อารมณ และสังคมท่ีเหมาะสม เพ่ือลดปญหา
สุขภาพคนเมือง   
 5. พัฒนาเครือขายดานการสาธารณสุขท่ีสนับสนุนการเปนมหานครแหงสุขภาพในระดับภูมิภาค   
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท้ังดานบุคลากร องคกร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือรองรับพันธกิจหลักในการสงเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สูความเปน     
มหานครนาอยูอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค (Objective) 
 1. เพ่ือมุงสรางสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี  
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 แนวทางการคิดวิเคราะหสาระสําคัญของขอมูลและประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับการเปาบรรลุ
เปาหมายของสํานักอนามัย ซ่ึงในสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไป สํานักอนามัยควรปรับทิศทางการบริการตามแนว  
วิถีชีวิตใหม  เพ่ือใหบริการของสํานักอนามัยสงผลลัพธตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดและการตอบสนองท่ีมีคุณคาและ
เปนประโยชนสูงสุดตอสุขภาวะท่ีดีของประชาชนกรุงเทพมหานครอยางเทาเทียมและท่ัวถึง โดยมีการทบทวน 
วิเคราะหขอมูลในประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ  ดังนี้  

ทบทวนการวเิคราะหขอมูล ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของการบรรลุเปาหมายของ 
สํานักอนามัย 

เปาหมายหมาย ประเทศ  กรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข และ สํานักอนามัย 

ทิศทางและเปาหมายของการขับเคลื่อนสํานักอนามัย 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญภายใน และ ภายนอก
สํานักอนามัย 

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

ความตองการและความคาดหวัง คุณคาของสํานักอนามัยท้ังปจจุบันและอนาคต 
บริบทของเปาหมาย  
(พฤติกรรม สภาพแวดลอม ปริมาณ) 

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 

ผลการประเมิน หรือ บทเรียนรูจากโครงการ
เดิม/งานบริการยุทธศาสตร/โครงการ 

แนวทางในการแกไขปญหา และรูปแบบการดําเนินงาน
ใหมๆ 
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แนวทางการดําเนินการของแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.256๕ - 256๘) ประกอบดวย 

 - ภารกิจพ้ืนฐานของสํานักอนามัย  7 ดาน  ไดแก 

  ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 1 สรางเสรมิสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 

  ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 2 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟนฟูสุขภาพ 

  ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 

  ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 

  ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 4 ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 

  ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 5 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

  ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 6 สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 

  ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 7 นโยบายและบริหารจัดการ 

 ท้ังนี้ มีประเด็นท่ีเปนกรอบแนวทางใหทุกสวนราชการนําไปใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

รับผิดชอบ   ดังนี้ 

  - ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

  - มาตรการ/กลยุทธ/เชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) 

  - ตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลัก /คาเปาหมาย 

  - โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนมาตรการ/ตัวชี้วัด 
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แนวทางการดําเนินการของแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.256๕ - 256๘)  
เช่ือมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวการณเจ็บปวยและการตายดวยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและโรคท่ีปองกันไดลดลง โดยจัดใหมี

การสงเสริมอนามัยทุกกลุมวัย การสงเสริมสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  ปองกัน  ควบคุม  และหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคติดตอ

ภายในวงกวาง  สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑. ประชาชนไดรับความรู ขอมูล
ขาวสารสุขภาพท่ีเปนประโยชน 
เพ่ือนําไปใชในการดูแลสุขภาพ 
ปอง กัน โ รค  และสร า ง เสริ ม
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนไดอยางถูกตองสงผล
ใหมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
๒. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
และเขาถึงบริการดานการแพทย
และสาธารณสุ ขของ  สํ านั ก
อนามัยไดอยางถูกตองเหมาะสม 
และมีความพึงพอใจวารสารฯ 

มาตรการท่ี ๑           
สื่อสารสาธารณะแก
กลุมเปาหมายเพ่ือสรางการ
รับรูประเด็นสุขภาพสําคัญ 
มาตรการท่ี ๒              
การเสริมสรางความรูของทุก
กลุมวัยผานสื่อและกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ 
(มาตรการหนวยงาน) 
 
 
 

รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายท่ีมีระดับ
ความรูความตระหนักใน
ประเด็นสุขภาพสําคัญ 
 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของสื่อ/ชองทางท่ีผลิต
ไดรับการเผยแพร 

รอยละ 
100 

 

รอยละ 
100 

 

รอยละ 
100 

 

รอยละ 
100 

 
รอยละของประชาชนท่ีไดรับ
สื่อ/ชองทางมีความพึงพอใจ  
 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

1. โครงการจัดทําวารสาร
สุขภาพสํานักอนามัย 
2. โครงการจัดพิมพหนังสือ                  
การดูแลสุขภาพสําหรับประชาชน 
3. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพคน
กรุงเทพฯ 
4. กิจกรรมสาระสุขภาพทางส่ือ
สาธารณะ 
สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ไดนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสํานักอนามัยท่ีมี
ความรู ความตระหนักในเรื่อง
ความรอบรูดานสุขภาพ และการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๒) นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในดําเนินงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ใหกับผูสูงอายุกลุมเปาหมาย 

รอยละของผูเขารับการอบรม 
มีความรูความตระหนักใน
เรื่องความรอบรูดานสุขภาพ 
และการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพเพ่ิมข้ึน 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

80  

มากกวา
หรือ
เทากับ 
รอยละ 
80  

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

80  

 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

80  

2. รอยละของศูนยบรกิาร
สาธารณสุขท่ีเขารับการอบรม      
มีการนําความรูเก่ียวกับความ
รอบรูดานสุขภาพ ไปใชในการ

มากกวา

หรือ

เทากับ 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

มากกวา

หรือ

เทากับ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

เพ่ือใหเขาถึงความรอบรูดาน
สุขภาพและตัดสินใจเลือก
แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพอยางเปนเหตุเปนผล
เพ่ิมข้ึน 
๓ )  ง านป อ ง กันและควบ คุม
โรคเบาหวาน และ/หรือ โรค
ความดันโลหิตสูงของศูนยบริการ
สาธารณสุข ไดรับการสนับสนุน
และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานมากยิ่งข้ึน นําไปสู
การลดภาวะแทรกซอน ลดภาระ
คาใชจายในการดูแลโรคดังกลาว 
และสงเสริมการลดอัตราการตาย
ของผูปวยโรคเบาหวาน และ/
หรือโรคความดันโลหิตสูง 
โครงการสงเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพ 
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใหกับ
กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีของตน 
 

รอยละ 

80  

 
 

รอยละ 

80  

 
 

รอยละ 

80  

 
 

รอยละ 

80  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ผูสูงอายุกลุมเปาหมายท่ี
เขาถึงความรอบรูดานสุขภาพ 
มีความรู ตระหนัก และ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อยางเปนเหตุเปนผลเพ่ิมข้ึน 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

80  
 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

80  
 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

80  
 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

80  
 

4. ความสําเร็จในการจัดทํา
สื่อสงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพสนับสนุนการดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

90  
 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

90  
 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

90  
 

มากกวา

หรือ

เทากับ 

รอยละ 

90  
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) อ ุบ ัต ิก า ร ณ  NCD ล ด ล ง   
๒) ป ร ะ ช า ช น ม ีพ ฤ ต ิก ร ร ม ส ุข ภ า พ ด ี
ข ึ้น   
๓) ประชาชนมีพ้ืนท่ีออกกําลัง
กายเพ่ิมข้ึน 
 
(โครงการต น แ บ บ ช ุม ช น ร อ บ ร ู
ด า น ส ุข ภ า พ ด า น โ ร ค ต ิด ต อ แ ล ะ ไ ม 
ต ิด ต อ ) 
กองสรางเสริมสุขภาพ 
(ท่ีมาจากการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เสริมสรางองคความรูการบริการ
สุขภาพตามแนวชีวิตวิถีใหม) 

มาตรการท่ี ๑ สื่อสาร
สาธารณะแกกลุมเปาหมาย
เพ่ือสรางการรับรูประเด็น
สุขภาพสําคัญ 
 

อุบัติการณ NCD ลดลง ลดลง รอย
ละ ๑0 ตอ
ป 

ลดลง รอย
ละ ๑0 ตอ
ป 

ลดลง รอย
ละ ๑0 ตอ
ป 

ลดลง รอย
ละ ๑0 ตอ
ป 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 

ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ
ดีข้ึน  
 

รอยละ  
๖0  
 

รอยละ  
๖0  
 

รอยละ  
๖0  
 

รอยละ  
๖0  
 

๑) ประชาชนสามารถดูแลสราง
เสริมสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
๒) อาสาสมัครสาธารณสุข มี
แนวทางในการดําเนินงาน
สุขภาพจิตในชุมชน 

มาตรการท่ี 1 เฝาระวังและ
ดูแลกลุมเสี่ยง 

รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยง
ภาวะซึมเศราไดรับการดูแล 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเขา

รวมประชุมสามารถดําเนินงาน
สุขภาพจิตชุมชนในการคนหา 
เฝาระวังผูมีปญหาสุขภาพจิต 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

(โครงการพัฒนาบริการ
สุขภาพจิตชุมชน) 
(กิจกรรมคลินิกครอบครัว
อบอุน) 
กองสรางเสริมสุขภาพ 
 
๑ )  บริ ก า รสุ ขภ าพ ได เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมายท่ีขาดโอกาสและไม
เขาถึงบริการสุขภาพ ไดรับการ
ดูแลสงเสริมสุขภาพและปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอ
ทาง เพศสั ม พันธ๒ )  เ กิดการ
ประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานและองคกรในพ้ืนท่ี
รวมกันดําเนินการปองกันและ
แ ก ไ ข ป ญ ห า เ อ ด ส ใ น พ้ื น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 
(โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดี
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย) 
 

มาตรการท่ี 1 พัฒนา
ตนแบบการทาใหการตรวจ
เอชไอวีเปนเรื่องปกติ 
(Normalize HIV) 
มาตรการท่ี 2 พัฒนาระบบ
การติดตามการดําเนินการ
ตามเปาหมายโดยสามารถ
จําแนกตามกลุมประชากร
หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

รอยละของชายมีเพศสัมพันธ
กับชายเขาถึงขอมูลความรูและ
อุปกรณปองกันเอดส 
 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ 

ผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับบริการ  
ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 
ไดรับการรักษาดวยยาตาน  
ไวรัส  
 

รอยละ 
97 

รอยละ 
97 

รอยละ 
97 

รอยละ 
97 

จํานวนพนักงานบริการหญิง-
ชาย ชายมีเพศสัมพันธกับชาย
และประชาชนท่ีเขารวม
กิจกรรม 
 

400 คน 400 คน 400 คน 400 คน 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

(กิจกรรมการติดตามขอมูลการ
ใหบริการผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดส 
Bangkok Smart Monitoring 
System: BSMS) 
กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค 
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 

พนักงานบริการหญิง-ชายท่ีเขา
รวมกิจกรรมไดรับการตรวจ
เลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี    
โดยความสมัครใจ 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

1) ผูปฏิบัติงานดานวัณโรคมี
ทักษะ ประสบการณ แนวคิดและ
วิธีการดําเนินงานท่ีประสบ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ควบคุมวัณโรค  
2) เครือขายดําเนินงานดานวัณ
โรคภาครัฐ เอกชนและองคกร
เอกชนมีศักยภาพในการ
ดําเนินงานควบคุมวัณโรค 
3) มีระบบการรายงานขอมูลวัณ
โรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรการท่ี 1 คนหาผูปวย
วัณโรคผูปวยในกลุมเสี่ยง 
กลุมตาง ๆ ท้ังเชิงรุก เชิงรับ 
มาตรการท่ี 2 ปองกันการ
เกิดวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานรายใหม 
 

รอยละผลสําเร็จของการรักษา
ผูปวยวัณโรค (ผูปวยวัณโรค
ปอด/นอกปอด รายใหม/กลับ
เปนซํ้าท้ังเสมหะพบเชื้อและไม
พบเชื้อ) (ผลลัพธ) 
 

≥รอยละ 
8๙ 

≥รอยละ 
8๙ 

≥รอยละ 
8๙ 

≥รอยละ 
8๙ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ 

อัตราการคนพบผูปวยวัณโรค
รายใหม 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

(กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวย
ระบบยาระยะส้ันภายใตการ
สังเกตโดยตรง (DOT)) 
(โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเครือขายการควบคุม
วัณโรคในกรุงเทพมหานคร) 
1) กลุมเปาหมายมีความรูดาน
สุขภาพเรื่องวัณโรคและมีทักษะ
ในการจัดการสุขภาพเพ่ือควบคุม
วัณโรค 
๒) มีเครือขายการการสื่อสาร
รณรงควัณโรคท่ีมีทักษะในการ
สื่อสารสุขภาพ 
(โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร) 
กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค 
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) สํานักอนามัย ไดรับความ

รวมมือดําเนินงานดานวัณโรค 

จากภาคีเครือขายภาครัฐ เอกชน

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

๒) ประชาชนไดรับการดูแลรักษา

วัณโรคท่ีมีประสิทธิภาพ 

(โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
เครือขายการควบคุมวัณโรคใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) 
กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค 
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 
๑) กรุงเทพมหานครมีเครือขาย
ความรวมมือท้ังภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน ทุกระดับ ซ่ึง
สงเสริมใหดําเนินงานดานควบคุม
โ ร ค ติ ด ต อ นํ า โ ด ย ยุ ง ล า ย มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ค ร อ บ ค ลุ ม
กลุมเปาหมาย 
 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาความ
เขมแข็งของภาคีเครือขาย
เปาหมายท่ีกําหนดของ
กรุงเทพมหานคร  
มาตรการท่ี 2 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการเฝา
ระวังสอบสวนควบคุมโรค 
 

อัตราการปวยโรคไขเลือดออก 
 
 
 
 
 

 
 

ไมเกิน
เปอรเซ็น
ไทล ท่ี 80 
ของขอมูล 
5 ป
ยอนหลัง 

ไมเกิน
เปอรเซ็น
ไทล ท่ี 80 
ของขอมูล 
5 ป
ยอนหลัง 

ไมเกิน
เปอรเซ็น
ไทล ท่ี 80 
ของขอมูล 
5 ป
ยอนหลัง 

ไมเกิน
เปอรเซ็น
ไทล ท่ี 80 
ของขอมูล 
5 ป
ยอนหลัง 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 
เก่ียวกับโรคติดตอท่ีนําโดยยุงลาย
สามารถปฏิบั ติตนและจัดการ
แหลงเพาะพันธุยุงลายไดถูกตอง 
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี  
๓ )  พ้ื น ท่ี เ ป า ห ม า ย ใ น
กรุง เทพมหานคร เชน ชุมชน 
สถานศึกษา สถานพยาบาล เปน
พ้ืนท่ีปลอดยุงลาย และมีคาดัชนี
ลูกน้ํายุงลายอยูในเกณฑท่ีกําหนด
เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนลดความ
เ สี่ ย ง ต อ ก า ร ป ว ย ด ว ย โ ร ค
ไขเลือดออก และโรคติดตอท่ีมี
ยุงลายเปนพาหะนําโรค 
๔) บุคลากรผูรับผิดชอบงานดานการ
ควบคุมโรคติดตอนํามีความรูความ
เขาใจรู ทักษะ การเรียนรู เก่ียวกับ
โรคติดตอท่ีนําโดยยุงลาย สามารถ
นํามาถายทอดและพัฒนางานดาน

รอยละของผูปฏิบัติงานควบคุม
โรคติดตอ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออก 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของชุมชน 
ท่ีรวมโครงการมีการดําเนินการ 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละของรายงาน ผลการ
สํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลายของ
ชุมชนท่ีอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
 

รอยละ 
75 

รอยละ 
75 

รอยละ 
75 

รอยละ 
75 

รอยละของสถานพยาบาล 
ท่ีรวมโครงการมีคาดัชนีลูกน้ํา
ยุงลายอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
 

รอยละ 
75 

รอยละ 
75 

รอยละ 
75 

รอยละ 
75 

รอยละของการรณรงคในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

31 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค ข อ ง
กรุงเทพมหานคร 
๕) การดําเนินงานควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออกมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน สงผลใหอัตราปวยดวย
โรคไขเลือดออกลดลง 
๖) มีตนแบบ นวัตกรรมการ
จัดการพาหะแบบผสมผสานใน
ชุมชน 
(โครงการบูรณาการความ
รวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร) 
กองควบคุมโรคติดตอ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

ผูเขาอบรมท่ีปฏิบัติงานในหนวย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ 
ดําเนินการเฝาระวัง สอบสวนโรค
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดในพ้ืนท่ี
ไดตามเกณฑมาตรฐานการเฝา
ระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว 
(SRRT) 
(กิจกรรมการปฏิบัติงานเฝา
ระวัง สอบสวนและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ศูนยปฏิบัติการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร) 
(โครงการพัฒนากระบวนการ
เฝาระวังสอบสวนและควบคุม
โรค) 
กองควบคุมโรคติดตอ 
 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการเฝา
ระวังสอบสวนควบคุมโรค 

รอยละความสําเร็จของผูติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ไดรับการสอบสวนและ
ควบคุมโรคเบื้องตน 
 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ 

รอยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนโครงการ 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

1) ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรคไขหวัด
ใหญ 
2) สามารถลดอุบัติการณการเกิด
โรคไขหวัดใหญ 
3) ปองกันการสูญเสีย
งบประมาณในการรักษาโรค
ไขหวัดใหญ 
(กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันได
ดวยวัคซีน) 
(โครงการการใหบริการฉีด
วัคซีนไขหวัดใหญในโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร) 
กองควบคุมโรคติดตอ 
 

มาตรการท่ี 3 การใหวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญตาม
ฤดูกาลแกกลุมเปาหมาย
อยางท่ัวถึง 
  

อัตราปวยโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ (ไขหวัดใหญ) 

ไมเกิน
เปอรเซ็น
ไทล ท่ี 80 
ของขอมูล 
5 ป
ยอนหลัง 
 

ไมเกิน
เปอรเซ็น
ไทล ท่ี 80 
ของขอมูล 
5 ป
ยอนหลัง 

ไมเกิน
เปอรเซ็น
ไทล ท่ี 80 
ของขอมูล 
5 ป
ยอนหลัง 

ไมเกิน
เปอรเซ็น
ไทล ท่ี 80 
ของขอมูล 
5 ป
ยอนหลัง 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ 
 

รอยละของการใหบริการวัคซีน
ไขหวัดใหญในกลุมเปาหมาย  
 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) กลุมเปาหมายไดรับสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคปอดอักเสบ 
(โครงการผูสูงวัยปลอดภัยจาก
โรคปอดอักเสบ) 
กองควบคุมโรคติดตอ 

มาตรการท่ี 3 การใหวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญตาม
ฤดูกาลแกกลุมเปาหมาย
อยางท่ัวถึง 
  

กลุมเปาหมายไดรับการฉีด
วัคซีนไอพีดี 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ 

1 )  บุ คลากรในสถานศึกษามี
แนวทางในการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอเปน
มาตรฐาน 
2) สถานศึกษามีการตรวจจับการ
ระบาดของโรคติดตอ ไดทันตอ
สถานการณของการเกิดโรคได 
(โครงการสถานศึกษาปลอด
โรคติดตอ) 
(โครงการฟนฟูศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรค) 
กองควบคุมโรคติดตอ 
 

มาตรการท่ี 4 เสริมสราง
ความรูเรื่องโรคติดตอท่ี
สําคัญตามฤดูกาล 

รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางความรูเรื่อง
โรคติดตอท่ีสําคัญตามฤดูกาล 
(ผลผลิต) 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ 

บุคลากรท่ีเขารวมอบรมมี
ความรูดานการปองกันควบคุม
โรคติดตอในสถานศึกษา 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

สถานศึกษาท่ีเขารวม
โครงการมีการดําเนินงาน
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ดําเนินงานสถานศึกษาปลอด
โรคติดตอ 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ปญหาโรคพิษสุนัขบาใน
กรุงเทพมหานครลดลง 
๒) สุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร
ลดลง 
๓) ปญหามลภาวะ เหตุเดือดรอน
รําคาญจากสุนัขจรจัดลดลง 
๔) ภาพลักษณของ
กรุงเทพมหานครในดานการแกไข
ปญหาสุนัขจรจัดดีข้ึน 
(กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาในสุนัขและแมว) 
(กิจกรรมควบคุมดูแลใหท่ีพักพิง
สุนัข) 
(กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัขและ
แมว) 
สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
 

มาตรการท่ี 1 ปฏิบัติการ
เชิงรุกทําหมันและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา  
มาตรการท่ี 2 ดําเนินการ
ศูนยพักพิงสุนัข
กรุงเทพมหานคร 
 

จํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษ
สุนัขบา 

0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒ 
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แนวทางการดําเนินการของแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.256๕ – 256๘)  
เช่ือมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) 

 
ภารกิจพ้ืนฐานท่ี ๒ รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟนฟูสุขภาพ 

ประชาชนเขาถึงระบบรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ โดยจัดใหมีบริการบําบัดรักษาในระดับปฐมภูมิท่ีไดมาตรฐาน ฟนฟูสุขภาพ ดูแลผูปวย
และผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานอยางท่ัวถึงพัฒนาการปฏิบัติงานการพยาบาล วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรทางการพยาบาล เพ่ือจัดระบบ
และใหบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขาทุกแหง พัฒนาและกําหนดรูปแบบระบบบริการพยาบาลของศูนยบริการ
สาธารณสุขท้ัง 6๙ แหง และ 7๓ ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา ภายใตภารกิจของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบสงตอผูปวยอยางครบวงจร 
(BMA Home Ward ReferralCenter) ระหวางโรงพยาบาล บาน และศูนยบริการสาธารณสุข พัฒนาฐานขอมูลการพยาบาลผูปวยตอเนื่องท่ีบาน (Home 
Health Care) สรางระบบการดูแลแบบ  Home Ward  ในลักษณะศูนยบริการสาธารณสุขเปน  Ward  ครัวเรือนเปนเตียง มีรูปแบบการตรวจการพยาบาล
ท่ีบาน (Supervise Nurse Home Ward) เพ่ือการควบคุมกํากับและดูแลการปฏิบัติการพยาบาลใหถูกตองตามมาตรฐานการพยาบาลศูนยบริการ
สาธารณสุข กําหนดและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล สํานักอนามัย  สนับสนุนศูนยบริการสาธารณสุขเขาสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน PHCA สนับสนุนการนิเทศงานของสํานักอนามัย สรางผูดูแล (Care Giver) ท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูปวยท่ีจะเกิดมีข้ึนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาล สํานักอนามัย เกิดผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ของกรุงเทพมหานคร และเผยแพรในระดับประเทศและสากล 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย ไดรับการรับรองคุณภาพ
จากองคกรภายนอก และพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ศูนยบริการสาธารณสุขอยาง
ตอเนื่อง 
๒) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
มีหลั กป ร ะ กัน ด า นก า ร ดู แ ล
สุขภาพ สามารถเขารับบริการ 
ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
๓) บุคลากรของสํานักอนามัย 
ไดรับการสรางเสริมศักยภาพการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง             
และยั่งยืนสงผลใหองคกรเกิดการ
เรียนรูและเติบโต 
(โครงการการพัฒนา ประเมิน
และรับรองคุณภาพศูนยบริการ
สาธารณสุข) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 
 

มาตรการท่ี ๑ พัฒนา
คุณภาพศูนยบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐาน
ศูนยบริการสาธารณสุข 
(PHCA) 

ศูนยบริการสาธารณสุขท่ีผาน
เกณฑการประเมินรบัรอง
คุณภาพกับ สรพ. 

5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขท่ี
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ศูนยบริการสาธารณสุข (PHCA) 

5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

รอยละความสําเร็จในการ
ประเมินและรับรองคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุขตาม
มาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข 

รอยละ 
๑๐ 

รอยละ 
๑๐ 

รอยละ 
๑๐ 

รอยละ 
๑๐ 

รอยละของบุคลากรของสาํนัก
อนามัย ไดรับการเตรียมความ
พรอมในการประเมินและรับรอง
คุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข
ตามมาตรฐานศูนยบริการ
สาธารณสุข  
 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูกิจกรรมตางๆ ระหวางผูรวม
กิจกรรมในโครงการ และจาก
ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย
และสาธารณสุขท่ี ได ส งเข ามา
ประกวดหรือจัดนิทรรศการ 
๒) สํานักอนามัยไดนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมท่ี เป นประโยชนต อ
ประชาชนและหนวยงานตางๆ ได
ประจักษและรับรู 
(โครงการนวัตกรรมทาง
การแพทยและสาธารณสุข 
สํานักอนามัย) 
สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 

มาตรการท่ี ๑ สนับสนุน
การศึกษาวิจัยและผลิต
นวัตกรรมดานการแพทย
และสาธารณสุข 

รอยละผลงานวิจัย/
Innovation/R2R ท่ีนําไปใชใน
การปฏิบัติงาน 
 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 

มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย
และสาธารณสุข สํานักอนามัย 

อยางนอย 
20 เรื่อง 
ไดเผยแพร
อยางนอย 
20 เรื่อง 

อยางนอย 
20 เรื่อง 
ไดเผยแพร
อยางนอย 
20 เรื่อง 

อยางนอย 
20 เรื่อง 
ไดเผยแพร
อยางนอย 
20 เรื่อง 

อยางนอย 
20 เรื่อง 
ไดเผยแพร
อยางนอย 
20 เรื่อง 

เชิงปริมาณ : พยาบาลวิชาชีพท่ี
เข าร วมโครงการฯทุกคน  มี
ความรู สามารถนํางานประจําใน
พ้ืน ท่ีมาวิ เ คราะห  เ พ่ื อสร า ง
งานวิจัยทางการพยาบาลได  

บุคลากรสายงานพยาบาลท่ีเขา
รวมโครงการมีความรู ความ 
สามารถในการนํางานประจําในพ้ืน
ท่ีมาวิเคราะห  เพ่ือสรางงานวิจัย
ทางการพยาบาลได 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

เชิงคุณภาพ : สํานักอนามัย โดย
กองการพยาบาลสาธารณสุข มี
ผลงานวิจัยทางการพยาบาล ท่ีเปน
การ พัฒนารู ปแบบ แนวทาง
ปฏิบั ติ  หรื อนวัตกรรมใหม ๆ
เ กิ ด ข้ึ น เ พ่ื อ เป นหลั กฐานเชิ ง
ประจักษท่ีบงชี้ ถึงเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติการพยาบาลท่ีดีท่ีสุด (Best 
Practice) ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พยาบาลในการดูแลผูปวยและ
ผู สู งอายุ  ท่ีตองได รับการดูแล
ตอเนื่องท่ีบานในกรุงเทพมหานคร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอ
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
(โครงการการสรางงานวิจัย
ทางการพยาบาลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกาปฏบัิติการ
พยาบาล) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 
 

มีผลงานวจิัยทางการพยาบาล ๔ เรื่อง ๔ เรื่อง ๔ เรื่อง ๔ เรื่อง 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

1)  ผู ป วย โรคไม ติดตอเรื้ อรั ง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ควบคุมคาน้ําตาลในเลือดได มี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
2) สามารถลดระยะเวลาการรอ
คอยและลดความแออัดของการ
เข ารั บบริการ ใน ศูนยบริ การ
สาธารณสุข 
3) บุคลากรท่ีดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังมีศักยภาพสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) หนวยงานมีระบบการดูแล
(โครงการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในระดับปฐมภูมิ) 
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณสุข 
 
 
 

มาตรการท่ี ๑ จัดใหมี
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง (มาตรการ
หนวยงาน) 
มาตรการท่ี ๒ อบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดูแลผูปวยฯ 
(มาตรการหนวยงาน) 
 

มีระบบการดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังแบบบูรณาการ 
 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 

ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังมีคา
น้ําตาลในเลือดและคาความดันดี
ข้ึน 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ชุมชนเกิดการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวเชิง
ปองกันแบบบูรณาการแบบยั่งยืน 
๒) ชุมชนท่ีดําเนินการสามารถ
เปนตนแบบการสงเสริมสุขภาพ
เชิงปองกันไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆได 
๓) ชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดวยตนเองอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน 
(โครงการ BKK Advance 
Geriatric Care (BKK AGC 
Project) 
(โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูสูงอายุ) 
กองสรางเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 

มาตรการท่ี 2 สงเสริม
สุขภาพการดูแลตนเอง
กอนวัยผูสูงอายุ 

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายเขา
รวมโครงการฯ  
 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 ดานท่ี ๓ 
มิติท่ี ๓.๑ 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.๒ 

กลุมเปาหมายมสีมรรถภาพรางกาย
ดีข้ึน 

รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

เชิงปริมาณ 
๑) ศูนยบริการสาธารณสุขทุก
แหง โรงพยาบาลภาคีเครือขาย 
สถานบริบาลและหนวยงานท่ี
เก่ียวของเขาถึงระบบสงตอผูปวย
และผูสูงอายุเ พ่ือการพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบาน 
๒) กรุงเทพมหานคร มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสงตอเพ่ือการ
พ ย า บ า ล ต อ เ นื่ อ ง ท่ี บ า น 
กรุงเทพมหานคร (BMA Home 
Ward Referral System) ท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

เชิงคุณภาพ 

๑) ผูปวยและผูสูงอายุท่ีไดรับการ
สงตอจาก BMA Home Ward 

Referral Center ไดรับการพยาบาล
ตอเน่ืองท่ีบานตามเกณฑ 

๒ )  ศู น ย บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 
โรงพยาบาลภาคีเครือขาย  สถาน
บริบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มาตรการท่ี 3 ผูปวย
ทุพพลภาพและผูสูงอายุ
ติดเตียงไดรับการดูแล
พยาบาลท่ีบาน 

รอยละความสําเร็จของผูปวย
และผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก 
BMA Home Ward Referral 
Center ไดรับการพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ 
 

รอยละ 
๙๔ 

รอยละ 
๙๔ 

รอยละ 
๙๔ 

รอยละ 
๙๔ 

ดานท่ี ๓ 
มิติท่ี ๓.๑ 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.๒ 
 

รอยละของศูนยบรกิาร
สาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือขายสามารถเขาถึงบริการ
และประสานงานผานศูนยสงตอ
เพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน 
 

รอยละ 
85 

รอยละ 
85 

รอยละ 
85 

รอยละ 
85 

รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน 
Home ward ไดรับการเฝาระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
จากผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองาน
พยาบาล ผูปวยและผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน  

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง บ ริ ก า ร แ ล ะ
ประสานงานผานศูนยสงตอเพ่ือ
การพยาบาลตอเน่ืองท่ีบาน  

๓) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ
สงตอผูปวยและผูสูงอายุเพ่ือการ
พยาบาลตอเนื่องท่ีบานของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลภาคีเครือขาย สถาน
บริบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สามารถดําเนินงานใน BMA 
Home Ward Referral Program 
กรุงเทพมหานคร ไดอยางถูกตอง 
สงผลใหผูปวยและผูสูงอายุไดรับ
การพยาบาลตอเนื่องท่ีบานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(โครงการบูรณาการเครือขาย
ระบบสงตอเพ่ือการพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบาน (BMA Home 
Ward Referral System)) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

44 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ผูดูแล (Caregiver) มีความรูใน
การดูแลใหการพยาบาลพ้ืนฐานแก
ผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการ
ดูแลตอเนื่ องท่ีบ าน ไดอย างมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่องกระจาย
ตามพ้ืนท่ีครอบคลุมศูนยบริการ
สาธารณสุขท้ัง 68 แหง  
๒) ผูปวยติดบานและติดเตียงไดรับ
การพยาบาลพ้ืนฐานจากกลุมผูดูแล
และมีการเฝาระวังภาวะคุกคาม 
ภาวะวิกฤต ภาวะแทรกซอนอยาง
ตอเนื่อง 
๓) ผูสูงอายุไดรับการดูแลตอเนื่อง
ท่ีบาน ถาไดพบปญหาจะไดรับการ
สงตอไปรับการดูแลอยางตอเนื่อง  
๔) แบบบันทึกรายงานการเยี่ยม
บานผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับ
การดูแลตอเนื่องท่ีบาน แผนการ
ดูแลผูป วยและผู สู งอายุ  (Care 
Plan) และแบบประเมินมาตรฐาน

มาตรการท่ี 3 ผูปวย
ทุพพลภาพและผูสูงอายุ
ติดเตียงไดรับการดูแล
พยาบาลท่ีบาน 

รอยละของผูดูแลเพ่ือชวยเหลือ
งานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
ท่ีปฏิบัติงานจริงไดรับการติดตาม 
กํากับ ดูแล จากพยาบาล
ผูจัดการสุขภาพและผูตรวจการ
พยาบาล 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

ดานท่ี ๓ 
มิติท่ี ๓.๑ 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.๒ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

การพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการพยาบาลตอเนื่องท่ี
บาน ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพในการนํามาใช 
๕) การดูแลผูปวยและผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
ไดรับความรวมมือและการมีสวน
รวมของเครือขายในพ้ืนท่ี 
๖)  การนําตนแบบการผู ดู แล
ผูปวยและผูสูงอายุ ท่ีตองไดรับ
การดูแลตอเนื่องท่ีบาน เพ่ือเปน
ตนแบบการปฏิบัติงานของผูดูแล 
(Caregiver) ในพ้ืนท่ี 
(โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ี
บาน) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑ )  พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ ข อ ง
ศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัด
สํานักอนามัย มีสมรรถนะทาง
วิ ช าชี พ ในการ เป นพยาบาล
ผู จั ดการสุ ขภาพ สามารถนํ า
ความรู ท่ีไดรับมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
พยาบาลผูจัดการสุขภาพ (Nurse 
Care Manager in Home 
Ward) ท้ังดานการบริหารจัดการ 
ประสานงาน การใหบริการดาน
สุขภาพ และใหคําแนะนําผูดูแล
ช ว ย เ ห ล ือ ง า น พ ย า บ า ล 
(Caregiver)  ในการดูแลผูปวย
และผูสูงอายุท่ีจําเปนตองไดรับ
การดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
๒) ผูปวยและผูสูงอายุท่ีจําเปนตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเนื่องจากไดรับ
บริการทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี 3 ผูปวย
ทุพพลภาพและผูสูงอายุ
ติดเตียงไดรับการดูแล
พยาบาลท่ีบาน 

รอยละความพึงพอใจของผูปวย
และผูสูงอายุท่ีจําเปนตองไดรับ
การดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๓ 
มิติท่ี ๓.๑ 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.๒ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

(โครงการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลผูจัดการสุขภาพในการ
ดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่อง
ท่ีบาน (Nurse Care Manager 
in Home Ward)) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 
 
๑) ผูปวยระยะทายไดรับการดูแล
อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  ต ล อ ด ช ว ง
ระยะเวลาท่ีผูปวยหลงเหลืออยู 
๒) ผูปวยระยะทายมีคุณภาพชีวิต
อยูในระดับดี 
(โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยและผู สูงอายุระยะทาย
แบบประคั บปร ะคอง สู ก า ร
ปฏิบัติอยางย่ังยืน) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 

 
 

 

มาตรการท่ี 3 ผูปวย
ทุพพลภาพและผูสูงอายุ
ติดเตียงไดรับการดูแล
พยาบาลท่ีบาน 

รอยละของผูปวยระยะทาย 
ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 

รอยละ  
๘5 

รอยละ  
๘5 

รอยละ  
๘5 

รอยละ  
๘5 

ดานท่ี ๓ 
มิติท่ี ๓.๑ 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.๒ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 

เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2556 - 2575) 

256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) คนพิการ ผูสูงอายุ และผูท่ี
ประสบปญหาทางการเคลื่อนไหว 
สามารถดําเนินชีวิตไดตามอัตภาพ
เนื่องจากไดรับความชวยเหลือ
ตามความจําเปนท่ีเหมาะสม 
๒) คนพิการ ผูสูงอายุ และผูท่ี
ประสบปญหาทางการเคลื่อนไหว 
มีความพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับ  
๓) ผูดูแลคนพิการมีความรูในการ
ใชอุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวดูแลคนพิการ ผูสูงอายุ 
(โครงการบริหารจัดการวัสดุ
และอุปกรณทางการแพทยและ
จัดหาอุปกรณชวยเหลือผู
ประสบปญหาสุขภาพ) 
(โครงการพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวดาน
สาธารณสุข) 
สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

มาตรการ ใหความ
ชวยเหลือผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาสท่ี
ไดรับผลกระทบจากปญหา
สุขภาพตามความตองการ
และจําเปนเพ่ือสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 
(มน.) 
 

รอยละของคนพิการ ผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาสท่ีไดรับ
ผลกระทบจากปญหาสุขภาพ
ขอรับความชวยเหลือไดรับความ
ชวยเหลือตามความตองการและ
จําเปนในการดํารงชีวิต 
 
 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

ดานท่ี ๓ 
มิติท่ี ๓.๑ 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.๒ 

รอยละของคนพิการ ผูสูงอายุ 
และผูท่ีประสบปญหาทางการ
เคลื่อนไหว ท่ีไดรับการ
สงเคราะหอุปกรณชวยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหว มีความพึง
พอใจในการรับบริการและ
อุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวในระดับมากข้ึนไป 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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แนวทางการดําเนินการของแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ. 256๕– 256๘) 

เช่ือมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 - 2575) 
 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 

ภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยสงเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือทําหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแนะนํา          

และเผยแพรความรูดานสุขภาพการปฐมพยาบาล การเฝาระวังโภชนาการในเด็กและผูใหญ การสังเกตพัฒนาการเด็ก การเฝาระวังโรคติดตอในชุมชน       

การดูแลสุขภาพในชองปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บปวย มีศูนยสุขภาพชุมชนเปนสถานท่ีใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน เปนศูนยกลางในการ

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูเก่ียวของในชุมชนตลอดจนสนับสนุนเครือขายสุขภาพอ่ืนใหมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 

 
 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และนอกสังกัด
ไดรับการเฝาระวังภาวะ
โภชนาการและมีภาวะโภชนาการ
สูงดีสมสวน 
(กิจกรรมปองกันโรคอวนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรยีน) 
กองสรางเสริมสุขภาพ 
 

มาตรการท่ี 1 สงเสริม
ปองกันโรคอวนและภาวะ
ทุพโภชนาการในโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ตามแผน 
 

รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน (ผลลัพธ) 
1.1 โรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 
1.2 เด็กท่ีผานเกณฑ 

 
 
รอยละ 
100 
รอยละ 
70 

 
 
รอยละ 
100 
รอยละ 
70 

 
 
รอยละ 
100 
รอยละ 
70 

 
 
รอยละ 
100 
รอยละ 
70 

ดานท่ี 1 
มิติท่ี 1.6 
เปาประสงค 1.6.๒ 
 
 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

๑) ขาราชการกลุมเปาหมายไดรับ
การเพ่ิมทักษะ พัฒนาความรู 
ความเขาใจ และการเฝาระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติควบคุม
การสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 
๒) มีการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฯไปในแนวทาง
เดียวกัน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจาหนาท่ีในการเฝา
ระวังการละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560) 
กองสรางเสริมสุขภาพ 
 
 

รอยละของกลุมเปาหมาย
ไดรับการเพ่ิมทักษะ พัฒนา
ความรู ความเขาใจ และการ
เฝาระวังการละเมิด
พระราชบัญญัติควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 
 

รอยละ ๘0 
 
 
 

รอยละ ๘0 
 
 
 

รอยละ ๘0 
 
 
 

รอยละ ๘0 
 
 
 

รอยละของกลุมเปาหมายมี
การดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฯไปใน
แนวทางเดียวกัน 

รอยละ ๘0 รอยละ ๘0 
 
 
 

รอยละ ๘0 
 
 
 

รอยละ ๘0 
 
 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

51 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

๑)  ข า ร าชการและบุ คลากร
กรุงเทพมหานคร สามารถดูแล
สุขภาพของตนเองไดเปนอยางดี 
 มี สุ ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานตอบสนองตอความ
ตองการขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒) เกิดตนแบบหนวยงาน
ขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครสุขภาพดี 
(โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจ
สุขภาพ) 
กองสรางเสริมสุขภาพ 
 

มาตรการท่ี ๑ สงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค
อวน 

ร อ ย ล ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
ผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมี
รอบเอวหรือคา BMI ลดลง
จากเดิม (ผลลัพธ) 
 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

ดานท่ี 1 
มิติท่ี 1.6 
เปาประสงค 1.6.๒ 

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
ไดรับการอบรมเพ่ือเปนแกน
นําดานการดูแลและสงเสริม
สุขภาพในหนวยงาน 
 

รอยละ 
80 
 
 

รอยละ 
80 
 

รอยละ 
80 
 

รอยละ 
80 
 

รอยละของผูเขารวม
โครงการฯท่ีอวนลงพุงมีรอบ
เอวหรือคาดัชนีมวลกาย(BMI) 
เกินลดลงจากเดิม 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร.
โดยกลไกของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
(พชข.) สามารถตอบสนองตอ

มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามี
สวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมสุขภาพ  

จํานวนครั้งของกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีดําเนินการรวมกับ
ภาคีเครือขายภายนอก
หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครดานสุขภาพ 

24 ครั้ง - - - ดานท่ี 1 
มิติท่ี 1.6 
เปาประสงค 1.6.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

52 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

ความตองการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี
ไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชน
กับประชาชน  
(โครงการการขับเคล่ือนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับเขต)  
กองสรางเสริมสุขภาพ 
 

รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายเขารวมงานตาม
กําหนด 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

มีแผนการขับเคลื่อนงานของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต (พชข.) อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

50 แผน - - - 

1) ประชาชนท่ีผานการอบรมเปน
อาสาสมัครสาธารณสุข ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพมีความรูความ
เขาใจ และสามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน ครอบคลุมดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน และ
การฟนฟูสมรรถภาพได 
2) ประชาชนท่ีผานการอบรมเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขมีสวนรวม

มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามี
สวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมสุขภาพ 

จํานวนผูเขารวมฝกอบรม ผาน
การฝกอบรมตามเกณฑท่ี
กําหนด 
 

≥ รอยละ 
๘๐ 

≥ รอยละ 
๘๐ 

≥ รอยละ 
๘๐ 

≥ รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี 1 
มิติท่ี 1.6 
เปาประสงค 1.6.๑ 

ผูเขารับการฝกอบรม 
ข้ึนทะเบียนเปน 
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

≥ รอยละ 
๘๐ 

≥ รอยละ 
๘๐ 

≥ รอยละ 
๘๐ 

≥ รอยละ 
๘๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

53 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

ในการแกไขปญหาสาธารณสุขใน
ชุมชน สามารถดําเนินงานและ
ผลักดันกิจกรรมดานสุขภาพ
อนามัย การบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพในชุมชนของตนเอง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(โครงการอบรมเตรียมความ
พรอมในการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร)  
กองสรางเสริมสุขภาพ 
 
1) อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร มีศักยภาพใน
การดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพท่ี
สอดคลองกับสภาวการณ 
ตอบสนองปญหาและความ
ตองการของชุมชน 
 
 
 

มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามี
สวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมสุขภาพ  

กลุมเปาหมายมีสวนรวมใน
กิจกรรมตามแนวทาง 
ท่ีกําหนด 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

ดานท่ี 1 
มิติท่ี 1.6 
เปาประสงค 1.6.1 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

54 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

2) ประชาชนไดรับการดูแลตาม
สภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ีอยาง
เหมาะสมและมีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 
3) เสริมสรางขวัญกําลังใจแก
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 
4) ระบบงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครมี
ความยั่งยืนและตอเนื่อง 
(โครงการอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
รวมใจขจัดภัยสุขภาพ)  
กองสรางเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

55 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

๑) อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร มีความรู มี
ทักษะ ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
และสามารถใช application ใน
การรายงานผลปฏิบัติงาน 
ประสานงานและแจงขาวสารสู
ประชาชนได 
๒) มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ตนแบบในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การสราง
สุขภาพแบบมีสวนรวมสามารถ
ดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว 
และประชาชนในชุมชนได  
๓) อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร สามารถเขียน
โครงการดานสุขภาพในชุมชนได 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ใหเปน 
Smart and Healthy อสส.)  

มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามี
สวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมสุขภาพ  

รอยละของกลุมเปาหมายท่ี
เขารวมการฝกอบรมฯ 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 

รอยละของกลุมเปาหมายท่ี
ผานการฝกอบรมมีความรูและ
ทักษะผานเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

56 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

กองสรางเสริมสุขภาพ 
(ท่ีมาจากการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เสริมสรางองคความรูการบริการ
สุขภาพตามแนวชีวิตวิถีใหม) 
 
๑) ประชาชนไดรับการบริการท่ีดี 
ทันสมัย จากการบริการของ
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน 
๒) อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติงานใน
ศูนยสุขภาพชุมชน มีความรู      
มีทักษะผูนําการสรางสุขภาพ
แบบมีสวนรวม สามารถดูแล
สุขภาพคนในชุมชน 
๓) ประชาชนไดรับการบริการท่ีดี 
ทันสมัย จากการบริการของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติงานใน

มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามี
สวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของกลุมเปาหมายท่ี
เขารวมการฝกอบรมฯ 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 

รอยละของกลุมเปาหมายท่ี
ผานการฝกอบรมมีความรูและ
ทักษะผานเกณฑท่ีกําหนด 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

จํานวนศูนยสุขภาพชุมชน
ตนแบบ  

๑๕ แหง  ๒๐ แหง  ๒2 แหง  ครบ ๖๙ 
แหง
(ศูนยบริการ
สาธารณสุข) 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

57 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. เช่ือมโยงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556 - 2575) 

2565 2566 2567 ๒๕๖๘ 

ศูนยสุขภาพชุมชน 
(โครงการพัฒนาศูนยสุขภาพ
ชุมชนตนแบบ)  
กองสรางเสริมสุขภาพ 
(ท่ีมาจากการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เสริมสรางองคความรูการบริการ
สุขภาพตามแนวชีวิตวิถีใหม) 
 
1) ผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการ
ท่ีศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปากและฝก
ทักษะการทําความสะอาดชอง
ปาก และสามารถดูแลสุขภาพ
ชองปากของตนเองไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
(โครงการคนกรุงเทพฯรักฟน 
(เพ่ือเขาสูวัยสูงอายุฟนดี))  
กองทันตสาธารณสุข 
 

มาตรการท่ี ๑ สงเสริม
ทันตสุขภาพและปองกัน
โรคในชองปากในสถาน
บริการและชุมชน 
(มาตรการหนวยงาน) 

ผูปวยเบาหวานข้ึนทะเบียน
ท่ีมารับบริการท่ีศูนยบริการ
สาธารณสุข 

10,000 
คน 

10,000 
คน 

10,000 
คน 

10,000 
คน 

ดานท่ี 1 
มิติท่ี 1.6 
เปาประสงค 1.6.1 
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แนวทางการดําเนินการของแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.256๕ – 256๘) 
เช่ือมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี ๔ ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ไดรับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การ

บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยการประสานความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน สนับสนุน

สื่อประชาสัมพันธเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับกลุมเปาหมาย รวมท้ังเปนศูนยขอมูลดานยาเสพติดสําหรับการเฝาระวัง 

 

 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) บุคลากรชุมชนรวมใจระวังภัยยา
เสพติด มีมุมมอง ความรูความเขาใจ
ในการดําเนินงาน 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชนใหมีความยั่งยืน 
๒) มีรูปแบบการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาในการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชน ท่ีสามารถเปนตนแบบ และ
เผยแพรไปยังหนวยงานอ่ืนๆได 

มาตรการท่ี 1 เสริมสราง
ความเขมแข็งของ “ชุมชน
รวมใจระวังภัยยาเสพติด”  

รอยละของชุมชนท่ีมี
ความสามารถในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  

รอยละ 
65 
 

รอยละ 
65 
 

รอยละ 
65 
 

รอยละ 
65 
 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจและมีความรู
ความเขาใจการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๘๐ 

- - - 

รอยละของจาํนวนชุมชนรวม
ใจระวังภัยยาเสพติดท่ีมีระดับ

รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

รอยละ 
20 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๓) สามารถยกระดับความสามารถใน
การดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน และพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๔) ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดมี
ความเขมแข็ง สามารถแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชนอยางเปนระบบ
และมีรูปแบบท่ีเดนชัดเปนรูปธรรม 
(โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยา
เสพติด) 
(กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการ
ดําเนนิงานชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 

ความสามารถในการ
ดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน
เพ่ิมข้ึน 
 

๑) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝา
ระวังภัยและยาเสพติดไดรับการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัด
กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายา

มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  

ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเฝาระวังภัย
ยาเสพติด 
 

รอยละ 
65 
 

รอยละ 
65 
 

รอยละ 
65 
 

รอยละ 
65 
 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

เสพติดในพ้ืนท่ี 
๒ )  ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย อาสาส มัค ร
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยา
เสพติด ปฏิบัติงานรวมกับภาครัฐ ใน
ดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
๓) ศูนยเฝาระวังภัยและยาเสพติดใน
ชุมชน ดําเนินงานอยางเขมแข็งและมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 
(โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและ
ยาเสพติด) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 

มาตรการท่ี 3 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนในการ
ดําเนินกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
มาตรการท่ี 4 เสริมสราง
ความเขมแข็งของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา 

รอยละของอาสาสมัครไดรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ี  

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละของอาสาสมัคร
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

1 )  อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
กรุ ง เ ทพมหานคร  มี ทักษะและ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ทํ า ง า น ท่ี มี
ประสิทธิภาพสําหรับการพัฒนา
คุณภาพงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
 

มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
มาตรการท่ี 3 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัย

รอยละของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ี
เขารวมโครงการมีความรู 
สําหรับการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขตนแบบดานการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในชุมชน 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

2) มีเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุ ง เทพมหานคร ท่ี เปนตนแบบ
สําหรับการดําเนินงานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา  
สมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
เพ่ือ  การปองกันและแกไขปญหายา
และสารเสพติดในชุมชน) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 

และยาเสพติดในชุมชนในการ
ดําเนินกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  
มาตรการท่ี 4 เสริมสราง
ความเขมแข็งของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา  
 

๑ )  ข า ร าชการและลู กจ า ง ของ
กรุงเทพมหานครท่ีเขารวมโครงการฯ 
สามารถลด/ละเลิกยาสูบไดสําเร็จ  
๒ )  ข า ร าชการและลู กจ า ง ของ
กรุงเทพมหานครท่ีเขารวมโครงการฯ
มีภาวะสุขภาพท่ีดี และเปนตนแบบ
การลด/ละ/เลิกยาสูบ 
(โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ
สําหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 

มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  

รอยละของกลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจโทษพิษภัย
ของการสูบบุหรี่ 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

รอยละของขาราชการและ
ลูกจางของกรุงเทพมหานครท่ี
เขารวมโครงการฯสามารถ
เลิกยาสูบไดสําเร็จอยาง
ตอเนื่อง 6 เดือน 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

1) บิดา มารดา ผูปกครองสามารถ
นํ า ค ว ามรู  ค ว าม เ ข า ใ จ ในก า ร
เสริมสรางภูมิคุมกันยาและสารเสพ
ติดในครอบครัวไปใชกับบุตรหลาน 
2) มี เครือข ายครอบครัว ในการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
(โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันยา
และสารเสพติดในครอบครัว) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 

มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  

รอยละของบิดา มารดา/
ผูปกครองท่ีเขารวมกิจกรรมมี
ความรูความเขาใจในการ
เสริมสรางภูมิคุมกันยาและ
สารเสพติดในครอบครัว 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

1)  ประชาชนมีส วนร วมในการ
รณรงค ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ในชวงเทศกาลสําคัญ    
2) เกิดภาคีเครือขายและความ
รวมมือกันในการรวมกันรณรงค ลด 
เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
(โครงการรณรงค ลด เลิก การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง
เทศกาลสําคัญ) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยา
เสพติด 
 

มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  

รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 
มีความรูความเขาใจเรื่องโทษ
พิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 
 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

จํานวนของภาคีเครือขายท่ีให
ความรวมมือในการรณรงค 
ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

๑๐ 
หนวยงาน 

๑๐ 
หนวยงาน 

๑๐ 
หนวยงาน 

๑๐ 
หนวยงาน 

1) มีคูมือการดําเนินงานดานการ
ปองกันและแกไขปญหายาและสาร
เสพติดท่ีไดรับการพัฒนาแลว 
สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร  
2) อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร มีแนวทางในการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการ

มาตรการท่ี 4 เสริมสราง
ความเขมแข็งของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา  

มีคูมือการดําเนินงานดานการ
ปองกันและแกไขปญหายา
และสารเสพติด สําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร  
 

๔,๓๐๐ 
เลม 

๔,๓๐๐ 
เลม 

๔,๓๐๐ 
เลม 

๔,๓๐๐ 
เลม 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 
 

รอยละของพยาบาลอนามัย
ชุมชน/นักสังคมสงเคราะห

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

พัฒนาคุณภาพงานปองกันและแกไข
ปญหายาและสารเสพติดในชุมชน 
3) มีเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร สําหรับการ
ดําเนินงานดานการปองกันและแกไข
ปญหายาและสารเสพติดในชุมชน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครเพ่ือการปองกัน
และแกไขปญหายาและสารเสพติด
ในชุมชน) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 

และอสส.กทม. ท่ีเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มี
ความรูท่ีจําเปนสําหรับการ
ดําเนินงานดานยาและสาร
เสพติดในชุมชน 
 

1) พยาบาลอนามัยชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร มีความรูและทักษะ
การเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน
เด็กปฐมวัย 
๒) มีเครือขายการดําเนินงานดาน

มาตรการท่ี 5 เสริมสราง 
ความเขมแข็งของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา  

รอยละของพยาบาลอนามัย
ชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ท่ีไดรับความรูในการ
เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย มีความรูและ

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

การเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยบริการ
สาธารณสุขและในชุมชน 
(โครงการการเสริมสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 

ทักษะเพ่ิมข้ึน 

๑) สถานศึกษามีความเขมแข็งในการ
เฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหายา
และสารเสพติด 
2) สถานศึกษาเปนภาคีเครือขายใน
การปองกันและแกไขปญหายาและ
สารเสพติด 
(โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 

มาตรการท่ี 5 เสริมสราง 
ความเขมแข็งของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา  

จํานวนของสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีรวม
ดําเนินการ 
 

๓๔ แหง - - - ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

รอยละของสถานศึกษาท่ีรวม
ดําเนินการในโครงการฯ 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา ท่ีรวมจัด
กิจกรรม 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

66 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

1) เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นผานผลงานการ
ประกวดเพ่ือปองกันการสูบบุหรี่ การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการ
เสพยาเสพติด 
๒) มีผลงานท่ีสามารถนํามาผลิตเปน
สื่อประชาสัมพันธสําหรับ
กลุมเปาหมายตางๆ ได 
๓) นักเรียนท่ีรวมกิจกรรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 
๔) โรงเรียนท่ีรวมกิจกรรมมีการจัด
กิจกรรมปองกันนักสูบหนาใหม 
(โครงการเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 

มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะ
ชีวิตใหแกนักเรียนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  
มาตรการท่ี 2 พัฒนาทักษะ
ชีวิตผานสื่อสารสนเทศท่ี
ทันสมัย  
มาตรการท่ี 4 สนับสนุน
กิจกรรมจังหวัดปลอดบุหรี่ 

รอยละนักเรียนท่ีรวมกิจกรรม
มีความรูเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 
 
 
 
 
 

รอยละของโรงเรยีนท่ีรวม
กิจกรรมมีการจดักิจกรรม
ปองกันนักสูบหนาใหม 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ผลงานท่ีชนะการประกวด
สามารถนําไปผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธได 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ
ในการดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่ 
(โครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 

มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะ
ชีวิตใหแกนักเรียนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  

รอยละของผูเขารับการอบรม
มีความรู ความเขาใจในการ
ดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดรับ
การเสริมสรางภูมิคุมกันยาและสาร
เสพติด และสามารถเปนแกนนํา
เยาวชนรุนใหม ท่ีเสพ ไมสูบ ไมดื่มได
ตอไป 
2) ขาราชการครูท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการปองกันและแกไขปญหายา
และสารเสพติดในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีความรู 
ความสามารถ และทักษะท่ีถูกตองใน
การแกไขปญหายาและสารเสพติด 
ตลอดจน มีเครือขายในการ
ดําเนินงาน และมีระบบสงตอท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
(โครงการพัฒนาการเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 

มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะ
ชีวิตใหแกนักเรียนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  
มาตรการท่ี 2 พัฒนาทักษะ
ชีวิตผานสื่อสารสนเทศท่ี
ทันสมัย  
มาตรการท่ี 4 สนับสนุน
กิจกรรมจังหวัดปลอดบุหรี่  

รอยละของจาํนวนนักเรยีนท่ีมี
ภูมิคุมกันในระดับปกติ  
 

รอยละ 
๕๕ 

รอยละ 
๕๕ 

รอยละ 
๕๕ 

รอยละ 
๕๕ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

รอยละของนักเรียนท่ีรวม
กิจกรรม เสริมทักษะชีวิต มี
ความรูเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละของครูท่ีรับผิดชอบ
งานดานการปองกันและแกไข
ปญหายาและสารเสพติดมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๘๐ 

- - - 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ผู เขารวมประชุม มีการพัฒนา
ความรู ความสามารถ และทักษะท่ี
ถูกตองในการนําไปดําเนินการแกไข
ปญหายาและสารเสพติด ในนักเรียน
กลุมท่ีมีภูมิคุมกันต่ําและเสี่ยง 
๒ )  นั ก เ รี ย นร ะ ดับ มั ธ ยม ศึ กษา
ต อ น ต น  โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานครมีความรู ในการ
สรางนวัตกรรมดานการปองกันยา
เสพติดในโรงเรียน 
๓. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสัง กัดกรุง เทพมหานคร 
สามารถสรางผลงานนวัตกรรมเพ่ือ
การปอง กันการติดยา เสพติดใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได 
(โครงการพัฒนาการเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 
 

มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะ
ชีวิตใหแกนักเรียนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
มาตรการท่ี 2 พัฒนาทักษะ
ชีวิตผานสื่อสารสนเทศท่ี
ทันสมัย  
มาตรการท่ี 4 สนับสนุน
กิจกรรมจังหวัดปลอดบุหรี่  

รอยละของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีสงผลงาน
นวัตกรรม 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) พนักงานเจาหนาท่ีมีความรูความ
เขาใจการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และผลิตภัณฑยาสูบเพ่ิมมากข้ึน  
๒) ผูกระทําความผิดตามกฎหมายถูก
ดําเนินคดี 
(โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
ผลิตภัณฑยาสูบในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 

มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  

รอยละของพนักงาน
เจาหนาท่ี ท่ีผานการฝกอบรม
มีความรูในการดําเนินงานเฝา
ระวัง และบังคับใชกฎหมาย
การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

1) ผูปฏิบัติงานดานการเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
กรุงเทพมหานคร ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการดําเนินงานดานการ
เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
กรุงเทพมหานคร 
2) ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด สามารถจัด
กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพ

มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะ
ชีวิตใหแกนักเรียนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  
มาตรการท่ี 2 พัฒนาทักษะ
ชีวิตผานสื่อสารสนเทศท่ี
ทันสมัย  
 

รอยละของผูเขารวมประชุมฯ 
มี ความรูในการเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
กรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

รอยละของผูปฏิบัติงาน
รายงานผลการดําเนินงานโดย
ผานระบบอินเทอรเน็ต 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

ติดในเด็กกรุงเทพมหานครไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดในเด็กกรุงเทพมหานคร) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 

 

๑) ผู เขารวมประชุมไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการดําเนินงานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
๒) ผูเขารวมประชุมสามารถจัด
กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(โครงการพัฒนาการเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) มีสื่อการเรียนรูดานการติดตาม
ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูผาน
แอพพลิเคชั่น สําหรับผูปฏิบัติงาน ได
เพ่ิมความรูและทักษะท่ีสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม 
๒) ผูปฏิบัติงานดานการติดตามดูแล
ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟู 
สามารถติดตามผูผานการบําบัดฟนฟู
ไดเพ่ิมข้ึน 
๓) การดําเนินการติดตามดูแล
ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูใน
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการ
บําบัดฟนฟู) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยา
เสพติด 
 
 
 

มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะ
ชีวิตใหแกนักเรียนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  
มาตรการท่ี 2 พัฒนาทักษะ
ชีวิตผานสื่อสารสนเทศท่ี
ทันสมัย  
 

มีแอพพลิเคชั่นเพ่ือชวยเพ่ิม
ความรูและทักษะในการ
ติดตาม 
ชวยเหลือผูผานการบําบัด
ฟนฟู 
 

๑ ชิ้น ๑ ชิ้น ๑ ชิ้น ๑ ชิ้น ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

ศูนยเพ่ือประสานการดูแลผู
ผานการบําบัดฟนฟูสามารถ
ติดตามผูผานการบําบัดฟนฟู
ไดไมนอยกวาเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 
๗๗ 

รอยละ 
๗๗ 

รอยละ 
๗๗ 

รอยละ 
๗๗ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ผูเสพผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครไดรับการ
บําบัดรักษาฟนฟู และติดตามดูแล
ชวยเหลืออยางมีมาตรฐาน 
๒) ศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย ไดรับการตรวจเยี่ยมคุณภาพ
ดานยาเสพติด 
(โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด) 
(โครงการพัฒนาศูนยบริการ
สาธารณสุขสูการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (HA) ดานยาเสพ
ติด) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 
 
 
 
 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับผูผานการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  
มาตรการท่ี 3 พัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม 
ในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  
 

รอยละของศูนยบรกิาร
สาธารณสุข สนอ. ผานการ
เยี่ยมสํารวจเพ่ือรับรอง
คุณภาพ (HA) ดานยาเสพติด 
 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

รอยละของผูท่ีเขาโปรแกรม
บําบัดรักษาแบบครบกําหนด  

รอยละ 
๖๘ 

รอยละ 
๖๘ 

รอยละ 
๖๘ 

รอยละ 
๖๘ 

รอยละความสําเร็จของผูเสพ
ยาเสพติดท่ีบําบัดครบตาม
เกณฑท่ีกําหนดหยุดเสพ
ตอเนื่องหลังจําหนายจากการ
บําบัดท่ีระยะ 3 เดือน (3 
Months Remission Rate)  

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) มีระบบการใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แบบตอเนื่องและครอบคลุม 
๒) มีศูนยดูแลชวยเหลือผูผานการ
บําบัดฟนฟู (After care Service 
Center) ของกรุงเทพมหานคร ท่ี
สามารถใหบริการแกผูผานการ
บําบัดฟนฟูไดอยางครอบคลุมทุกมิติ 
๓) ผูผานการบําบัดฟนฟูสามารถ
เขาถึงขอมูลและการประชาสัมพันธ
ของศูนยดูแลชวยเหลือ (After care 
Service Center)  
๔) ผูผานการบําบัดฟนฟูไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และไดรับความ
ชวยเหลือท่ีเหมาะสมและตรงตาม
ความตองการ 
(โครงการพิชิตใจ “สรางคุณคน
ใหม” สูสังคม) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับผูผานการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  
มาตรการท่ี 3 พัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม 
ในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

มีระบบการใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แบบตอเนื่องและครอบคลุม
ผานศูนยดูแลชวยเหลือผูผาน
การบําบัดฟนฟูของ
กรุงเทพมหานคร 

๑ แหง ๑ แหง ๑ แหง ๑ แหง ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

รอยละของผูผานการบําบัด
ฟนฟูท่ีหยุดเสพยาตอเนื่อง
หลังสิ้นสุดการบําบัดฟนฟู ๓ 
เดือน 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละของผูปวยยาเสพติดท่ี
เขารับการบําบัดฟนฟูและ
ไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 
๑ ป มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถกลับไปดําเนินชีวิตได
อยางปกติในสังคม 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ชุมชน ครอบครัว และประชาชน
ในชุมชนมีความเขาใจใน
กระบวนการบําบัดฟนฟูและดูแล
ชวยเหลือผูมีปญหายาเสพติดใน
ชุมชนโดยชุมชนเปนศูนยกลาง และมี
สวนรวมในการดําเนินการ 
๒) เกิดความรวมมือและบูรณาการ
การดําเนินงานพัฒนากระบวนการ
บําบัดฟนฟูและดูแลผูติดยาเสพติด 
และการลดอันตรายจากยาเสพติดใน
ชุมชนจากภาคีเครือขาย 
๓) สามารถดําเนินการพัฒนา
กระบวนการบําบัดฟนฟูและดูแล
ชวยเหลือผูมีปญหายาเสพติดใน
ชุมชนโดยชุมชนเปนศูนยกลาง และ
การลดอันตรายจากยาเสพติดใน
ชุมชน ไดครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ
ของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีมีคลินิก
บําบัดยาเสพติดท้ัง ๑๗ แหง 
๔) ผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีดไดรับ
บริการดานการบําบัด รักษายาเสพ
ติดและเอชไอวี เอดส แบบรอบดาน

มาตรการท่ี 2 พัฒนา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับผูผานการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  
 
มาตรการท่ี 3 พัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม 
ในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

ชุมชนเปาหมายสามารถ 
ดําเนินงานพัฒนากระบวนการ
บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดได
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

ผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีดท่ีเขา
รับบริการไดรับบริการลด
อันตรายจากยาเสพติด ๓ ดาน 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

เพ่ือชวยเหลือใหสามารถลด ละ เลิก
ยาเสพติดไดในท่ีสุด 
(โครงการพัฒนาการบําบัดฟนฟูผู
ติดยาเสพติดในชุมชน) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
 
1) ทราบถึงประสิทธิผลของการ
ติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัดใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2) เกิดแนวคิดเพ่ือพัฒนาระบบการ
ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด
ฟนฟูท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3) สามารถพัฒนาการจัดบริการให
ความชวยเหลือแกผูผานการบําบัด
ฟนฟูไดอยางเหมาะสมและตรงตาม
ความตองการของผูรับบริการ 
(โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการ
บําบัดฟนฟู) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับผูผานการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  
มาตรการท่ี 3 พัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม 
ในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  

รายงานผลการวิจัย ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ประชาชนเขาถึงบริการไดงาย 
สะดวก รวดเร็ว 
๒) มีการพัฒนาฐานขอมูลดานยาเสพ
ติด และเชื่อมโยงแบบไรรอยตอ 
(โครงการปรับ Looks ปลุก like 
กาวใหมไรรอยตอ) 
สํานักงานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด 
(ท่ีมาจากการดําเนินโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเสริมสราง
องคความรูการบริการสุขภาพตาม
แนวชีวิตวิถีใหม) 
 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับผูผานการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  
มาตรการท่ี 3 พัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม 
ในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  

ประชาชนท่ีเขารับบริการมี
ความพึงพอใจ 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๒ 
เปาประสงค ๑.๒.๑ 

ระบบขอมูลยาเสพติด 
 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกัน
ระดบัปกติไมนอยกวารอยละ 
70 
 

ไมนอย
กวารอย 
ละ 70 

ไมนอย
กวารอย 
ละ 70 

ไมนอย
กวารอย 
ละ 70 

ไมนอย
กวารอย 
ละ 70 

คุณภาพชีวิตของผูรับบริการท่ี
ผานเกณฑท่ีกําหนด 
 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 

รอยละของเจาหนาท่ี ท่ีมี
ทัศนคติตองานดานยาเสพติด
ในระดับท่ีเหมาะสม 
 
 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
8๐ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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แนวทางการดําเนินการของแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.256๕ – 256๘)  
เช่ือมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) 

 
ภารกิจพ้ืนฐานท่ี ๕ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

มีระบบสนับสนุนบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของสํานักอนามัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบสนับสนุนกลางในการจัดหายาเวชภัณฑ     
การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การบริการสุขภาพและสรางเครือขายสุขภาพภาคประชาชนและการใหการสงเคราะหทางดานสาธารณสุขแกผูท่ีมี
ปญหาทางสุขภาพ หรือไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพ บริหารงานบุคคลและทรัพยากรบุคคล พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานพยาบาล 

 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) มีเครือขายความรวมมือในการ
เฝาระวังความปลอดภยัดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย 
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน   
๒) สามารถสงตอขอมูลการดูแล
สุขภาพของประชาชนในชุมชน
ระหวางศูนยบริการสาธารณสุข และ
รานยาเครือขายฯ ทําใหประชาชน
ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 
(โครงการเครือขายความรวมมือ
ในการเฝาระวังความปลอดภัย
ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
สํานักอนามัย) 
กองเภสัชกรรม 

มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
สุขภาพ 

เครือขายความรวมมือในการ
เฝาระวังความปลอดภัยดานยา 
และผลิตภัณฑสุขภาพ สํานัก
อนามัย มีจํานวนเพ่ิมข้ึน จากป
ท่ีผานมา 

ไมนอยกวา
รอยละ 10 
 

ไมนอยกวา
รอยละ 10 
 

ไมนอยกวา
รอยละ 10 
 

ไมนอยกวา
รอยละ 10 
 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) ผูรับบริการของศูนยบริการ
สาธารณสุข และประชาชนใน
ชุมชนมีความรู  และมีความ
ปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑ
สุ ข ภ า พ ม า ก ข้ึ น  จ า ก ก า ร
ดําเนินการดานงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ      
2) ประชาชนในชุมชนสามารถ
เ ข า ถึ ง ก า ร เ ฝ า ร ะ วั ง ค ว า ม
ปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ไ ด อ ย า ง ท่ั ว ถึ ง  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ) 
กองเภสัชกรรม 
 
 
 
 

มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
สุขภาพ 

ศู น ย บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข              
มีการดําเนินกิจกรรมดานการ
คุ ม ค ร อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ด า น
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
 

รอยละ 
90 
 

รอยละ 
90 
 

รอยละ 
90 
 

รอยละ 
90 
 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) บุคลากรสายงานเภสัชกรรม 
บุคลากรการแพทย และ
ประชาชนมีฐานขอมูลคําถามทาง
เภสชักรรมท่ีมีความนาเชื่อถือ
และสามารถเขาถึงไดงาย 
๒) เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ตอบคําถาม และลดภาระงาน
ของเภสัชกรในการตอบขอ
คําถามท่ีมีความซํ้าซอน 
(โครงการจัดทําฐานขอมูล
ดานเภสัชกรรม) 
กองเภสัชกรรม 
(ท่ีมาจากการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาเสริมสรางองคความรู
การบริการสุขภาพตามแนวชีวิต
วิถีใหม) 
 
 
 

มาตรการท่ี ๑ จัดใหมี
ฐานขอมูลคําถาม   ทางเภสัช
กรรม (มาตรการหนวยงาน) 
 

คําถามทางเภสัชกรรมท่ีพบ
บอยถูกบรรจุลงในฐานขอมูล  
 

ไมนอยกวา
รอยละ 50 

ไมนอยกวา
รอยละ 50 

ไมนอยกวา
รอยละ 50 

ไมนอยกวา
รอยละ 50 

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 

จํานวนครั้งในการเขาใชงาน
ฐานขอมูล 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) พัฒนาความรูและศักยภาพ
ของเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ

ชันสูตรโรค 
๒) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
ตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการ

ชันสูตรโรคศูนยบริการสาธารณสุข
อยางตอเนื่อง 
๓) ประชาชนผูมารับบริการ

ไดรับผลการตรวจวิเคราะหท่ี
ถูกตอง นาเชื่อถือ 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรหองปฏิบัติการ
ชันสูตรโรค สํานักอนามัย) 
สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข 

 
 
 

 
 

มาตรการท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุขตาม

มาตรฐานศูนยบริการ
สาธารณสุข (PHCA) 

รอยละของกลุมเปาหมายท่ี
เขารับการอบรม 

 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 
รอยละของจํานวนผู เขารับ
การอบรม ผานเกณฑทดสอบ
ความรูท่ีกําหนด 
 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ 

ร อ ย ล ะ ข อ ง ศู น ย บ ริ ก า ร
สาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการ
และผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) อัตราการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
ท่ีสํานักงานชันสูตรสาธารณสุข
ลดลงเนื่องจากเจาหนาท่ีของ
ศูนยบริการสาธารณสุขสามารถ
เก็บสิ่งสงตรวจอยางถูกตอง
เหมาะสม 
๒) เจาหนาท่ีของศูนยบริการ
สาธารณสุขไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
ซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติตอผูมา
รับบริการไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ 
(โครงการนิเทศงานดาน
หองปฏิบัติการชันสูตรโรค) 
สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข 
(ท่ีมาจากการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาเสริมสรางองคความรู
การบริการสุขภาพตามแนวชีวิต
วิถีใหม) 

๑. พัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาท่ีศูนยบริการ
สาธารณสุขดานการเก็บสิ่งสง
ตรวจ (มาตรการหนวยงาน) 

จํ า น ว น ศู น ย บ ริ ก า ร
สาธารณสุขท่ีไดรับการนิเทศ
งานตามเปาหมาย 
 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑ 

อัตราการปฏิเสธสิ่งสงตรวจ
ลดลง  

รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) บุคลากรสายงานเภสัชกรรม 
มีความรู  ความเข า ใจ  และ
ทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
ดานเภสัชกรรม 
๒) เพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณในการปฏบิัติงาน
ดานเภสัชกรรม ซ่ึงจะชวย
สงเสริมใหการปฏิบัติภารกิจมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายงานเภสัชกรรม) 
กองเภสัชกรรม 
 

มาตรการท่ี ๑ พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการใหบริการในแต
ละสายงานใหมุงสูความเปน
มืออาชีพ และสอดคลองกับ
การเปนมหานครแหงเอเซีย 

ผูเขารวมประชุมมีความรู 
ทักษะ และความเขาใจใน
หัวขอท่ีจัดประชุม 
 

ไมนอยกวา
รอยละ 
90 

ไมนอยกวา
รอยละ 
90 

ไมนอยกวา
รอยละ 
90 

ไมนอยกวา
รอยละ 
90 

ดานท่ี ๗ 
มิติท่ี ๗.๓ 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑ 

ผูเขารวมประชุมสามารถนํา
ความรูไปพัฒนาบริการดาน
เภสัชกรรมของสํานักอนามัย 
ตามท่ีกองเภสัชกรรมกําหนด 
 
 
 
 

ไมนอยกวา
รอยละ 
80 

ไมนอยกวา
รอยละ 
80 

ไมนอยกวา
รอยละ 
80 

ไมนอยกวา
รอยละ 
80 

ทันตแพทย กองทันตสาธารณสุข 
สํานักอนามัย สามารถใหบริการ
ด า น ทั น ต ก ร ร ม ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
(โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู
ดานทันตกรรม) 
กองทันตสาธารณสุข 
 

มาตรการท่ี ๑ พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการใหบริการในแต
ละสายงานใหมุงสูความเปน
มืออาชีพ และสอดคลองกับ
การเปนมหานครแหงเอเซีย 

รอยละของทันตแพทย สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร ได
เขารับการอบรมเพ่ิมพูน
ความรูดานทันตกรรม 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

ดานท่ี ๗ 
มิติท่ี ๗.๓ 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑ 

รอยละของผูเขารับการอบรม
มีคะแนนทดสอบหลังการ
อบรมไมนอยกวา รอยละ 70 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

ผูผานการฝกอบรมมีการพัฒนา
องคความรูและทักษะเก่ียวกับ
การบริหารทางการพยาบาลการ
พยาบาลสาธารณสุขและอ่ืนๆท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรและนํา
ความรูทักษะและประสบการณท่ี
ไดรับไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพยิ่งข้ึน 
(โครงการฝกอบรมหลักสูตร  
การบริหารการพยาบาล    
(ดานบริหารอนามัย) รุนท่ี 21) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 
 

มาตรการท่ี ๑ พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการใหบริการในแต
ละสายงานใหมุงสูความเปน
มืออาชีพ และสอดคลองกับ
การเปนมหานครแหงเอเซีย 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
เก่ียวกับเนื้อหาในหลักสูตร
ของโครงการเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ ๘0 รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  ดานท่ี ๗ 
มิติท่ี ๗.๓ 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑ 

ผูเขารับการฝกอบรมจัดทํา
ผลงานเชิงประจักษอยางนอย  
1 เรื่อง 
 

จํานวน 
1 เรื่อง 

จํานวน 
1 เรื่อง 

จํานวน 
1 เรื่อง 

จํานวน 
1 เรื่อง 

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานได 
 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

เชิงปริมาณ 
ผูเขารับการอบรมเกิดทัศนคติท่ี
ดี ต อการปฏิบั ติ ง าน เปน ทีม 
สามารถนําความรู ท่ี ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

เชิงคุณภาพ 
ผู เ ข า รั บการอบรมสามารถ
ทํางานรวมกันไดสํ าเร็ จตาม
เปาหมายขององคกร โดยไดรับ
คะแนนตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการ
กรุ ง เทพมหานครรายบุคคล     
ไมต่ํากวา 80 คะแนน 
(โครงการการฝกอบรมการ
พั ฒ น า อ ง ค ก ร สู ก า ร
เปล่ียนแปลงเชิงบวก) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 
 
๑)  ผู เข ารับการฝกอบรม มี
ความรู  ความเขาใจ ภารกิจ 
บทบาทหนาท่ี เก่ียวกับลักษณะ
งานในศูนยบริการสาธารณสุข  
 ๒)  ผู เ ข ารับการฝกอบรมมี
ทัศนคติ ท่ีดีตอตนเอง เ พ่ือน
รวมงานและผูปวย 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๓) ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
การ พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข
พ้ืนฐานในหนวยบริการปฐมภูมิ
และสามารถนําความรู ท่ีไดรับ
ไปใชในการปฏิบัติงานได 
( โ ค ร ง ก า ร ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
ปฐมนิเทศบุคลากรสายงาน
พยาบาล เพ่ือสรางองคความรู 
ค ว า ม เ ข า ใ จ  ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ทั ศ น ค ติ ใ น ก า ร พ ย า บ า ล
สาธารณสุข สํานักอนามัย) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 
 
๑ )  ผู เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม 
สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใช
ในการ การพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล และแนวปฏิบัติการ
พยาบาลในปญหาภาวะสมอง
เสื่อม การดูแลปญหาตางๆ ท่ี
เ กิด ข้ึนในผูป วยภาวะสมอง
เสื่อมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบได  
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

หลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๒) ผู ท่ี มีภาวะสมองเสื่อมใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดรับ
การบริการทางการพยาบาลท่ีดี 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
(โครงการฝกอบรมขาราชการ
สายงานพยาบาล เพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะ
สมองเส่ือม) 
กองการพยาบาลสาธารณสุข 
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แนวทางการดําเนินการของแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.256๕ – 256๘)  
เช่ือมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี ๖ สุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม 

ประชาชนไดบริโภคอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค สารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยการสงเสริมดานสุขาภิบาลอาหารและ

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ อาคารสาธารณะ และในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไมกอมลพิษสิ่งแวดลอมและสิ่งคุกคามตอสุขภาพ 

 

 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑. สถานประกอบการ
อาหาร ไดแก ตลาด 
สถานท่ีจําหนายอาหาร 
สถานท่ีสะสมอาหาร 
และแผงลอยจําหนาย
อาหาร ไดรับการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐาน
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๒. คุณภาพของวัตถุดิบ 
อาหารพรอมปรุง และ
อาหารพรอมบริโภคท่ี

มาตรการท่ี 1 ควบคุม 
กํากับใหสถาน
ประกอบการอาหารผาน
เกณฑดานสุขลักษณะทาง
กายภาพของ
กรุงเทพมหานคร  
มาตรการท่ี 2 ควบคุม 
กํากับใหผูประกอบกิจการ 
ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจง ตองไมเปน 
โรคติดตอ ไมเปนโรคท่ี

รอยละของสถาน
ประกอบการอาหารได
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๕ 
 

ร อ ย ล ะ ข อ ง ตั ว อ ย า ง
อาหาร ท่ี ได รับการสุ ม
ตรวจไมพบ 
การปนเปอนสารพิษ 
 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

วางจําหนายใน
กรุงเทพมหานครไดรับ
การตรวจเฝาระวังการ
ปนเปอนของเชื้อโรคและ
สารเคมีอันตราย สราง
ความปลอดภัยใหกับ
ประชาชน  
๓. ผูสัมผัสอาหาร มี
ความรูความเขาใจในการ
ทําอาหารใหสะอาด
ปลอดภัย และไดเขารับ
การตรวจสุขภาพเพ่ือ
ปองกันโรคติดตอ 
๔. เจาหนาท่ีฝาย
สิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาลมีความรูความ
เขาใจและสามารถปฏิบัติ
ดานสุขาภิบาลอาหารได
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สังคมรังเกียจหรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ (ม.) 
มาตรการท่ี 3 ตรวจเฝา
ระวังคุณภาพอาหารใน
สถานประกอบการ  
มาตรการท่ี 4 ควบคุม 
กํากับใหผูประกอบกิจการ 
ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจง ตองผาน
การอบรมตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารท่ี
กรุงเทพมหานครกําหนด  
มาตรการท่ี 5 ผูบริโภครูจัก
พิทักษสิทธิคุมครองความ
ปลอดภัยใหแกตนเอง 
มาตรการท่ี 6 เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล
อาหารมีศักยภาพในการ
ดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัย 

ร อ ย ล ะ ข อ ง ตั ว อ ย า ง
อาหาร ท่ี ได รับการสุ ม
ตรวจไมพบการปนเปอน
เชื้อโรค 

รอยละ ๙๕ รอยละ ๙๕ รอยละ ๙๕ รอยละ ๙๕ 

รอยละของผูบริโภคไดรับ 
การพิทักษสิทธิ์ ในการ
เลือกซ้ือกระเชาของขวัญ
ในชวงเทศกาลปใหม 
 
 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๕ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๕. กอใหเกิดการมีสวน
รวมระหวางภาครัฐ 
องคกรเอกชน 
ผูประกอบการและ
ประชาชน เพ่ือการ
พัฒนาดานอาหาร
ปลอดภัยอยางยั่งยืน 
๖. เสริมสรางภาพลักษณ
ท่ีดีในดานอาหาร
ปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร และ
เปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
(โครงการกรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย) 
กองสุขาภิบาลอาหาร 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) เจาหนาท่ีมีเครื่องมือ
ใชอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน  
๒) ผูประกอบการสามารถ
ตรวจประเมินสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการ
ดวยตนเองได  
๓) ประชาชนผูบริโภคมี
สวนรวมในการเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานอาหาร  
(โครงการ Safe Food 
Good Life by BMA 
Food Safety 
Application) 
กองสุขาภิบาลอาหาร 
(ท่ีมาจากการดําเนิน
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
เสริมสรางองคความรู
การบริการสุขภาพตาม
แนวชีวิตวิถีใหม) 
 

มาตรการท่ี 5 ผูบริโภค
รูจักพิทักษสิทธิคุมครอง
ความปลอดภัยใหแก
ตนเอง 
มาตรการท่ี 6 เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล
อาหารมีศักยภาพในการ
ดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัย 
 

รอยละของ
กลุมเปาหมายมีการ
ดาวนโหลดและใชงาน
แอปพลิเคชั่น BMA 
Food Safety  
 

กลุมเปาหมาย  
มีการดาวนโหลด
และใชงาน
แอปพลิเคชั่น 
BMA Food 
Safety ดังนี้  
- เจาหนาท่ี     
รอยละ ๑๐๐  
- ผูประกอบการ 
รอยละ ๘๐  
- ประชาชน    
รอยละ ๕  

กลุมเปาหมาย  
มีการดาวนโหลด
และใชงาน
แอปพลิเคชั่น 
BMA Food 
Safety ดังนี้  
- เจาหนาท่ี    
รอยละ ๑๐๐  
- ผูประกอบการ 
รอยละ ๘๐  
- ประชาชน    
รอยละ ๕  

กลุมเปาหมาย  
มีการดาวนโหลด
และใชงาน
แอปพลิเคชั่น 
BMA Food 
Safety ดังนี้  
- เจาหนาท่ี    
รอยละ ๑๐๐  
- ผูประกอบการ 
รอยละ ๘๐  
- ประชาชน    
รอยละ ๕  

กลุมเปาหมาย  
มีการดาวนโหลด
และใชงาน
แอปพลิเคชั่น 
BMA Food 
Safety ดังนี้  
- เจาหนาท่ี    
รอยละ ๑๐๐  
- ผูประกอบการ 
รอยละ ๘๐  
- ประชาชน    
รอยละ ๕  

ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๕ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) สถานท่ีผลิตน้ําบริโภค
ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท
และน้ํ าแข็ง ได รับการ
ตรวจสอบสุขลักษณะและ
เฝ า ระวั งป อ ง กั นการ
ปนเปอนเชื้อโรค มีการ
ผลิ ต ท่ี ถู กสุ ขลั กษณะ 
สะอาด ปลอดภัย 
๒) นําผลท่ีไดไปใชในการ
ควบคุม กํากับ ติดตาม 
สถาน ท่ี ผลิ ต  เ พ่ื อ ใ ห
ผูบริโภคมีความปลอดภัย
ในการบริโภคน้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและ
น้ําแข็ง  
๓) ผูประกอบการตระหนัก
และเห็นความสําคัญใน
การผลิตน้าํบรโิภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
และน้ําแข็งใหมีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค 

มาตรการท่ี 3 ตรวจเฝา
ระวังคุณภาพอาหารใน
สถานประกอบการ 

รอยละความสําเร็จในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําแข็ง
จากสถานท่ีผลิตน้ําแข็ง
(น้ําแข็งหลอดและน้ําแข็ง
ซอง) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๕ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

92 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

(โครงการเฝาระวัง
ความปลอดภัยของน้ํา
บริโภคในภาชนะบรรจุ
ท่ีปดสนิทและน้ําแข็งใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) 
สํานักงานชันสูตร
สาธารณสุข 
มีการจัดสภาพแวดลอม
เปนเขตปลอดบุหรี่ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
(โครงการกรุงเทพฯ 
เมืองแหงสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย) 
สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
(โครงการ
กรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่) 
สํานักงานปองกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด 
 

มาตรการท่ี 1 เฝาระวัง
มลพิษทางอากาศจาก
สถานประกอบการ 

จํานวนเขตท่ีมีการจัด
สภาพแวดลอมเปนเขต
ปลอดบุหรี่ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
 

๖ เขต ๖ เขต ๖ เขต ๖ เขต ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๑ 
เปาประสงค ๑.๑.๓ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) อาคารสถานท่ี สถาน
ประกอบการ
กลุมเปาหมาย มีสภาวะ
ทางดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดโรค ปลอดภยั 
เหมาะสมตอความ
เปนอยูการพักอาศัย การ
ทํางาน การประกอบ
อาชีพ สงผลให
ประชาชนมีการดํารงชีพ
อยางเปนปกติสุขมี
คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 
๒) กิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพไดรับการ
พัฒนาตามมาตรฐานการ
จัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมไมกอเหตุ
รําคาญ หรือสงผล
กระทบตอสุขภาพของ

มาตรการท่ี 1 เฝาระวัง
มลพิษทางอากาศจาก
สถานประกอบการ 

รอยละของสถาน
ประกอบการไดรับการ
สงเสริมการปองกันและ
ควบคุมปญหามลพิษ
อากาศ (ผลผลิต) 
 

รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60 ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๑ 
เปาประสงค ๑.๑.๓ 

ผูประกอบการกิจการ
โรงแรมไดรับการสงเสริม
ความรูการปองกันมลพิษ
จากหมอไอน้ํากิจกรรม
โรงแรม 
 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ 

หมอไอน้ํากิจการโรงแรม
ผานเกณฑการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

รอยละ ๖๐ - - - 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

ประชาชน สิ่งแวดลอม 
และชุมชนท่ีอยูโดยรอบ
สถานประกอบการ 
๓) การมีสวนรวมของ
ผูเก่ียวของตอการจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ของกรุงเทพมหานคร 
(โครงการกรุงเทพฯ 
เมืองแหงสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย) 
สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

มาตรการท่ี ๒ เขมงวดการ
จัดการเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับมลภาวะทางเสียง 

รอยละของสถาน
ประกอบกิจการการจัด
ใหมีมหรสพ การแสดง
ดนตรี เตนรํา รําวงฯ
กลุมเปาหมายท่ีถูก
รองเรียนเรื่องเสียงมีการ
ปรับปรุงดานสุขลักษณะ
ใหถูกตอง 
 

รอยละ ๖๕ - - - ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๑ 
เปาประสงค ๑.๑.๓ 
 

รอยละความสําเร็จการ
จัดการเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับมลภาวะทาง
เสียงของกลุมเปาหมาย  
 

รอยละ ๘๕ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ 

มาตรการท่ี ๓ สถาน
ประกอบการท่ีมีความเสี่ยงสูง
ไดมาตรฐานดานอาชีวอนามัย 
มาตรการท่ี ๔ สนับสนุน
ภาคเอกชนและประชาชนจัด
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหปลอดโรค ปลอดภัยมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 

ศาสนสถาน (วัด) ไดรับ
การสงเสริมมาตรฐาน
ความสะอาดและ
สิ่งแวดลอมและผาน
เกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด 

รอยละ ๘๐ - - - ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๔ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

มาตรการ ๕ สงเสริม
ความรู การวิจัยและ
พัฒนา (มาตรการ
หนวยงาน) 
มาตรการ ๖ สรางเสริม
ความตระหนัก และ
สงเสริมการมีสวนรวม 
(มาตรการหนวยงาน) 
 

รอยละของสถาน
ประกอบกิจการและ
อาคารสาธารณะ
กลุมเปาหมายไดรับการ
สนับสนนุในการสงเสริม
ความรูความเขาใจเพ่ือ
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
 

รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60 ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๔ 

หองน้ําสาธารณะไดรับ
การเผยแพรสื่อรณรงค
การใชหองน้ําอยางถูกวิธี 
 

รอยละ ๘๐ - - - 

หองน้ําสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร ใน 12 
กลุมเปาหมาย มี
สุขลักษณะเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ี
กรุงเทพมหานครกําหนด 
 
 

รอยละ ๘๕ รอยละ ๘๕ รอยละ ๘๕ รอยละ ๘๕ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) อาคารสถานท่ี สถาน
ประกอบการ
กลุมเปาหมาย มีสภาวะ
ทางดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดโรค ปลอดภยั 
เหมาะสมตอความเปนอยู
การพักอาศัย การทํางาน 
การประกอบอาชีพ สงผล
ใหประชาชนมีการดํารงชีพ
อยางเปนปกติสุขมี
คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 
๒) กิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพไดรับการ
พัฒนาตามมาตรฐานการ
จัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมไมกอเหตุ
รําคาญ หรือสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน 
สิ่งแวดลอม และชุมชนท่ี

มาตรการท่ี 1 สถาน
ประกอบการท่ีมีความ
เสี่ยงสูงไดมาตรฐานดาน
อาชีวอนามัย 
มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
ภาคเอกชนและประชาชน
จัดสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหปลอดโรค 
ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

อาคารสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครใน
กลุมเปาหมายผานเกณฑ
การตรวจประเมินตาม
เกณฑมาตรฐานของ    
กรุงเทพมหานครจาก
การสุมตรวจประเมิน 
 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๔ 
 

สถานประกอบกิจการ
ประเภทหองเย็นแชแข็ง
อาหารไดรับการตรวจ
แนะนําดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยในสถานประกอบการ 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

อยูโดยรอบสถาน
ประกอบการ 
๓) การมีสวนรวมของ
ผูเก่ียวของตอการจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของ
กรุงเทพมหานคร 
(โครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย) 
สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
 
ผูประกอบอาชีพใน
กิจการประเภทการผลิต
เครื่องใชดวยซีเมนตหรือ
วัสดุท่ีคลายคลึง , 
แรงงานนอกระบบ (กลุม
เก็บขนขยะและกลุมตัด
เย็บผา) และบุคลากรใน

มาตรการท่ี 1 สถาน
ประกอบการท่ีมีความ
เสี่ยงสูงไดมาตรฐานดาน
อาชีวอนามัย 
มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
ภาคเอกชนและประชาชน
จัดสภาพแวดลอมในการ

รอยละสถาน
ประกอบการอาคาร
สถานท่ีไดรับการตรวจ
ดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและ        
อาชีวอนามัยตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 

รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60 ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๔ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
มีความรู ความเขาใจ
ดานอาชีวอนามัยท่ี
ถูกตองเหมาะสม นําไปสู
การดูแลสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยใน
การทํางาน/การประกอบ
อาชีพ ไดอยางปลอดโรค 
ปลอดภัย สงเสริมการมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
(โครงการ“กรุงเทพฯ 
เมืองแหงผูประกอบ
อาชีพปลอดโรค 
ปลอดภัย มีสุขภาพ
อนามัยในการทํางาน   
ท่ีดี”) 
สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
 
 

ทํางานใหปลอดโรค 
ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

รอยละของเจาของ/
ผูดูแลสถานประกอบการ
ไดรับการสงเสริมความรู
ดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๑) สถานประกอบการ
แ ล ะ ผู ป ร ะ ก อ บ ก ลุ ม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพท่ีมีความเสี่ยงสูง
ต อ ก า ร เ กิ ด โ ร ค แ ล ะ
อุบัติเหตุจากการทํางาน 
มีความปลอดภัยในการ
ทํ า ง า น  ด ว ย ก า ร จั ด
สภาพการทํางานและ
สภาพแวดลอมในการ
ทํ า ง า น ไ ด ม า ต ร ฐ า น 
ส ะ อ า ด  ป ล อ ด โ ร ค 
ปลอดภัย สงเสริมการมี
สุขภาพอนามัยท่ีด ี
๒ )  ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ
ประชาชน เกิดความรู 
ความเขาใจในการจัด
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีดีเหมาะสมกับ
การทํางาน โดยมีความ
ส ะ อ า ด  ป ล อ ด โ ร ค 
ปลอดภัย สงเสริมการมี

มาตรการท่ี 1 สถาน
ประกอบการท่ีมีความ
เสี่ยงสูงไดมาตรฐานดาน
อาชีวอนามัย 
มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
ภาคเอกชนและประชาชน
จัดสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหปลอดโรค 
ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

ร อ ย ล ะ ส ถ า น
ประกอบการท่ีไดรับการ
ตรวจแนะนําใหความรู
ดาน อาชีวอนามัย เพ่ือ
การจัดสภาพการทํางาน
และจัดสภาพแวดลอมใน
การทํางานท่ีเหมาะสม 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๔ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

สุขภาพอนามัยในการ
ทํา งาน ท่ีดี  ร วม ท้ั ง  มี
ตั ว อย า งห รื อ มี แหล ง
เ รี ย น รู เ พ่ื อ ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีเหมาะสม 
๓) หนวยงาน
กรุงเทพมหานคร มี
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีสะอาด ปลอด
โรค ปลอดภัย สงเสริม
การมีสุขภาพอนามัยใน
การทํางานท่ีดี รวมท้ัง 
บุคลากรในสังกัดมีสภาพ
การทํางานท่ีเหมาะสม
ปลอดโรคปลอดภัย เปน
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและยัง
สงผลตอประสิทธิภาพใน
การใหบริการแก
ประชาชนท่ีสูงมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ัง สงภาพลักษณท่ี
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

ดีของหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร 
(โครงการกรุงเทพฯ  
เมืองแหงผูประกอบ
อาชีพ ปลอดโรค 
ปลอดภัย มีสุขภาพ
อนามัยในการทํางานท่ีดี) 
สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
 
๑) ลดความเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติภัยของสถาน
ประกอบการท่ีมีการเก็บ
สะสมสารเคมีและวัตถุ
อันตรายท่ีมีความเสี่ยงสูง 
๒) ชุมชนหรือประชาชน
ท่ีอาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับสถาน
ประกอบการจะมี
หลักประกันและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

มาตรการท่ี 1 สถาน
ประกอบการท่ีมีความ
เสี่ยงสูงไดมาตรฐานดาน
อาชีวอนามัย 
มาตรการท่ี 2 สนับสนุน
ภาคเอกชนและประชาชน
จัดสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหปลอดโรค 
ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

ผู เข ารับการฝกอบรม  
มีความรูความเขาใจ ใน
การดําเนินการฝกซอม
การปองกันและบรรเทา
ภัยดานสารเคมีและวัตถุ
อันตรายในสถานการณ
ฉุกเฉิน 
 
 
 
 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ดานท่ี ๑ 
มิติท่ี ๑.๖ 
เปาประสงค ๑.๖.๔ 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๕ 256๖ 256๗ ๒๕๖๘ 

๓) สํานักงานเขต 50 
เขต มีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ีตาม
แผนปองกันและบรรเทา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายระดับเขต 
ภายใตแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร 2558 
และแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาภัย
จากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
กรุงเทพมหานคร 
(โครงการสงเสริมการ
จัดการสารเคมีและวัตถุ
อันตรายในสถาน
ประกอบการ) 
สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

ผูเขารับการฝกอบรม มี
ความรูความเขาใจ ใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส า ร เ ค มี แ ล ะ วั ต ถุ
อั น ต ร า ย ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ 
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แนวทางการดําเนินการของแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.256๕ – 256๗)  
เช่ือมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี ๗ นโยบายและบริหารจัดการ 

มีการจัดทําแผน การบริหารจัดการแผน ขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานสุขภาพ มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานการวิจัยและการพัฒนา เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงเปนการสนับสนุนการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 

 

 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

๑) สํานักอนามัยมีแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปเชื่อมโยง 
สอดคลองกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2556 – 2575) และ
แผนระดับตางๆ  
๒) สํานักอนามัยสามารถ
จัดทํารายละเอียดตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม และการ
ติดตามผลความกาวหนาการ

มาตรการท่ี ๓ บรูณาการ
และเชื่อมโยงแผนพัฒนา
หรือแผนระดับตางๆ กับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
มาตรการท่ี ๔ สงเสริมให
หนวยงานนําขอมูลของ
ตัวชี้วัดระดับเมืองมาใชใน
การจัดทําแผน 

หนวยงานมีแผน
ยุทธศาสตรท่ีสอดคลอง
กับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ดานท่ี ๗ 
มิติท่ี ๗.๒ 
เปาประสงคท่ี ๗.๒.๑ 

รอยละความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปสํานักอนามัย 
 
 
 
 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถผานเกณฑการ
ประเมิน 
(โครงการยุทธศาสตรการ
ขับเคล่ือนการบริหาร
แผนงาน โครงการ และการ
ติดตามประเมินผลแผน 
สํานักอนามัย) 
สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 
 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของสํานักอนามัย 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๑) ประชาชนไดรับการดูแล
สุขภาพและอนามัยเชิงรุกท่ี
สอดคลองกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลง 
๒) ประชาชนไดรับการบริการ
ท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด จากสวนราชการท่ีมี

มาตรการท่ี ๓ บูรณาการ
และเชื่อมโยงแผนพัฒนา
หรือแผนระดับตางๆ กับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
มาตรการท่ี ๔ สงเสริมให
หนวยงานนําขอมูลของ
ตัวชี้วัดระดับเมืองมาใชใน

สํานักอนามัยมีโครงการ
สําคัญ (Flagship 
Project) ท่ีสอดคลองตาม
ภารกิจหลัก บรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 
 

≥5 
โครงการ 

≥5 
โครงการ 

≥5 
โครงการ 

≥5 
โครงการ 

ดานท่ี ๗ 
มิติท่ี ๗.๒ 
เปาประสงคท่ี ๗.๒.๑ 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

การนํานวัตกรรมมาใหบริการ 
๓) ผูเขารวมโครงการมีทักษะ
การวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Analysis) และ
สามารถนําองคความรูและ
ทักษะท่ีได รับไปพัฒนาตอ
ยอดการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของหนวยงานได 
(โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางความรู 
ทักษะ การขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ของสํานักอนามัย) 
สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 
 

การจัดทําแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเขารวมโครงการฯ มี
ความรูความเขาใจดาน
การวิเคราะหเชิง
ยุทธศาสตร (Strategic 
Analysis) หลังการ
สัมมนาฯ ไมนอยกวารอย
ละ 80 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

๑) มีตนแบบชุมชนสุขภาพดี 
ดวยการมีสวนรวมสงเสริม
สุขภาพจากทุกภาคสวนของ
สังคม  

มาตรการท่ี ๑ พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
และคุณภาพการใหบริการ

รอยละของผูเขารับการ
ฝกอบรมผานเกณฑการ
ฝกอบรมตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ดานท่ี ๗ 
มิติท่ี ๗.๓ 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑ 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

๒) ประชาชนมีทัศนคติเชิง
บวกในการดูแลสุขภาพดวย
ตนเอง จากการมีสวนรวมใน
การจัดการสุขภาพท้ังระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 
(โครงการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารสุขภาวะเขตเมือง 
รุนท่ี ๔) 
สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 
 

ในแตละสายงานใหมุงสู
ความเปนมืออาชีพ และ
สอดคลองกับการเปนมหา
นครแหงเอเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 จํานวนผลงานกลุมและ

ผลงานรุน 
ผลงานกลุม 
2 เรื่อง 
ผลงานรุน 1 
เรื่อง 

ผลงานกลุม 
2 เรื่อง 
ผลงานรุน 1 
เรื่อง 

ผลงานกลุม 
2 เรื่อง 
ผลงานรุน 1 
เรื่อง 

ผลงานกลุม 
2 เรื่อง 
ผลงานรุน 1 
เรื่อง 

๑) เจาหนาท่ีฝายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล สํานักงานเขต 
แล ะ เ จ า หน า ท่ี สํ า นั ก ง าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานัก
อนามัย มีความรูความเขาใจ
ในกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถใชในการปฏิบัติงาน
กํ า กั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร
โรงงานจําพวกท่ี ๑ และ ๒ ได

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความเขาใจ 
ผานเกณฑการประเมิน
ความรูหลังอบรม 

 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 

  

 

 

107 

ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

อยางถูกตอง 
๒ )  ป ร ะ ช า ช น ไ ด รั บ ก า ร
ปกปองคุมครองสุขภาพจาก
การประกอบการโรงงานท่ีดี มี
การควบคุม กํากับท่ีเหมาะสม
จากกรุงเทพมหานคร 
(โครงการพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ของ
กรุงเทพมหานคร) 
สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเขารวมประชุมมีความรู
ความเขาใจการในดําเนินงาน
บริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562  และ
สามารถนําความรูท่ีไดมา

กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 
 
 
 

 

รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

พัฒนาในการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน สงผลใหประชาชน
มีสุขภาวะท่ียั่งยืน 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณสุข 
 

 
 
 

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการดําเนินงาน
บริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.
2562 เพ่ิมข้ึน 
 
 

รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  

1) ขาราชการศูนยบริการ
สาธารณสุขมีความรูความ
เขาใจเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง
มากข้ึน สามารถดําเนินการให
ไดมาซ่ึงครุภัณฑไดอยาง
ถูกตอง ทันเวลา  
2) เกิดภาพลักษณท่ีดีดาน

มาตรการท่ี ๑ เสริมสราง
ความรูความเขาใจใหกับ
บุคลากรของศูนยบริการ
สาธารณสุขในการดําเนนิการ
จัดซ้ือจัดจาง (มาตรการ
หนวยงาน) 

จํานวนศูนยบริการ
สาธารณสุขท่ีมีการจัดซ้ือ
จัดจางสามารถดําเนนิการ
ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 
 

๑๐ 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

๑๐ 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

๑๐ 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

๑๐ 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

ดานท่ี ๗ 
มิติท่ี ๗.๔ 
เปาประสงคท่ี ๗.๔.๑ 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

วินัยการเงินการคลัง สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณได
ทันเวลา เกิดประโยชนสูงสุด  
(โครงการรวมพลังจัดซ้ือจัด
จาง) 
สํานักงานเลขานุการ 
(ท่ีมาจากการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาเสริมสรางองคความรู
การบริการสุขภาพตามแนว
ชีวิตวิถีใหม) 
 

รอยละความสําเร็จของ
ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี
มีการจัดซ้ือจัดจางไดรับ
ครุภัณฑตรงตามแผนท่ี
กําหนด   

รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  รอยละ 80  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
สามารถนําความรูจากการ
ฝกอบรมมาใชงานระบบ
สารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข (HCIS) ไดถูกตอง 
(กิจกรรมการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข (HCIS)) 

มาตรการท่ี ๑  พัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานใน
ภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร 
 

รอยละความสําเร็จของ
การบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข (HCIS) เพ่ือ
การปฏิบัติงานการให 
บริการและการบริหาร
จัดการ 
 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ดานท่ี ๗ 
มิติท่ี ๗.๕ 
เปาประสงคท่ี ๗.๕.๑ 
 



แผนพัฒนาสํานักอนามยั 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568) 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

(โครงการฝกอบรมการใช
งานระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
(HCIS)) 
สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 
 

ผูเขารับการอบรมการใช
งานระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
(HCIS) ผานเกณฑ
ประเมินท่ีกําหนด 
 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ 

ผูเขารับการอบรมสามารถ
ใชงานระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
(HCIS) ไดถูกตอง 
 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

๑) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการจัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมมีการปรับปรุงและ
พัฒนาใหมีการอัพเดตขอมูลการ
ดําเนินงานตาง ๆ ของทาง
สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ใหเปนปจจุบันและตอเนื่อง 
  
 

ความสําเร็จของโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม  
 

๑ ระบบ  ๑ ระบบ  ๑ ระบบ  ๑ ระบบ  

ผูเขารับการอบรมผาน
เกณฑประเมินท่ีกําหนด  
 

รอยละ ๗0 รอยละ ๗0 รอยละ ๗0 รอยละ ๗0 
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ผลลัพธ มาตรการ/กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 
เช่ือมโยงแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2556 - 2575) 
256๔ 256๕ 256๖ 256๗ 

๒) การดาํเนินงานปรับปรุง
พัฒนาระบบสารสนเทศดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเปน
ระเบียบ สวยงาม งายตอการ
สืบคนขอมูลของเจาหนาท่ี 
ผูประกอบการ และประชาชน
ท่ัวไป  
๓) สรางการมีสวนรวมของ
ผูเก่ียวของตอการจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของ
กรุงเทพมหานคร 
(โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม) 
สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
(ท่ีมาจากการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เสริมสรางองคความรูการบริการ
สุขภาพตามแนวชวีิตวิถีใหม) 
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